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curso secundário e, por Conseguinte, sem os conhecimentos basiees
mínimos que devam ser exigidos a quem vai inicia, o curso preparabege para o exercício da profissão:
Considerando que se deve estabelecer para o curso de medicina
'veterinária as exigências já estabelecidas na legislação em vigor para
os demais cursos superiores;
Gonsiderando que ao ser baixado o Decreto n. 23.979, de 8 de
março de 1934 que aprovou o Regulamento do Deplitameuto Naceolial
Ca Produção Animal do Ministério da Agricultura, por onde ss rego
a Escola Nacional de Veterinária, já se achava em vigor o Dccreto
n. 21.241, de 4 de abril de 1932 que consolidou as dispoeições sobre
a oeganização do ensino secundário; Considerando que não é aconselhavel, no momento, a instetuição
do curso com p lementar especial para os candidatos ao curso de medicina veterinária e que, por outro lado, o curso complementar le
medicina preenche es finalidades que se tem em vista, dada a corre.
lação existente entre os dois cursos no que se refere à parte fundamental dos mesmos e, finalmente,
Considerando que é necessário e mesmo indiepensavel elever a
cultura geral doe Tuturos candidatos ao curso da Escola Nacional de
:Veterinária do Ministério da Agricultura:
Decreta:
Art. 1.° A admissão ao 1° ano da Escola Nacional de Veterinária
do Ministério da Agricultura e demais estabelecimentos de ensiea
veterinário equiparados, reconhecidos, ou sob regulei de fiscalização,
far-se-á mediante aprovação no concurso de haimitaaio que imo.
será a substituir o exame vesubutar a que se relu .° o art.
.
do
Regulamento do D.N.P.A., aprovado pelo Decreto n. 23.979 de 8
de março de 1934, com as modificações aprovadas pelo Decreto
n. 24.540, de 3 de julho de 1934.
Art. 2.° Para a inscrição no concurso de habilitação a que se
refere o artigo anterior deverá o candidato apre.e.entar, aléat dee
proeas exigidas nas alíneas a, b e c, do art. 838 do Regulamento aprovado pelo Decreto n. 23.979, a de ter concluido o curso complementar
de medicina, previsto no art. 6° do Decreto n. 21.241, de 4 de abril
de 1932, feito no Colégio Universitário ou instituição equivalente,
oficial ou oficialmente recenheciela.
Art. 3.° No cumprimento do disposto no art. 1° deste Decreta-lei,
serão observados os dispositivos constantes de decretos, regu tamentoe. normas e instruções baixadas pelo Ministério da Educleão e
Sande.
Are 4.° Os candidatos que hajam terminado o 5' ano do curso
ginasial até 1938, inclusive, são dispensados das exigencnie
lecidas nos artigos anteriores, ficando sujeitos ao regime de exame
vestibular consoante o .dieposto no art. 338 do Regulamen o lo
D.N.P.A., aprovado pelo decrete n. 23.979, de 8 de março de 1934.
Rio de Janeiro, 14 do dezembro de 1938, 117° da Independencia
• 50° da Repúbliiia

Ministério da Justiça e Negócios Interiores — Portarias — Expediente da Diretoria da Justiça e do Interior, do Serviço do Pessoal, da Imprensa Nacional e da Comissão de Permanência de
Estrangeiros.
linistério da Educação e Saúde — Expediente do Departamento
Nacional de Educação, das Divisões dos Ensinos Secundário,
Superior e Comercial, do Departamento Nacional de Saede, da
Inspetoria dos Centros de Saúde e da Divisão de Educação
Física.
Mistério das Relações Exteriores — Portarias.
inietério da Fazenda — Expediente do Serviço do Pessoal do Ministério da Fazenda, da Comisssão de Eficiência, da Contadoria
Central da República, da PrOcuradoria Geral da Fazenda Pública, do Conselho Superior de Tarifa, • das Diretorias da Dospesa Pública e do Domfnio da União, da Câmara de Reajustamento •Econômico, da Recebedoria do Distrito Federal, da Diretoria do Imposto de Renda e da Alfândega do Rio de Janeiro.
Ministério da Marinha — Expediente do Tribunal Marítimo Administrativo.
Ministério da Guerra — Portarias — Despachos — Expediente do
Sr. ministro, da Diretoria de Intendência da Guerra, do Ser_ieefeireb do Pessoal Civil e da Inspetoria Geral do Ensino do
Exército.
Minktério da Viação o Obras Públicas — Apostilas — Expediente
do Sr. ministro, da Diretoria Geral de Contabilidade, do Serviço do Pessoal, do Departamento dos Correios e Telégrafos, da
Inspetoria Federal de Obras . contra as Sócas e da Inspetoria de
Iluminação.
Ministério da Agricultura — Portarias — Expediente do Sr. miOZTULIO VARGAS.
nistro, dos Serviços do Pessoal e de Fruticultura e da Escol*
Fernando
Costa.
Nacional de Veterinária.
...-n•••n•n••01
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio — Expediente do
DEGRETO-LEI N. 952 — DE 14 DE DEZEMBRO DE 1938
Serviço de Identificação Profieasional, dos Departamentos Nacionais da Indústria e Comércio e da Propriedade Industrial, do .Abrc, pelo Ministério da
Educação e &mete, os créditos que especifica
Conselho Nacional do Trabalho e do Instituto Nacional de Previdência.
O Presidente da República, usando da faculdade que lhe confere
Temi s de contrato — Noticiário — Parte comercial — Rendas pilb ices — Editais e avisos — Sociedades anõnimaa — Sociedades o art. 180 da Constituição, decreta:
c vis — Anúncios.
Art. 1.° Fica aberto, pelo Ministério da Educação e Saude,
crédito especial de cinco mil contos de reis (5.000:000;000), para
atender ao pagamento de subvenções concedidas às instituições asststencais e culturais, de acordo com o Decreto-Lei n. 527, de 1 de
julho de 1938.
Are 2.0 Fica aberto, pelo mesmo Ministério, o crédito suplementar de trezentos contos de reta (300:000000) para refaço dai
Verba 3 — Serviços e Encargos — Subconsignação 59 — Despesas
DEORIMO-LEI . N 951 — DE 14 DE DEZEMBRO Da 1938
diversas com o desenvolvimento das atividades educativas em todo
o país (anexo n. O do Decreto-Lei n. 107, de 27 de dezembro de 1937).
trefge, pana inscrição no concurso de habilitação para ingresso na
Rio de Janeiro,
Escola Nacional de Vetertruiria do Ministério da Agricultura, e 50.6 da República,: 14 de dezembro de 1938, 117* da Indepen,lênciti
prova de ter o candidato conclutdo o curso complementar oe meebrruleo VARGAS.
dicina, previsto no art. r do Decreto a. 21.241. de 4 da abril
de 1932, e dd outras providências.
Pl‘daVO Capanema.
A. de Sousa Costa.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe eonferd,
•n•n•n•
• ut 180 da Constituição: e,
DECRETO N. 3.108 — DE 5 DE DEZEMBRO Da 1938
Considerando que o Decreto n. 21.241, de 4 de abril de 1932.
eitabeleeeu no art. ri que o ensino secundário compreender* dois Aprova o Regulamento para a Instrução dos Quadro* e da Trepa
ótimos seriados: fundamental e complementar:
Considerando que a inscrição ao exame vestibular para ingresso
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cone
na Escola Nacional de Veterinária do Ministério da Agricultura é fere o art. 74, alínea a, da Constituição, resolve aprovar o Regula.
feita mediante prova, quanto h parte didática, de ter sido o candidato mento para a Instrução dos Quadros e da Tropa, que com este baixai
apenas aprovado ao 5* ano do Colégio Pedro II ou estabelecimento assinado pelo general de divisão Eurico Gaspar Dutra, Ministro!
de ensino secundário sob inspeção federal permaaente, isto é. pos- da Guerra.
suindo edasente o curso fundamental, quando para os demais iostiRio de Janeiro, 5 de dezembro da 1938, 1170 da Independeaeieth
entoe de ensino superior são exigidos, obrigabáriamente, 03 dois e 50'
da República.
Imersos seriados que constituem o ensino secundário:
Considerando que, deus, forma o candidato habilitado é matriOETUL.R3 VARGAS.
sem haver completado o
meleeie Ike &moia Nacional
_ de Veterinária
_
leitrico G. Dutra.
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Pedagogia e comando.
sal
a
preparação
para
objetivo
por
principai
tem
A instrução militar não encerra apenas um problema de peda1. A instrução
gogia, e sim tambem e de comando. O Chefe, além de adextrar seus
fuerra.
moEla visa desenvolver ao máximo em todos os elementos judiai- subordinados em determinado género de ações, deve prepara-los
ralmente para executá-las, incutindo-lhes no espirito sua vontade.,
ghtais e coletivos que constituem o Exército nacional:.
— o valor moral;
Os métodos de instrução militar 'baseiam-se, portanto em;
— o vigor fisico;
— princípios de comando;
— os conhecimentos técnicos;
— e princípios de pedagogia.
— e a aptidão manobreira.
13. Princípios de comando.
2. Todo chefe deve bem se compenetrar de que instruir á a
função essencial dos quadros em tempo do paz e de que a instrução
Comandar é prever, dar ordens e fiscalizar-lhes a execução.
de seus subordinados constitue o seu príncipe ?. dever.
Para prever. o Chefe se apoia na própria experiência e em suas
Na
instrução
do
Exército,
distingue,-s04
faculdades
de reflexão.
3.
Para dar ordens, o chefe deve:
— a instrução dos quadros;
— a instrução da tropa; e
— fixar, antes de indo, o objetivo a atingir, deixando ao' suboi
— o adextrarnento das reservas
dinado a escolha dos meios de execução, sob a condição de obter
4. .4 instrução dos quadras tem por fim desenvolver-lhes a apti- resultado prescrito no tempo determinado;
— evitar as contra-ordens, sempre tão prejudiciais.
dão para comandar e para instruir.
5. A instrução da tropa visa, principalmente, tornar, mobiliPara fiscalizar, o Chefe emprega tenaz perserverança e constam
záveis:
atividade 'física e intelectual.
— os recrutas, habilitando-os, no menor prazo cornpativel com
Finalmente, o Chefe deve sempre exigir o mdximo, para o
a natureza de sua arma, a aluar no Ambito das unidades elementasituação se lhe impõe:
peça
de
metr,
ou
de
artilharia)
em
qualquer
re ,, (g. e..
— conhecer a fundo seus subordinados;
CD campanha;
Es q uadrõe s. Bias.)
— conquistar-lhes a confiança e a estima;
— e as sub-unidades das armas (Cias.,
entrar
em
campanha.
Conbilitrndo-as a enquadrar reservistas e
— ser firme, justo e benevolente;
ant.os
das
i
exercíc
com os
— dar constantemente exemplo, ministrando toda a instruçãí•
traio , ssa instrução só ficara completa
(btl.,
grupo,
ete.),
pela
coordeoacrio
que lhe cabe.
(rod e s de emprego das armas
da, imi.:,o!es de combate com as orgãos de cornando. P coni os exer14. Princípios pedagógicos.
eiria de combinação das unidades de emprego das diferentes armas,
Para ensinar bem é preciso o emprego das regras comuns de
si ao 'do em íntima ligação.
a saber:
pedogogia,
dia
a
instruç:Io
7. O adextramento das reserras visa manter em
do oficiais da reserva e resc r vistn3 de primeira e segunda cate'— conhecer a fundo o que se quer ensinar;
.'rgentos e graduados inclo:ive), mediante convocação anual
— ir do simples para o composto;
r'
para erforlos de exercícios ou est i ns (oficiais). e a instrução ir— não cançar a atenção do instruendo;
— desenvolver as faculdades de reflexão;
ter .:ixa dos reservistas de 3" categoria, lambem mediante convc,.açãci
— estimular o amor-próprio;
armai.
ii
— trabalhar mais em profundidade do que em superffele, ar na
de criar reflexos ou hábitos intelectuais duráveis.
caNwerws (aRAW DA INSTRUÇÃO
Entretanto, além disso, no ensino militar, será preciso:
é
alua.mente
subordinada
a
triss
guerra
— conceder especial atenção à educação moral, base da discin. A preparação para a
plina, cuja essência é a submissão absoluta ás ordens recebidas e a
fatore: essenciais:
correção constante de atitude, tanto física como intelectual:
.— a potacia do fogo;
— ter o senso das realidades e das possibilidades, bem como
ç,,
ativo;
,
— a curta duração do s Prr
apreciar rum justeza o arnente das ações de guerra estuda ias;
— a importôncia primordial !ia instrução dos quadros.
— dar preponderância ii ação sabre a dissertação;
9. Potência do fogo.
— desenvolver a iniciativa dos executantes no quadro das ordens
As forças morais, posto mi e !num a necessárias ao sucesso, não recebidas.
•
oastam para assegurá-lo. A potência do fogo é verdadeiramente
IV
capital.

1.

Esta poténcia é função:
— do número, diversidade e qualidade dos engenhos de guerra;
— das disposições tomadas para lhes assegurar o emprego oportuno, coordenado e eficaz.
Disso resulta:
— uma complexidade técnica que acarreta a extrema especialização dos executantes;
— uma complexidade tática que exige, em todos 03 escalões,
estreita combinação de fogos entre os petrechos de guerra da mesma
natureza e entre os de naturezas diferentes.
10. Curta duração do serviço militar ativo.
,
A curta duração do serviço militar ativo impõe que a instrução
do contingente seja obrigatoriamente:
— limitada a pequeno número de assuntos essenciais que devem
ser conhecidos a fundo;
— e dada sob forma extremamente simples e prática.
A observância dessas condições torna-se imperiosa porquanto,
de
rendo o Exército mobilizado em tua grande maioria compostoinsreservistas, impõe-se dotar os homens de cada contingente de
brução, com reflexos suscetiveis de perdurarem por longo tempo aluis
boa desincorporado.
II. Importência primordial da inenoução dos quadros.
importância da infame& dos quadros decorre:
— da complexidade doe materiais que terão de por em ação;
— da curta Dementada nae fileiras 4.go pessoal de cada continente de instrução;

INSTRUÇÃO PECULIAR À ARMA E INSTRUÇÃO DE COMBINAÇÃO DAS ARMAS

15. Para ser completa, a instrução não se deve limitar ao enz:e.)
dos assuntos peculiares a cada arma. É preciso cuidar taninern da

atuação das diferentes armas em ligação entre si.
Distingue-se, em consequénc,ia:
— uma instrução particular a cada arma, ou instrução da arma:
— e uma instrução para as diferentes armas agindo em ligação
ou de combinação das armas.
IB. Instrução peculiar à arma.
A instrução peculiar à arma constitue objeto dos regulamentos
das diferentes armas, os quais tratam minuciosamente todas as questões da instrução a ministrar aos quadros e ã tropa do ponto de
'vista particular do emprego da arma considerada.
A segunda parte do presente regulamento fixa simplesmente. a
respeito dessa instrução, as regras de organização geral comuns a
iodai as armes.
17. instrução de combinação das armas.
Ema Instrução baseia-se em prescrições contidas!
— nos diversos regulamentos das armas;
— no regulamento para a direção das grandes Maidaeseb.
— nas instrucões baixadas a respeito pelo Cheia de EstadoMaior de Exército.
I organizada e dirigida de conformidade ecoa • reporito
4:nein' parte do presente regulamente.

Sexta-feira Ia

DIÁRIO OFICIAL "(Secção I),
V
À DOUTRINA

A Mio do Chefe do Estado-Maior do Exército

18. Não obstante a complexidade dos materiais e doa processos,.,
bem como a diversidade do pessoal a instruir, deve a instrução orlar
a unidade de doutrina, que, em circunstâncias análogas, leva os executantes entregues a si mesmos, a procederem de modo semelhante.
19. Cabe ao Chefe do Estado-Maior do Exército manter, por
delegação permanente do Ministro da Guerra, a unidade de doutrina,
regulando tudo quanto diz respeito à instrução (art. 46 da Lei do
Ensino Militar).
20. A ação do Chefe do Estado-Maior do Exército se faz sentir:
— pelo papel de orientador que, de conformidade com as deoicães ou delegações do Ministro, no tocante aos assuntos de instrução, desempenha para com as Diretoria-5 de Armas ou Serviços e os
Comandos de Regiões;
— pela responsabilidade que lhe incumbe na formação e aperfeiçoamento dos oficiais de estado-maior e formação do alto comando;
— pela intervenção na elaboração de todos os regulamentos e
demais documentos de instrução, estando aí compreendidos os de
- ordem técnica relativos ao material, elaboração essa realizada, quer
diretamente pelo Estado-Maior do Exército, quer pelas Diretorias de
• Armas ou Serviço, segundo orientação ou apreciação final sua;
— pela organização e execução de certos exercícios de quadros,
visando o estudo de operações estratégicas, cuja direção assumirá,
às vezes, pessoalmente;
— pela elaboração de Diretrizes Ministeriais para a execução
das inspeções realizadas pelos diferentes Inspetores, cujos come• quentes relatórios recebe diretamente e transmite com seu parecer
proposta ao Ministro.
21. Regulamentos e documentos de instrução:
Os documentos de instrução 'elaborados sob a orientação direta,
não, do Chefe do Estado-Maior do Exército são:
a) os regulamentos peculiares às armas e Serviços e os relatis ao emprego em conjunto das armas e serviços;
b) as instruções gerais ou particulares, que tem por fim atuaar, seja o conjunto da doutrina, seja um aspecto particular da
,sma;
--"" c) as diretrizes gerais ou particulares, periódicas ou não, que
fixam para o Exército ou para uma arma ou serviço determinados:
— os fins a atingir;
— as modificações a introduzir nos métodos ou processos de
instrução;
— a repartição dos meios de instrução (créditos, etc.).
22. Preparação dos oficiais de estado-maior.
O Chefe do Estado-Maior do Exército atua na preparação dos
oficiais de estado-maior:
— fiscalizando a doutrina, os métodos e os programas da Escola de Estado-Maior (cursos de formação e de aperfeiçoamento);
— providenciando para que os oficiais diplomados com o curso
de estado-maior se preparem efetivamente para as funções que terão
-tle desempenhar em caso de guerra.
Contribue, além disso, pessoal e diretamente para a formação
do Alto Comando:
— propondo ao Ministro a organização do "Curso de Alto Comando" cujo funcionamento dirige e orienta;
'
— dirigindo
os exercícios realizados no escalão "Grupo de Exército" e, eventualmente, "Exército";
— guiando, com suas diretrizes, a atividade doe comandantes de
Região.
23. Fiscalização.
A ação do Chefe do Estado-Maior do Exército, no tocante à flia;calização da instrução, exerce-se diretamente quanto aos orgãos dele
dependentes, pelas Diretrizes Ministeriais de inspeção que elabora
para as inspeções realizadas pelos Generais Inspetores, e pelos pare
- cerca e propostas que apresenta ao Ministro, em consequência do
exame dos relatórios doe mesmos Inspetores.

ter a instrução individual suficiente para, devidamente enquadrados, entrar em campanha;
— a segunda, de 2 meses, ao cabo da qual as unidades elementares (g. c., peça, pelotão, 'ou secção, etc.) de que fazem parte devem
ser mobilizáveis, isto é, aptas a receber reservistas e, com seus próprios - quadros, entrar em campanha.
Na primeira quinzena deste período os rociastes, enquanto são
submetidos aos exames para o registro médico de incorporação e es
procede à organização das fichas biométricas e individuais, recebem
uma instrução preliminar, destinada a apressar-lhes a adaptaçãe ao
meio militar.
Nos últimos 15 dias do período, os recrutas são submetidos a
exames da instrução individual, e da coletiva no Ambito das unidades
elementares (g. o., etc.). Esses exames, que são atos solenes na
vida dos corpos, permitem aos comandos responsáveis julgar os resultados obtidos na instrução dos recrutas e às autoridades superiores apreciar a capacidade e interesse revelados pelos quadros-instrutores.
Terminados os exames do primeiro período e em data fixada
pelo Comandante da Região, realizar-se-á, para os conscritos declarados mobilizáveis, a confirmação do compromisso militar prestado
no ato da incorporação. O ato será coletivo o solene, efetuando-se num
mesmo dia para todos os corpos, tanto quanto possivel numa data naoional, reunidos para tal fim os corpos da mesma guarnição ou de
guarnições diferentes, de acordo com as ordens dadas pelo Comandante da Região.
— O Segundo período dura 2 meses e destina-se principalmente
à instrução tática e técnica das sub-unidades (Cia., Bia., Esquadrão). Inicia-se uma semana após a terminação do período de recrutas. A última semana do período será consagrada à realização
dos exames, que consistirão em exercícios no terreno, obedecendo-se
a uma situação tática simples, proposta pelo escalão imediatamente
superior (Btl., Gr. e R.), afim de evidenciar o preparo de conjunto
da sub-unidade para entrar em campanha.
O Terceiro período, destinado à instrução do Batalhão e unidades análogas, dura 1 (um) mês e será iniciado logo após o segundo.
O período se encerra com um exercício no terreno, obedecendo
a uma situação tática previamente estabelecida e, sempre que pos.
sivel. terá o concurso de unidades de outras armas.
O Quarto período, destinado aos grandes exercícios de combinação das armas (guarnições ou toda a tropa da Região), para coroa.
mento do ano de instrução, ou, si as circunstâncias uno o permitirem, ao treinamento intensivo do escalão batalhão (grupo, etc.) e
unidades superiores, dura em princípio de 15 a 20 dias.
Os dois meses restantes destinam-se às férias e à preparação
dos monitores para o ano de instrução seguinte.
27. A instrução a ministrar nos 3 primeiros períodos consta doo ----regulamentos da g armas, e no decorrer dos mesmos todos os ramos
da instrução devem ser desenvolvidas paralelamente.
A instrução individual que é objeto dos esforços principais do
primeiro período (primeira fase, particularmente) será retomada
nos 2° e 3* sem que jamais possa estar compreendida na sessão prin-,
oipal da jornada; analogamente, se procede com os exercícios das
unidades elementares (grupo de combate, pelotão e secção).
Além disso, importa considerar que a progressão estabelecida
no artigo anterior não deve ser encarada rigidamente, isto é, não ti
necessário aguardar os períodos peculiares para iniciar certos exer.
cicios de conjunto (Cias. e sub-unidades análogas ou batalhão e unidades análogas).
Uma vez atingido suficiente desenvolvimento na instrução doe
recrutas (em princípio a partir do inicio do 5* mês), já podem ser
realizados certos exercícios táticos com a sub-unidade, bem como
certos exercícios de tiro real, e, a partir do 2* semestre de instrução,
sem prejuizo do adextramento próprio a cada período, os comandantes de batalhão (ou unidades análogas) e regimento podem iniciar
alguns exercícios neste escalão, cabendo ao comandante do corpo
regular a frequência e natureza dos IROSTROO.
28. A instrução dos quadros permanentes e semi-permanentes
"(oficiais, sub-tenentes e sargentos) prossegue durante o ano inteiro,
ministrada segundo programa independente do da tropa.
SEGUNDA PARTE
Instrução peculiar í armei
OAP/TOLO I
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24. A: marcha geral da instrução deve permitir que sé obtenham
homens e sub-unidades mobilizáveis o mais rapidamente possivel. •
29. Os assuntos d instrucão própria d Minz do, de inands4gdi
26. No ano de instrução do contingente, o primeiro semestre é Oral, grupáveis nos quatro ramos seguintes:,
destinado à instrução doe recrutas no ambito das unidades elementares (g . e., peça, secção e pelotão) e o tempo restante à Instrução
Educação moral e ~algo geras
com as praças prontas para o adextramento das aub-unidadee . das
.-- Educação Mica;
pnidadee de emprego.
.
instrução técnicaj — Instrução tdtica.
26. O ano de instrução é dividido em quatro periodoef
O Primeiro, denominado de recrutas, dura 8 medes compre.'
e•
Á instrução técnica é à tátict variam acentuadamente de uma
Onde duas fases:
arma para outra.
'
— a primeira, de á meses, no fim da qual os recrutas, no ámbiki
A educação moral e a educação física, ao contrário, (410. cad.
00 grupo de combate (peça, etc.), boderão ser mobilizáveis, isto é, Mual, uma base comum válida para todas as armas.

2:i .fai g

51. 7:11-feira le

A inRtriição da tropa tem por objetivo:
pccztvet,
— proporcionar aos homens, o mais rapidamente
conhecimentos simples e duráveis necessários aos combatente
O! quadros e
por
objetivo
habilitar
proporcionar às unidades elementares (grupo de combata
90. A educação moral tem
rudes provas da guerra, desenvolven• tropa a vencerem as mais
peça de metr, ou artilharia) a coesão e a flexibilidade neceauérias;
qualidades
necessárias:
no quadre
as
do-lhes ao mais alto grau
— adextrar estas unidades elementares a manobrar
da
unidade
imediatamente
superior;
— patriotismo;
e esquadrão)
nos camaradas e nos subordi(companhia, bateriareso
— adextrar as sub-unidadesdas
— confiança em si, nos chefes,
doa armas
p
unidades
de
em
a agir em combinação no quadro
nados;
e
de
sacrificio;
(batalhão, grupo, etc.).
— espírito de disciplina
— vontade de agir e espírito de iniciativa.
confiança
II — Instrução dos oficiais
O valor moral dos quadros é o elemento essencial da
que eles devem inspirar à tropa. Cumpre que o chefe pratique as
aos oficials desde
39. A instrução peculiar à arma é dada
virtudes que deve despertar e cultivar no subordinado.
carreira e prossegue, aperfeiçoando-se, &mate toda
o
de
uma
disciplina
t
Inicio
de
sua
Nada contribue mais para o estabelecimen e sem desfalecimento
sua existência militar até o posto de coronel, inclusive.
sã e espontânea do que o exemplo quotidiano
dado ',elos superiores no cumprimento do dever. no preparo profisEla compreende:
na
sional. na compostura e no decoro militar no serviço e fora dele,
e
cons— uma instrução de formação;
eeveridade para consigo mesmo, enfim, nas provas exteriores
aplicação;
— uma instrução de aperfeiçoamento;
s
do
bom
cultivo
das
virtudes
militares.
tant e
uma instrução de
—
necesos
31. A instrução geral tem por fim dar os conbecinaeot
— eventualmente, uma instrução de espeefelizaego.
sários para a garantia da ordem e disciplina e da boa execução do
militar
e
compreende
as
Instrução de formação.
40.
serviço em todas as circunstâncias da vida
Ministra-se nas Escolas Militares e destina-se ao preparo de
regras de disciplina, do serviço interno. externo e de guarnição, nooficiais aptos a exercerem funções até o posto de capitão, obedecendo
ções de Organização do Exército, deveres dos reservistas, etc.
a regulamentação especial.
•
41. Instrução de aplicação.
Iii — Educação física
A instrução de aplicação tem por objetivo dar ao oficial rocemsaído das Escolas Militares, cujos conhecimentos são ainda relativaeducação física tem por objetivo formar combatentes ro32. eA
teóricos, a aptidão prática para o seu duplo papel de instrutor
Custos
desembaraçados no exercido de suas funções. Bein condu- mento
selecionados, de
zida. facilita grandemente a educação moral, fortalecendo o senti- e de comandante. É dada de preferência em acorpos
tropa se faca sob a dimodo
que
o
contato
doe
jovens
oficiais
com
espirito
de
solidariedade
e
desenvolvendo
a
mento de disciplina e o
reção de superiores com larga experiência.
confiança em si próprio.
• 42. Instrução de aperfeiçoamento.
Abrange:
A instrução de aperfeiçoamento tem, principalmente, por objedesenvolvem e
?bicos propriamente ditos nue
— os exercidos
tivo:
utilidade
militar;
ao homem, sem preocupação de
(ao fl exibilidade
que corres.__. desenvolver os conhecimentos adquiridos no curso de for— a prática dos desportos individuais e coletivos,
ieonde aos mesmos desiderata;
homem mação;
— a aquisição de conhecimentos novos relativos aos aperfeiçoa
— e os exercidos de aplicação militar que adaptam o
mentos, realizados ou previstos, dos diferentes materiais e as oonse
ao seu papel de combatente.
Iuências atuais ou futuras determinadas pelos mesmos nos processo:
IV — Instrução técnica
de combate;
~- preparar os oficiais nos diferentes escalões para exercerem
cada
comandos relativos aos postos imediatamente superiores.
que assume dia a dia importância
33, A instrução técnica,
vez maior em razão do constante progresso do material, tem por
Ela e ministrada:
-- objetivo o ensino;
e
de
— no âmbito do corpo de tropa, sob a direção do respecttvo coarmamento
— do manejo, possibilidades e utilização do
e dos de batalhão e grupo, quando incorporados;
mandante
diversos outros materiais em uso em cada arma (transmissões; obnos cursos da Escola das Armas;
—
servação; organização do terreno; destruição; pontoneiros; mascaras
— em cursos especiais de informação, ou de estágios inetituidos
contra gases; pacote de curativo individual, etc.), especialmente nas quando
necessário, por decisão do Ministro, mediante proposta do
nioto-ineeanizadas:
Estado-Maior do Exército.
movimentos, formações e evoluções para apresentação chefe do
Instrução de aperfeiçoamento ministrada nos corpos de tropa
LEI
—
todas
as
circunstâncias
esleanhas
ao
combate
instrução geral e a
em 1,c-eita ordem em
43. A instrução dos oficiais compreende a
unida);
e mdas
(ord —
formações e mecanismo dos movimentos que serão exe- instrução'Aprofissional.
instrução geral habilita-os a examinarem problemas de
44.
cutados no combate, independentemente de qualquer situação tática
grande
amplitude,
a compreenderem os problemas sociais da atuaordem
(maneabilidade ou exercícios preparatórios para o combate,
recursos da civilização moderna; nela
lidade e a tirarem partido dos
o preparo para a guerra e levar em conta
dispersa. etc.).
visar
sempre
deve-se
ainda
V — Instrução te/Um%
a necessidade do oficial possuir uma cultura geral, tanto mais ampla
o que
e completa, quanto mais elevada for sua situação hierárquica,subora
tropa
a
comcontribue, sobremodo, para aumentar seu prestígio sobre os
34. A instrução tática tem por objetivo ensinar
s
da
vida
em
camia
bater e a conduzir-se nas diversas circunstanc
dinarias.
panha.
Realiza-se mediante conferências feitas no corpo, ou para a
Compreende;
guarnição, por oficiais de notória competência; pode-se tambem,
unidades
u
certos assuntos especializados, recorrer a elementos da sociedade
— a instrução de combate, que prepara os homens edo nomhale; para
civil, judiciosamente escolhidos. A partir do posto de primeiro tesara agirem eficazmente nas diversas circunstancias
tem
por
fim
ensinar
campanha, que
nente, inclusive, todos os oficiais devem fazer pelo menos uma con— a instrução de serviço entdiversas
eventualidades da vida em ferência de cultura geral por ano, sobre assunto de sua escolha com
• procedimento a observar nas
de
ferro
aprovação prévia do comandante do corpo.
~manha: marchas, estacionamento, transportes em estrada
45. A instrução profissional habilita progressivamente e oficial
• automóveis, serviço de segurança, etc.
com os conhecimentos técnicos e táticos necessários para o azoratai°
de
ação,
constitue
o
mais
imescola
35. A instrução tática —
~Mios dos diferentes comandos.
portante ramo da instrução e é ministrada por MIM de
Abrange a preparação do oficial coroo instrutor e como comando preforoncia no terreno.
dante e compreende de modo geral:
CAPITULO II
-- o conhecimento completo de todos os regulamentos que interessam
à arma e à situação do oficial;
urerraueuto
onouLaaa
À
"xá
0/10/0111A01. CM" Da
características e condições de
— o conhecimento das propriedades,
emprego das demais armas, em proporção com o papel que caberá
— Quadres á tropa
a cada posto;
de todo armao material e o manejo prática
— o conhecimento de todocorpo
ilo. No ambito de cada arma, a instrução visa objetivos diferonda tiro.
e
em
campanha
mento
de
que
se
serve
o
seu
No e utiliza processos variáveis, conforme as destina aos quadros
das
unidades
de
sua
arma
administrativo
o
comando
tático
e
—
(oficiais, sargentos e graduados) eu 11. tropa.
posto e ao imediatamente superior;
correspondente
ao
seu
37. instruçdo dos Quadros.
ntes à ineA instrução dos quadros, no que reopeita à instrução peculiar à
— o conhecimento prático dos métodos mais convenie
de
sua
unidade;
Una, tem por objetivo formá-los e depois aperfeiçoá-los como mo- trução
— o conhecimento aprofundado das propriedades táticas do
lestares e como comandantes.
terreno e das aplicações da 'topografia em campanha,
ser capaz de Instruir
sobre a mobilização da ti...Eur e o
Todo oficial, sargento ou graduado deve
— as noções indispensáveis
exercer,
de
posto
e
ao
seu
completo
sobre a mobilizada 1.3 oua
unidade
correspaidente
•
conhecimento pormenorizado
o do comandar a
D =cenário, o comando da unidade imediata.mento superior.
unidade;
instria de tropa.
IT —

moral e flistru0o
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- a prática da equitação 'para todos Os oficiais montados e (---3
que estiverem para sé-lo dentro de curto prazo, realizada segundo
condições variáveis com a natureza da arma;
— a prática da esgrima e da educação física, amoldadoa estes
exercícios à constituição física dos executantes.
46. Preparaedo do oficial para instrutor.
O principal pbjetivo desta instrução é dotar os oficiais, consoante
os respectivos postos, com os conhecimentos necessários ao bom desempenho do papel que lhes incumbe na preparação, direção, execução
e verificação da instrução. Constitue uma das maiores preocupações
do comandante, sob cuja responsabilidade direta se realiza, de forma
a garantir a unidade de instrução no corpo de tropa.
Incumbe ao comandante de corpo estabelecer o programa progressivo desta instrução, para o que deverá:
— organizar a lista dos conhecimentos necessários de acordo
com os postos;
— determinar a progressão, segundo a qual o programa será
dado.
Conforme os escalões a que se destinem, estes programas poderão constar de: •
— palestras;
_... trabalhos práticos (elaboração de programas ou quadros de
trabalho, redação de fichas, organização de sessões de instrução tipo,
organização de exercícios táticos, etc.);
— sessões *práticas de demonstração (sessões de instrução tipo,
da tropa ou dos quadros);
— direção de um exercício tático (aproveitar a realização dos
exercícios de unidades constituidas).
47. Preparação do oficial para o exercício de comando.
Esta instrução consiste em exercitar os oficiais dos diversos escalões' na ap licação dos processos de combate, fazendo-os praliear
no comando da -lidada correspondente ao posto e habilitando-os a
comandar a imediatamente superior.
As regras para sua execução, além de constarem dos regulamentos das armas, são de modo geral análogas às estabelecidas para
a instrução de combinação das armas (Título II da 3 Parte do presente regulamento).
IV — Instrução dos sub-tenentes e sargentos
•
48. Compreende:
— uma instrução de formação;
— urna instrução de aplicação;
— uma instrução de aperfeiçoamento.
49. Instrução de formação.
É ministrada nos corpos de tropa, em cursos de candidatos a
sargento, e tem por objetivo formar executantes modelos, capazes de
instruir e de comandar em todas as eircunstancias • a unidade elementar de sua arma. Habilita à promoção até 2° sargento, inclusive.
• Tem início logo após a terminação do curso de candidatos a
graduado e dura em principio 3 meses.
No curso serão matriculados mediante exame de admissão (noções
de português, de matemática elementar, de geografia, de história do
Brasil e de ciências). primeiros cabos e, eventualmente, segundos
cabos aprovados, com boa classificação na turma de primeiros cabos e
não promovidos por falta de vaga.
Em princípio, os candidatos a sargento conservam-se na subunidade, onde frequentam os exercícios principais a critério do comandante do corpo.
Os exames do curso compreendem duas partes, uma teórica e
outra prática, realizadas separadamente.
O resultado de cada prova (os assuntos constam dos regulamentos
das armas) será expresso em graus variando de O a 10.
O grau final do exame resultará da média ponderada entre o grau
de aproveitamento durante o curso (média dos graus nos diferentes
assuntos), o grau médio dos exames teóricos, o grau médio dos exames
práticos, e o grau de aptidão para o comando. O grau de aproveitamento no curso e o dos exames teóricos, têm coeficiente 1, o doa
exames práticos 3 e o de aptidão para o comando 5; este será dado
antes do início dos exames e resultará da média aritmética entre os
conceitos (expressos em graus) emitidos pelo comandante da subunidade o pelo diretor do curso.
Os candidatos que atingirem à nota final 4 ou superior serão
incluidos na relação para promoção, a qual obedecerá à ordem decrescente de classificação, respeitadas as restrições de que trata o
R. 1. S. G.
A aprovação no curso é válida até o exame da turma seguinte,
sendo permitido aos candidatos não promovidos por 'falta de vaga
frequentar novamente o curso e revalidar seus exames, afim de concorrer às promoções em conjunto com os novos candidatos, permanecendo, pouém, em vigor seu direito até finalizar o curso. Os que deixarem de revalidar, em tempo oportúno, esses exames, ao passarem
para a reserva . erao promovidos ao posto imediato.
50. Instrução de aplicação.
A instrução de aplicação é dada nos corpos de tropa, nas próprias
aub-unidades ou unidades.
Te- • objetivo prosibrcionar a prática e manutenção dos conhecias,. oiss adquiridos nos cursos de formação (terceiros ou segundos
sargentos) e de aperfeiçoamento (sub-tenentes, sargentos-ajudantes e
sargentos, aptos para o comando de pelotão ou secção). Para a instru-
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ção destes últimos, é organizado um programa semelhante ao da ias.
trução de oficiais subalternos, da qual poderão participar em certa
exercícios, a critério do comandante da unidade.
51. Instrução de aperfeiçoamento.
A instrução ri,, aperfeiçoamento, ministrada aos terceiro e segundo sargentos, tem por objetivo prepará-los para instrutores e comandantes do pelotão ou secção, habilitando-os à promoção aos posto!
de 1° sargento a sub-tenente e a oficial da Reserva.
É ministrada nos cursos de sargento da Escola das Armas ou en
cursos regionais que funcionarão segundo diretrizes do chefe do Estado-Maior do Exército.
V — Instrução dos graduados (primeiros e segundos cabos)
52. Compreende:
— uma instrução de formação;
— uma instrução do aperfeiçoamento.
53. Instrução de formação dos graduados.
A formação dos graduados faz-se nos corpos de tropa, eni cursos
de candidatos a graduado, cuja instrução tem inicio no primeiro dia
útil do 20 mês de instrução e dura 5 meses.
A admissão ao curso será feita mediante um exame prévio (leitura corrente, ditado e quatro operações sobre números inteiros).
Os candidatos serão indicados pelos comandantes de sub-unidades
dentre os soldados (antigos e recrutas) que, pela inteligência, preparo,
profissão anterior, robustez, atitudes e adeantamento revelado na instrução, pareçam ter aptidão para comandar. Poderão ainda se matricular no curso, até o início do 2° mês da seu funcionamento, os candidatos que o deixarem de ser por falta de vaga, afim de atender.
aos claros que ocorrerem. Os candidatos que se mostrarem insuficientes ou incapazes para graduados durante.° curso serão desligados
mediante ProP nsta do diretor do curso.
Os candidatos a graduados conservam-se nas sub-unidades reaPectivas, no tocante à vida quotidiana, e podem participar, a partir
do 2° mê. de instrução, de certos exercícios importantes determinados
pelo comandante do corpo e recebem nas sub-unidades a que pertencem educação moral, instrução geral e de tiro.
54. A instrução é conduzida de maneira que, nos três primeiros
meses, os assuntos dados sejam, de modo geral, os que todo 2° cabo
necessita conhecer, de conformidade com os regulamentos de cada
arma.
Na última semana do 3 0 mós de funcionamento do curso, todos os
candidatos são submetidos a um exame de suficiência, segundo condições reguladas pelo comandante do corpo, e em consequência assim
classificados:
— candidatos em condições de lazer o curso na turma dos primeiras cabos (os de melhores qualidades de comando e que obtiverem
no mínimo grau 6 no exame);
— candidatos que prosseguirão na turma dos segundos cabos (os
de resultados suficientes), afim de aperfeiçoar a instrução recebida;
— candidatos insuficientes e que serão desligados do curso (grau
inferior a quatro).
Terminados os exames de suficiência serão promovidos a segundos cabos, de acordo com a classificação obtida por ordem de merecimento, os candidatos julgados aptos a seguir o curso de primeiros
cabos, afim de preencher as vagas existentes no corpo.
55. A instrução do aperfeiçoamento dos candidatos a segundos
caleis será feita nas sub-unidades de origem, e a dos primeiros cabos
obedecerá ao programa do curso de candidatos a graduado, tendo em
vista habilita-los para as funções que lhes irão competir.
Além dos candidatos selecionados no exame de suficiência referido, poderão ser admitidos nesta turma os segundos cabos promovidos no ano anterior o que, submetidos a novas provas, satisfaçam
as condições exigidas para o posto imediato.
56. No fim do 50 mês de instrução do curso, em data a fixar pelo
comandante do corpo e segundo plano que estabelecerá, realizam-se
os 'exames, iniciando-se pela turma dos primeiros cabos para que os
candidatos reprovados possam prestá-los tambem na dos segundos,
fazendo jús à promoção, de acordo com o gráu que obtiverem nestes
exames.
As normas para o julgamento dos examee e promoção dos candidatos são as mesmas adoptadas para os candidatos a sargento (art. 49).
Terão preferência' à promoção a 20 cabo. os candidatos a 1° cabo
aprovados e não promovidos por falta de vagas.
57. Instrução de aperfeiçoamento.
Tem por objetivo principal proporcionar a prática dos conhecimentos adquiridos na instrução de formação, e melhorá-los para que
os graduados possam desempenhar pon-I facilidade suas funções.
Os primeiros cabos recebem urna instrução que visa:
— manté-los sempre em condições de auxiliar ou substituir o
sargento no seu papel de instrutor da unidade elementar da arma;
aperfeiçoá-los no exercício das funções correspondentes aos
seus postos (comandante da 14 esquadra dos grupos de combate e
chefe da i • peça das secções de metralhoras e morteiros na infantaria
e cavalaria; apontador ou guarda-armão na artilharia; comandante da
1' esquadra dos grupos de sapadores — p ontoneims, ferroviários e
transmissões na engenharia); e
eventualmente, substituir os sargentos po comando das unie
clade.,: elementares que lhes correspondem..
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A instrução dada aos segundos cabos visa aperfeiçoá-los
— como monitores na instrução dos recrutas, fazendo-os perfeitos
executantes das funções dos soldados de fileira;
— como comandante de esquadra na infantaria, cavalaria • engenharia e apontador na artilharia;
— prepará-los para substituir os primeiros cabos nas suas funções normais.
VI — tnatrução da tropa
58. Compreende:
— uma instrução de formação;
— uma instrução de aperfeiçoamento,
dadas sempre no âmbito do corpo de tropa.
59. Instrução de formação.
Ministrada no decorrer do primeiro período te instrução, é Individual e coletiva.
A instrução individual, base da solidez de uma tropa, tem por
objetivo fazer do recruta um perfeito combatente em sua categoria (1).
A instrução coletiva tem por objetivo ensinar a ação simultânea
ou coordenada dos homens nas unidades elementares, assegurandolhes a coesão.
60. Instrução de aperfeiçoamento.
A instrução de aperfeiçoamento é dada nos demais períodos de
Instrução.
individual, coletiva e de conjunto.
A instrução individual visa melhorar os ensinamentos dados no
primeiro período, principalmente os pontos julgados mais necessitados
de revisão, de acordo com os resultados dos exames de recrutas, bem
e0Mo formar combatentes de escol em determinadas Armas.
A instrução coletiva tem por objetivo a ação combinada das unidades elementares no quadro da sub-unidade.
A instrução de conjunto tem por objetivo instruir, em ação combinada, os diversos elementos constitutivos de uma unidade (unidades de comando e sub-unidades); nela, a tropa faz aplicação do que
the foi ensinado na instrução individual e coletiva.
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67. Os candidatos a graduado receberão a inslcução t;Ofita.;;t ,so.
nhecimentos gerais exigidos a todo graduado) no curso de candidatos
a graduado de fileira e a da especialidade no curso respectivo compreendendo esta a prática perfeita dos conhecimentos necessáreas aos
soldados e os peculiares aos graduados da especialidade, de ace,do
com os regulamentos das armas. Compete ao comandante do corpo
regular a frequência de urna e outra.
Os graduados de fileira, sem prejuizo, tanto quanto possivelw
da instrução da sub-unidade, receberão apenas a da especialidade.
68. No fim do primeiro período, serão os candidatos submetidas
a exames, os quais compreenderão uma parte da especialidade e oadra
da instrução comum a todos os graduados, e sadio feitos no curso da
especialidade e no de candidatos a graduado de fileira. Observar-se-ão
na sua realização e nas promoções as mesmas regras estabelecidas
para os graduados de fileira, atribuidos, porém. para a classificação
final, coèficiente 3 ao exame da especialidade e 1 ao da instrução
comum.
69. Os candidatos a cabo rádio-telegrafiatas. colo ekeeçao dos
das unidades de transmissões da engenharia que são formados nas
mesmas, recebem a instrução comum dos graduados de fileira e, no
início do 2° período, mediante concurso prévio, eerão enviados ao
C. I. T. R.
As praças possuidoras do curso do C. I. T. R. terão preferência
para o preenchimento das vagas do graduados que ge derem nas diversas modalidades das transmissões.
-0 Os graduados motoristas serão recrutados entre os soldadosmotoristas que possuam esta especialidade, sendo promovidos pelo
comandante do corpo para preencher as vagas existentes na unidade.
de acordo com a ordem de classificação obtida no curso da formação
e desde que possuam boa conduta.
Os graduados corn a tetros 0-1 clarins 50 râO recrutados dentre os
corneteiros-tambores e clarins de I* classe, preferindo-se os que se
destacarem pela conduta e maior número de aptidões. Dispensa-se •
neste casa o exame.
Os graduados do serviço de velarinária serão recrutados de acordo
com o Regulamenta da Escola de Veterinária olo Exército.
Sargentos especialiatag

'71. Os Fargentos especialistas serão recrutados entre os primeiros
caiam da especialidade ou segundos cabos amuem da especialidade
aprovados com boa classificação e não promovidos ao pasto superior
61. Compreende, para cada uma das categorias (soldados,
por falta de vaga.
duadoe e sargentos):
72. Os cursos de sargentos especiaLiCas funcionarão na mesma
— uma instrução de formação;
ocasião que os dos candidatos a sargento de fileira e terão a mesma
de
aperfeiçoamento.
uma
instrução
—
duraçao.
Os candidatos receberão neles a instrução da especialidade reInstrução de formação
lativa aos sargentos e, no curso de sargentos de fileira, a de conhecimentos comuns a todos os sargentos.
62. Soldados especialistas:
As promoções para preenchimento das vagas serão feitas de
coado com a ordem de classificaçãa nos exumas, os quais se realiA instrução tem início no princípio do 30 mês, devendo os ed,21.zarão de conformidade com o indicado no art. 68.
didatos ser indicados pelos chefes interessados mediante entendimento
73. Os sargentos rádio-telegrafistas e tetefonistas, serão recru(som os comandantes de sub-unidades, segundo observações do uns
e outros e normas estabelecidas pelo comandante do corpo para veri- tados entre as graduados da especialidade possuidores do curso do
ficação das aptidões (salvo os metralhadores, esclarecedores e observa- G. 1. T. R., os quais furar apenas no curso lle caudidaios a sargento
dores na artilharia que serão designados no fim da primeira fase). de fileira a instrução de tont:caimentos comuns.
74. Os sargentos motoristas serão recrutados dentre tis graduado
63. Os candidatos a especialistas receberão a instrução seguinte: da especialidade,
que tenham frequentado com apro‘citaruento a insa comum a todos os soldados da arma, ministrada de acordo com
trução d, conhecimentos comuns no curso de candidatas a sargento.
Os sargentos corneteiros e clarins serãn , y erntalos dentre os
os regulamentos respectivos nas sub-unidades a que pertencerem;
cabos corneteiros ou clarins da unidade, que tenham aido submetidas
— e a esprcializada, ministrada no ()urso de especialistas.
a uma prova sobre generalidades de nu5sica. Quando houver mais
Esse curso, dirigido pelo sub-comandante do corpo, compreen- de um candidato em condições do praeneb e r a vaga, a proinação de- ir
derá verias turmas, conformo as diferentes categorias de especialistas verá recair no de melhor conduta e, si ainda Assim parmanecer a
definidas nos regulamentos das armas.
!fl ama ituação, a escolha reca irá no rna is a ate».
Compete a instrução de cada turma aos chefes dos serviços inteOs sargentos do Serviço de Veterinaria scrão recruLadus de 'aeopilen
ressados, auxiliados pelos oficiais, sargentos e graduados da espeo Regulamento da Escola de Vetarinaria do Exé...eila.
com
cialidade.
64. O comandante do corno, de acordo com a natureza da instruinstruçi7o 1(? apé-•feiço,mwat.p
ção de cada especialidade, regula a frequência da instrução comum e
da especializada. Para isso, terá em vista que até o final da 1° fase
75. Soldados — Os soldados recebam, durante o primeiro período,
do primeiro período caberá predominância â instrução comum, sendo rs.eggIndo condições a fixar pelo comandante do carpa, 'ima instrução
absolutamente necessário que os recrutas participem sempre dos de revisão e aperfeiçoamento doa conhecimentos da especialidade o
exercícios principais de sua sub-unidade. A partir, porém, do início são utilizados como monitores na instrução ds candidatos a espe- li
da 2' fase, deverá ter preferência a instrução da especialidade, sem cialistas.
embargo do aperfeiçoamento da comum e da participação dos recrutas
Durante os períodos seguintes, participam do idextramento das
nos exercícios de conjunto de suas sub-unidades.
turmas respectivas e dos exercieios em que catas são empregadas.
76. Graduados — A instrução Jr aparfei rjeamaitto das graduados
65. No fim do primeiro período, os candidatos, depois de julgados
ai:mação, Lendo em vista
mobilisáveis, farão exame da instrução especializada, sendo os apro- visa a manutenção e aprimoramento da de
vados designados pelo comandante do corpo para preencher as vagas que e - • ri vem:
existentes nas sub-unidades.
— auxiliar como monitores a instrução dos soldados;
— .comandar sua turma e empregar o reaperivo material em
Graduados especialistas
Ledas as circunstâncias da vida em eampanba. o que importa no conhecimento perfeito deste e nu posse de noções indisperiativeis sobre
66. Com exceção dos motoristas, pessoal do serviço veterinário e
o emprego tático de suas especialidades:
rattiotelegrafistas, os graduados especialistas serão formados nos
— sUbstituir, eventualmente, conforme o rasa', o prinv • iros cabo*
corpos de tropa e recrutados entre:
ou sargentos.
de ff— os candidatos a graduado (recrutas e soldados antigos de
77. Sargentos — A instrução a dar aos sargentos teta por ohjeleira ou da especialidade);
Lho aperfeiçoar a que receberam nos eurso ur fornos-tio, de nodø
— os graduados de fileira.
que se mantenham sempre em condições de:
noS
— ser utilizados como instrutoras, ,zoli •-?4..e,;',o
(1) Os regulamentos das armas definem as diferentes categorias grrpes
truc7t:i Iansporin1;i-ch,:.
g
nu
turmas
de
in
dos homens de fileira c especialistas.
VII — Instrução dos especialistas
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— p oder comandar seus grupos ou turmas e empregar o res- instrutor do uma tropa seja, tanto quanto posSivel, o seu comanpectivo material nas diversas circunstâncias do combate e da vida dante, afim de serem respeitados os élos hierárquicos.
• Em consequência, constituem-se os grupamentos de instrução
em campanha, para o que necessitam possuir a mais completa prática do inaierial, e conhecimento exato do emprego tático dos meios( geralmente no âmbito das unidades orgânicas, salvo para assegurar,
de sua especialidade;
com rendimento máximo, a instrução dos quadros e dos especialistas
— desempenhar, eventualmente, as funções do posto superior.
organicainente distribuidos pelas diferentes unidades..
85. Número de grupamentos a constitair.
Além disso, desde que o comandante do corpo julgue que o valO`r
intelectual dois sargentos de todas as Categorias seja precário, poderá
O núrneso do grupamentos de instruçáo a constituir em uru
determinar se lhes ministre urna instrução básica sobre elementos de corpo de tropa depende:
português, de matemática, de ciências, de geografia e de história do
—do número e categorias do pessoal a instruir;
Brasil, de acordo com o programa do curso complementar de admissão
—do efetivo de cada categoria.
ao curso ginasial. Os sargentos que provarem ter as habilitações
Em todo caso, constituem-se sempre um certo número de grucorrespondentes a este curso ficam dispensados de frequentá-lo. •
pamentos para instrução da tropa o o número necessário para instrução dos quadros.
VIII — Instrução dos artífices e empregados
86. Grupamentos para instrução da tropa.
O número e a natureza dos grupamentos de instrução da tropa
78. A instrução dos artífices e empregados obecederá, tanto
quanto possível, ás mesmas normas estabelecidos para os especia- variam conforme as armas.
Constituem-se, porem, obrigatoriamente nos corpos de tropa os
listas, atendendo-se, entretanto, que já trazem, em regra, da vida seguintes:
civil, a aptidão necessária ao exercício da função.
79. Os artífices serão recrutados entre os soldados do contingente —um certo número de grupamentos de soldados de fileira;
_ tardos grupamentos de especialistas (turmas quantas (orem
incorporado, mediante exame de aptidão, no início do 30 mês; julgados habilitados, serão classificados nas funções, de acordo com as as diferentes categorias do especialidades;
_um gru p amento de empregados e outro de artífices, dividido
vagas existentes nos quadros de efetivos, continuando a frequentar
a instrução comum a todos os soldados, segundo condições estabele- em tantos sub-gruparnentos -quantos forem necessários.
cidos pelo comandante do corpo, e prestando na fim do período o
Alem disso, cumpre separar, nos diferentes grupamentos, • os
exame respectivo para serem julgados mobilizáveis. No caso de falta recrutas, que recebem instrução de formação, dos soldados antigos,
de pessoal convenientemente habilitado, serão escolhidos os candi- aos quais se ministra instrução de aperfeiçoamento, constituindo
datas às funções de arlífices, como se procede para os especialistas, com estes um grupamento à parte e por Unidade (btl., gr., etc.).
recebendo os mesmos a instrução comum e a relativa ao ofício e pres87. Gru pamentos de quadros.
tando no fim do período os exames respectivos.
Em princípio, Organizam-se em cada corpo de tropa os seguinOs empregados, que compreendem os permanentes o eventuais, tes grupamentos;
serão recrutados de preferência entre os soldados mobilizáveis, em
A) Para a instrução de forrnação:
qualquer época do ano de 'instrução, para o preenchimento das vagas
normais do corpo.
—um de candidatos a graduado
e i° cabo);
80. Os graduados artífices, salvo os citsos previstos em regula—um de candidatos a sargento.
mentos ou instruções especiais, são geralmente recrutados entre os
B) .Para a instrução de aperfeiçoamento:
artífices do mesmo oficio, podendo candidatar-se os graduados de fileira do mesmo posto a preencher, ou de posto imediatamente infe— um de oficiais superiores e capitães antigos, sob a direção
rior. Todos, com exceção das praças habilitadas para o posto de gra- do comandante do corpo, e no qual se terá em vista, quanto à insduado do fileira igual ao de artífice a preencher, receberão no curso trução tática, o estudo do comando em campanha nos escales batacorrespondente de graduados de fileira a instrução de conhecimentos lhão (ou grupo) e regimento. Ela interesse em fazer participar de
comuns e, em seguida, prestarão um concurso relativo ao ofício, em certas sessõesde instrução desse grupamento os oficiais especialistas
que serão igualmente apuradas a habilidade profissional e a aptidão do corpo: transmissões e informaçbes particularmente;
para chefe. A promoção obedecerá à ordem de classificação no con— grupamento de capitaes e oficiais subalternos, dirigidos pelos
curso e às demais regras estabelecidas para a promoção de graduados. comandantes de batalhão (grupo ou ala) e cuja inStrução tática vi-.
Será válido por 2 anos consecutivos o curso de candidatos a cabo sará aperfeiçoar os capitães no comando da companhia (bia ou
de fileira realizado pelo candidato a cabo artífice.
esquadrão) e, eventualmente, prepará-los para o comando do bataOs graduados empregados serão recrutadas entre os de fileira lhão (grupo ou ala), bem como preparar progressivamente os subalque possuirem habilitações especiais para a função a que se desti- ternos para exercerem o comando do posto superior;
•narb. Continuam, entretanto a frequentar a instrução correspondente
—grupamentos de instrução dos sargentos habilitados para o
ao graduado de fileira e receb ron uma instrução complementar rela- comando
de pelotão ou secção em campanha (cursos da Escola das
tiva à função que desempenham.
Armas, Regional de Aperfeiçoamento de Sargentos e comandante de
81. Os sargentos artífices serão recrutados em idênticas condi- pelotão e secção), que funcionarão:
ções às estabelecidos para os graduados artífices, entre estes, exigin--sob a direção dos comandantes de batalhão (grupo) secundado-se-lhes alem do curso ali previsto, que façam a instrução comum dos pelos capitães, no que respeita à preparação para o comando;
no curso de candidatos a sargento de fileira.
—sob a direção dos capitães, secundados pelos tenentes, no
Os sargentos empregados serão recrutados em idênticas condi- que concerne à preparação do instrutor;
ções às estabelecidos para os graduados de fileira. Além da ins—grupamentos de instrução dos sargentos possuidores anenas
trução correspondente à função que desempenham, devem continuar do curso do formação, bem como do instrução dos graduados, ambos
aperfeiçoando a instrução ministrada a estes últimos, em razão prin- sob a direção dos comandantes de sub-unidade.
cipo/mento de sua permutabilidade com o da fileira. O comandante
Nus batalhões de caçadores e grupos isolados, o grupamento
do corpo, para este efeito, designará os dias em que o pessoal em- de oficiais superiores não pode ser constituído: assim como a inspregado deverá comparecer \ à instrução das sub-unidades.
trução dos sargentos aptos para comandantes de pelotão ou secção
poderá ser confiada ao sub-comandante. Em todo caso, o comanCAPITULO III
dante do batalhão ou grupo velará pela instrução do major o dos
capitães antigos, se houver, fazendo-os trabalhar de acordo com o
ORGANIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO NOS CORPOS DIA TROPA'
fruiu de Instrução que lhes corresponde.
82. A instrução deve ser organizada atendendo aos dois pontos só Por outro lado, poderá haver conveniência em reunir em um I
grupamento oficiais de dois ou mais batalhões (caso de p oucosseguintes:
oficiais, por exemplo), competindo ao comandante do regimento
o pessoal a instruir, cuja repartição em grupamentos de ins- designar o diretor da instrução do grupamento.
trução se impõe;
— e os assuntos a ensinar, que devem ser consignados nos pro///
Programas de instrução
gramas do instrução.
88. Objetivo dos programas de instrução.
Alem disso, cumpre definir precisamente as atribuições e as
Os assuntos a ensinar em cada grupamento de instrução, posto
'responsabilidades dos diversos escalões de comando no que respeita
ã organização, direção e fiscalização de instrução.
que concorram todos para o mesmo fim, qual seja formar um certo
combatente ou um determinado comandante, são diferentes em ex11 — Grupamentos de instrução
tremo, não têm todos o mesmo valor e exigem o emprego de processos e meios muito diversos.
83. Finalidades dos grupamentos de instrução.
Dalii a necessidade dos programas de instrução. cuja finaliSeja qual for a arma, o pessoal a instruir apresenta aptidões dade é:
'e necessidades diferentes, conformo seu posto, especialidade e ins—coordenar o ensino dos diferentes assuntos de acordo com
trução anteriormente recebida.
• Cumpre, pois, classifica-los e com eles constituir grupamentos seu valor relativo;
—fixar as condições em que cada um deles será ensinado.
homogêneos de instrução — verdadeiras classes de instrução — nas
89. Estabelecimento e contextura dos programas.
quais, sob a direção de instrutores q ualificados, receberão, racional
n metodicamente, o ensino que lhes convem.
O programa de cada unidade ou grupamento de instrução
est abelecido pela autoridade imediatamente superior à que comanda
84. Grupamentos de instrução e unidades orgelniea s.
a
Unidade
ou
dirige
agrupamento
considerado.
Corno a instrução militar utiliza métodos baseados em prinefQuanto menor for o escalão a que se dirige, tanto mais pormepios da comando o princípios pedagógicos,. é indispensavel que , o norizado
deverá ser o programa.

(r

25172 Sexta-feira 16

DIÁRIO OFICIAL neeção I)'

Dezembro de 1038

de instrução.
93. Programa
a que
Os programas de instrução, qualquer que seja o escalão
O comandante do corpo estabelece programas, geralmente por
rígidos.
destinem,
não
poderão
obedecer
a
modelos
se
recrutas, soldados anNem sempre podem ser exatamente iguais em guarnições dife- períodos, para cada categoria de instruendos:
tigos, empregados, especialistas, candidatos a graduado, candidatos a
heites e até mesmo em corpos da mesma guarnição.
ães
eriores, capit e subalternos, sai.Para seu estabelecimento, é indispensavel fazer no caso !ama sargento
quadros (oficiais
supdos exercícios de conjunto.
entes eegraduados)
bem como
•
apreciaçao:
Tais programas, constitnem um plano de ação e sao oiganiza os
do acordo com as indicações dos na. 87 e 88, evitando-se rigorosa— do valor médio do pessoal a instruir;
mente dar-lhes exagerada amplitude pela transcrição Llu citação
—ilss possibilidades locais para a instrução;
insípida e dispensa-vai do textos regulamentares.
— das qualidades dos quadros intrutores;
—do número efetivo de dias de trabalho, etc.
Neles são ainda fixados, se for o caso:
Seja qual for a unidade (ou grupamento) a que se destine,
— as datas de começo das diferentes instruções;
— as datas em quo deverão estar termieadas;
qual , i tier programa deve indicar claramente e com toda concisão:
.
dls Ia verificação das diferentes instruções, bem corno
— os objetives a atingir em cada assunto a ensinar;
ivas
em
que
os
objetivos
devem
ser
atingidos:
dos
exames
finais respectivos:
— ilidas suces: =,
—a época em que começarão os exercícios de regimento;
—datas em que serão procedidas as verificações dos resultados
—as datas aproximadas de certos exercícios técnicos que inobtidos o como serão estas realizadas;
- condições em que serão repartidos os recursos materiais teressam ao conjunto do corpo (exercícios de embarque, acanto(terrenos, material de instrução, eventualmente pessoal especiali- namento, travessia de cursos dagua, etc.);
—a repartição dos recursos materiais de instrução entre as
mio, etc.);
ou sub-unidades (terrenos, estádios, picadeiros, linhas do
—temp.) dedicado à instrução e sua provavel repartição pelos unidades
tiro, material de tiro, de educação física, de observação, etc.), reassunto:1.
As nvdidas de execução competem à iniciativa da autoridade guiando judiciosamente as condições de utilização para. que se obteo rendimento máximo.
enrarregada
de cumprir o programa,
tendo em estabelecidos
conta as circunstán- nhapelo
, cias (liarias.Os
programas
comandante do corpo são sule
metidos à aprovação da autoridade imediatamente superior.
Ba:
4
para
o
estabelecimento
dos
programas.
.s
90.
Os programas, como verdadeiras ordens de execução, devem ser
B) direção da instrução
cuidadosamente organizados, de modo a evitar contra ordens, salvo
impostas
por
acontecimentos
imprevisíveis,
de
evidente
força
maior.04.
O comandante do corpo imprime orientação pesoal à iasas
Antes do elaborar os programas do determinado período, todo trução:
—estabelecendo diretrizes a aplicar por seus subordinados;
chefe estabelece, para uso próprio, um plano geral de instrução
Taes diretrizes não devem constituir um aditamento ou cotnenque visa, sem consideração de prazo de execução:
tário aos regulamentos, e sim orientar a aplicação dos processos
ideal,
sua
distribuição
- a totalidade dos assuntos a ensinar e
de instrução empregados nos diferentes grupamentos, ou harmonirelativo;
tendo
conta apenas
seu valor
- aem
totalidade
dos meios
necessários e sua repartição teórica zá-los, afim de realizar
a unidade de doutrina do corpo.
—dirigindo, pessoalmente, certas partes da instrução (grupaexclusivamente
o
resultado
procurado.
mento
dos
oficiais
superiores,
exercícios do conjunto no escalão reótima, tendo em conta
mente e mesmo batalhão);
Os prosranias são em seguida estabelecidos depois de avaliadas
convenientemente a instrução nos demais grupatempo realmen80-8 . fiscalizando
as pos.sibilidm les (recursos ern material, instrutores,
fatores
normalmente
mentos
de
quadros
para assegurar a unidade de doutrina e de pro,
ces
te disponivel, etc.) e de levados em conta os
da instrução.
previsíveis capazes do influir no desenvolvimento
C) fiscalização da instrução
_--IV — Atribuições do comandante do corpo
95. A ação do comandante do corpo na fiscalizaçã,o da instrução
excelência o orgão de instru í:4o, ass4m exerce-se:
91. O corpo de tropa é por
como o seu comandante é o instrutor por exeelência nos três aspectos
—pelo exame, para aprovação, dos programas estabelecidos pelas
moral,
técnico e tático.
O comandante
do corpo encontra no exercício dessa função a autoridades
—pelasubordinadas;
presença frequente, principalmente no terreno, às seisões
mais alta prerogativa e o mais belo dos deveres. Não existe cornan- de instrução dos diferentes grupamentos;
exercer
do mais completo e mais vasto, no qual o chefe possa
—pelas verificações períodicas dos resultados da instrução
uma influência mais profunda e mais constante sobre maior mi- (previstas precisamente no seu programa). Deve, nesta ocasião, apremero de individualidades.
Lei
idade da instrução ciar devidamente os esforços empregados pelos comandos subordinados,
Ao comandante
cabesobre
a inteira
responsabil
sua ação
todas
as atividades deste, ele cria diretores do grupamentos e instrutores, não só para os fins da
do corpo; por
expressão apurada do valor moral de Promoções (fichas de informações), como bambem para estimular
11 espirito de corpo,
edeinaniam
urna tropa,
e forja o seu valor técnico e tático, dotando-o das o trabalho dos capazes, ou impulsionar, orientar e corrigir qualquere
qualidades quo constituem a verdadeira garantia do sucesso de uma ação insuficiente; em resumo, recompensar, aplicar corretivoa
tropa no combate.sobretudo aconselhar.
Nos limites fixados pelos regulamentos. e dentro das diretrizes
autoridades subordinadas ao comandante do
baixadas pelos ~andantes de I. D., A. D. e brigada ou Região, V — Atribuições das
corpo
dispõe o comandante de corpo de completa inicia:e va p ara organizar,
96. Sab-comandante.
•
dirigir e fiscalizar a instrução.
O sub-comandante, em matéria de instrução, como em qualquer
A) organização da instrução
assunto, é um auxiliar permanente e substituto eventual do corariado corpo.
particularmente o comandante na organização e fiscali92. Antes da incorporação do contigente anual de instruçan, dantoSecunda
zação da instrução dos candidatos a graduado e a sargento, dos espie,
o comandante providancia sobre:
—o aperfeiçoamento dos sargentos e graduados como instru- cialistas, dos empregados e artífices e dos oficiais de reserva. Evene
toras e monitores, determinando que, nas sub-unidades ou unidades, tualinente, se sua competéncia é indiscutivel (caso dos oficiais dlconforme julgar mais conveniente, sejam ministrados cursos de re- plotnados de estado-maior que tenham professado nas Escola de
visão dos ennhecimentos de regulamentos o de aperfeiçoamento da Estado-Maior, Escola das Armas e Escola Militar), poderá ser atacarregado da instrução dos oficiais superiores.
prática dos processos do instrução;
Alem disso, pode ser encarregado da direção de certos ramos
—a designação das unidades que receberão os recrutas e serão
completadas em primeiro legar e, se for o caso, as que serão consti- da instrução de acordo com a orientação geral traçada pelo toman.
dente do corpo, como, por exemplo, a direção do ensino técnico su..
tuidas
praças prontas;
—adedistribuição
do pessoal a instruir, estabelecendo as condi- perior: cursos de tiro, transmissões, observações, equitação, etc., wird
ções em que os recrutas serão recebidos, examinados. classificados o conjento dos oficiais. É auxiliado, neste encargo, pelos oficial
a escolha e designa- mais habilitados a ministrar tal instrução.
e repartidos nelas sub-unidades, tendo em vista
especialistas,
empregados
•97. Comandante de batalhão (grupo ou ala).
cão oportuna dos candidatos a graduados,
pela 1nsm
artífices
e
uma
equitativa
distribuição
dos
homens
alfabetizados
ie o responsavel perante o comandante do regimento
e melhor dotados fisicamente; convir& para isso, constituir uma trução
de
seu
batalhão
(grupo
ou
ala).
e
Completa; mediante instruções pormenorizadas, as ordens do co.
comissão de incorporação, com o sub-comandante, comandantes de mandante
do corpo relativas à organização e preparação da instrução.
sub-unidades, médico e chefe da wção mobilizadora;
e dos grupamentos
—a constituição dos grupamentos de instrução e deeienação
No que dia respeito à instrução doe recrutas
que não funciona- i'a instrução da sua unidade, desdobra as programas do comandante
particular,
dos
respectivos;
e,
em
dos instrutores
pormenorizados. Nadem
irão no quadro das unidades .arglinleas, os quais deverão ser ,tet idos iie regimento organizando programas mensaisconsigna
a lista dos
semana,
dos
recursos
do
corpo,
a
ostos
por
tes eirogramaa, decomp
do pessoal e material retirados do conjunto
o médio a consagrar ao ensino dos mesmos,
p
assuntos
a
ensinar,
tem
saber:
assunto. Em cada semana
resultados a serem alcançados em cada
;
necessários G O
— grupamentos de especialistas e empregados
!ornem com antecedéncia i,os capitães elementos
na
—candidatos a graduado;
estabelecimento do quadro semanal de trabalho, especificando a ren

..—oficiahi

reserya
(e* for o osso) ate.
_-
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partição dos meios entre as sub-unidades, a narticipação destas no
~viço geral, as datas e fases de funcienamento da instrução, etc.
Dirige pessoalmente os exercícios de que participem o conjunto
ou a maior parte das sub-unidadçs subordinadas.
Ministra pessoalmente a instrução dos oficiais e sargentos do
batalhão, grupo ou ala (grupamentos de capitães e subalternos e de
sargentos aptos para comandante de pelotão ou secção), salko nas
sessões reservadas ao comandante do corpo ou confiadas a capitães.
Fiscaliza frequentemente a execução dos programas e a apli(anã° dos métodos de instrução.
98. Comandantes de sub-unidades.
O capitão é o respoasavel perante o comandante do batalhão
'(grupo ou ala) pela instrução dos grupamentos constituidos no
quadro de sua companhia, bateria ou esquadrão.
Organiza a instrução:
—repartindo as tarefas entre os subordinados de acordo com suas
aptidões;
— estabelecendo o quadro do trabalho semanal, contendo a parte
do programa da unidade superior a ser executado, pormenorizando
sessão por sessão (assuntos, missões dos instrutores, divisão das
turmas, loCaes, dias, horas, etc.).
Este quadro é submetido à aprovação -do Comandante da unidade.
j
Prepara a instrução:
— assegurando pessoalmente a instrução de seus oficiais e sargentos, _tendo em vista suas funções de instrutores:
—pondo com antecedência seus subordinados ao corrente de
suas intenções e orientando-os em reuniões especiais preparatórias
dos trabalhos a realizar;
—redigindo ou fazendo redigir pelos seus oficiais e, em certos
casos, pelos próprios sargentos, fichas e notas de instrução, cujos
assuntos exijam uma organização prévia da maneira pela qual devo
ser ministrada.
Dirige e fiscaliza a instrução, pela sua presença, em princípio,
todas as sessõeã de instrução.
Mantem em dia o registro da fraquencia à instrução, das fichas
e notas de instrução.
Ministra pessoalmente a instrução dos sargentos (segundos e
terceiros) e dos graduados e encarrega-se da instrução moral.
99. Diretores de Gru pamentos de Instrução não Orgdnicos.
Os diretores de grupamentos de instrução não constituidos por
Unidades orgãnicas (candidatos a graduado ou sargento, especialistas, empregados, etc.) tem as mesmas atribuições dos comandantes
Øe sub-unidades.
CAPITULO IV
ATRIBUIÇÕES DOS OFICIAIS GENERAIS

100. Relativamente à instrução peculiar à arma os Oficiais

ri onerais exercem ação orientadora e fiscalizadora.
II —

Comandantes de Brigada, de I. D. e A. .13.

101. Atribuições gerais.
Fiscalizam, orientam e verificam o desenvolvimento de toda a
Instrução da arma: moral, física, técnica e tática.
Exercem sobre os comandantes de corpos uma ação pessoal e
direta, respeitando rigorosamente suas atribuições e manifestandose isenta de formalismo. É essencial que conheçam bem os comandantes de corpos, que com eles conferenciem regularmente, informando-se de suas intenções e necessidades, para aconselhá-los e
guiá-los na organizaçãe e direção da instrução, tornando, assim,
realmente eficaz a sua ação.
102. Prjgramas e diretrizes.
Os comandantes de Armas e de Brigada não necessitam estabelecer programas para a instrução peculiar à arma; limitam-se a
aconselhar os comandantes de corpos quanto ao estabelecimento dos
programas respectivos e a fiscalizar a sua execução, não hesitando
em determinar as- modificações que julgarem necessárias.
Entretanto, podem baixar diretrizes tanto sobre métodos e processos do instrução da arma, como sobro os exercícios de emprego
da arma no combate e serviço em campanha. Convem, todavia, que
suas diretrizes de ordem tática sejam aprovadas pelo Comandante da
Região ou Divisão, e constituam um complemento das baixadas por
estes para a instrução de combinação das armas.
Outrossim, podem organizar diretrizes sobre a maneira pela
qual devem ser feitos os diversos exames e verificações.
103. Inspeções.
Os comandantes de Armas e de Brigada devem realizar pelo
menos duas verificações da instrução por semestre nos corpos subordinados, em datas previamente fixadas e segundo programas preestabelecidos, afim do julgar com justeza os resultados obtidos dentro dos prazos fixados.
Alem disso, assistem os exames de instrueio,
e certos exerefeie's
_
de conjunto e escolas de fogo.
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III — Comandantes de Região ou Divisa',

104. Atribuições gerais.
São os res ponsaveis principais pela instrução da tropa. Sua autoridade se extende a todos os corpos, formações e estabelecimentoa
estacionados nos territórios de sua jurisdição (desde que não dependam
diretamente de autoridade extra-regional ou superior defin i da em lei
ou regulamento).
A atuação do comandante de Região, • no tocante à instruçãs
peculiar à arma, é variavel conforme a composição da Região. Naquelas em que, alem da Divisão, existem elementos não divisionários
ele exerce a alta direção e principalmente a fiscalização da instrução. Estabelece diretrizes destinadas a coordenar a progressão di
instrução o fixar, se preciso, de modo geral, os objetivos a atingi]
pelas diferentes armas em cada fase. Nas Regiões em que existi.
rem mais de uma invisão, a sua atuação deve limitar-se às fiscalizações, afim de deixar liberdade aos comandantes de Divisão, os quaii
Lambem têm a ação de direção e fiscalização anteriormente referida.
E nas Regiões em que só existirem elementos não divisionários, aleis
de orientar e fiscalizar a instrução peculiar à cada arma, deve o co.
mandante de Região proceder da maneira indicada para os coman.
dantes de Brigada e 'de infantaria e de artilharia divisionária.
105. Execução das Inspeções.
A fiscalização da instrução peculiar à cada arma é exercidi
pelos comandantes de Região e de Divisão, por meio do inspeçõei
que, nas Regiões onde haja dificuldades de comunicações, serão rea
lizadas no mínimo uma vez em cada período de instrução.
Esta fiscalização devo ser feita deixando a maior inicial iva ai"
comandantes de Divisão, de Brigada ou de Armas.
As inspeções ,dos comandantes de Região e de Divisão realizam,
se de conformidade com um "Programa de fiscalização da instrução'
estabelecido para as Armas o Serviços e comunicado no inicio do are
de instrução aos corpos de tropa e chefes de Serviços.
Esses programas, tão curtos e objetivos quanto possivel, deven
indicar principalmente:
— os resultados a atingir;
— datas em que devem ser atingidos;
—repartição dos meios de execução, se for o caso (campos (14
tiro, locais de exercícios, etc.);
— data aproximaria da Inspeção.
— Inspetores de Armes ou Serviços
105. Os Inspetores de Arma ou Serviço, de conformidade com as
diretrizes para inspeção, verificam:
—o adeautamento da instrução peculiar à arma ou serviço;
—a aplicação dos princípios regulamentares e dos métodos de
instrução.
Estas inspeções devem realizar-se obedecendo a critério objetivo, visando colher dados e conclusões para o aperfeiçoamento:
da doutrina;
— dos processos de combate:
— e do material utilizado.
No fim de cada uma delas, os Inspetores apresentarão au Ministro, por intermedio do Chefe do Estado-Maior do Exército, rela
Órios circunstanciados, contendo as propostas e sugestões julgadas
aecessárias.
CAPITULO V
DAS VERIFICAÇÕES DO ADEANTAMENTO DA INSTRUÇÃO E DO ESTAI-10 06
PREPARAÇÃO DOS QUADROS E DA TROPA.

107. O adeantamenio da instrução da tropa e da formal:10 das
especialistas, graduados e sargentos, e o preparo dos quadros permanentes e semi-permanentes devem ser frequentemente verificados no
decorrer do ano de instrução pelos chefes nos diferentes escalõJs.
Os chefes devera capacitar-se de que as verificações, oportunas
e habilmente realizadas, orientam e impulsionam o progresso da
Instrução, constituindo eficaz estímulo para o trabalho dos quadros
e da tropa; e proporcionam-lhes, além disso, os meios seguros para
o cumprimento criterioso da séria, dificil e inalienavei atribuição
de julgar a aptidão profissional de seus oficiais, que lhes compete em
face da lei de promoções, contribuindo, por isso tudo, para bem alicerçar a solidez do Exército.
108. Distinguem-se na instrução dos corpos de tropa as verificações 'procedidas pelos generais, e que por ias) revestem o ca.
rater de inspeções, e as feitas pelos próprios comandantes de corpos.
109. As inspeções ou são previamente marcadas nos programar
de trabalhos anuais ou feitas inopinadamente; as primeiras podem
admitir exercícios de verificação determinados com antecedência,
porém as segundas, em princípio, devem utilizar-se dos próprios pro.
gramas de trabalhos dos corpos.
110. As verificações feitas ou prescritas pelos comandantes d
corpos realizam-se, quer em determinadas etapas judiciosamente eu
colhidas dos trabalhos anuais, quer inopinadamente, Aquelas rose
caem sobre provas ou atos especiais previamente determinados 4
abrangem:
os exames dos recrutas e dos candidatos especialista, irais
duado e sargento, que constituem mais uma c,onfirranfto 40$
lados da instrução do que uma verificação erices;
A

•

met
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— sus exames das sub-unidades e os exercícios finais das unidades de emprego (batalhão, grupo, etc), bem como as manobras,
que indicam o grau de preparação da tropa e dos quadros para a
campanha;
— os exercícios especiais de verificação, para cuja organização
08 cetmandantes de corpo têm plena liberdade de ação;
— o os concursos, que são provas de verificação destinadas a
estimular e promover a emulação entre as @uh-unidades, unidades e
mesmo corpos e que são organizados visando provas individuais e
coletivas, sobre os diferentes ramos da instrução.
Alem disso, oe, exercícios de conjunto constituem para os comandantes de corpo um meio particularmente eficaz de verificação
da instrução dos quadros e da tropa. No decurso desses exercícios
Lerão eles oportunidade de verificar a capacidade dos quadres : corno
instrutores, pela maneira por que a sua tropa age (ação coletiva e
individual), e como comandantes, pelo modo por que a dirigem e
empregam.
lit. As inspeções e as verificações se fazem sobre a instrução
dos quadros (preparação como instrutor e comandante) e da tropa,
porem os chefes do escalão superior preocupam-se principalmente
com os conjuntos e observam com atenção a atuação dos comandos
subordinados, fazendo-os trabalhar à testa de suas unidades, cujo
grau de reparação terão particularmente em conta.
Os chefes dos escalões superiores, em suas inspeções, devem ter
como principal objeto de suas cogitações a disciplina geral, o automatismo, a rapidez e a perfeição na execução das ações, o grau de
iniciativa dos quadros nos diferentes escalões, etc.
As responsabilidades a respeito do grau de adeantarnento da
instrução da tropa e dos candidatos a graduado e sargento e do estado de preparo dos quadros permanentes e semi-permanentes, em
principio, competem diretamente aos comandantes de sub-unidade
e diretores de grupamentos de instrução e aos próprios oficiais quanto
à sua instrução. Entretanto, a responsabilidade principal pelos resultados verificados nas inspeções pertence ao comandante do corpo,
de quem a tropa (quadros inclusive) é o reflexo, patenteando sua
capacidade profissional e seu valor moral.
112. A responsabilidade dos oficiais que se revelarem flagrantemente incompetentes quer no exercício normal do comando, quer
por ocasião de exercícios ou manobras, compreenderá. além das pedo exercício
nas do reg ulamento disci plinei ,. e si n-" t
das funções por ato do comam:tante da Região, de acordo com a Pie
'ação em vigor.
Estas disposições abi • arigr eill o instrutor 6u ojmaiidante responseveis diretos por determinada instrução, cuja turma ou unidade obtiver. conceito velo nos exames, desde que aquela tenha decorrido
ree mal men t e .
113. Exames — Os exames de que treta o art. 110 serão re-

al anikez

— os de recrutas e dos espeeiallstas na última quinzena do pri -,

mi iro periodo;

— os dos candidatos a graduado entre o fim do primeiro perlode e o inicio do segundo;
período;
— os das sub-unidades na última semana do
— os dos candidatos a sargento na última semana do trimestre
dez' nade à instrução do curso.
Antes das manobras, na última semana do 3° período, serão real midos exe:rteios finais de batalhão, grupo, etc.
111 . O plano desses exames será organizado com antecedência
de uni mês pelo comandante do corpo e enviado à autoridade imed . atamente superior que o aprovará ou determinará modificações,
de -, orle que permitam a sua presença, ou a de um seu delegado.
ã. Do plano dos exames de recrutas constarão:
- - sumário dos ramos da instrução sobre que versarão;
— de,itribuição dos dias, horas e locais entre as unidades, tenda
err conta:
- - o serviço;
— a possibil!dade do comparecimento do comandante do corpo
dos oficiais da unidade aos exames de instroollo tática dm unidadel
eceinenteres de cada sub-unidade.
Em consequência, na vespera do dia fixado para a realização de
cada sessão de exame, os comandantes de unidades indicarão aos de
inrb-unidades as espécies de demonstrações que deverão sor fedia;
pelos recrutas. E os comandantes de sob-unidades organizarão á
preparação das sessões a serem executadas, aubmetendo-a à aproe
vação dos comandantes de unidades.
Os planos de exames das sub-unidades e doe demais ourem da
tropa (especialistas, candidatos a graduados e sargentos), bem como
o repertório dos exercícios finais das unidades (batalhão, grupo, etc).
obedecem à mesma orientação geral eshabelecida para os exames de

r

;

recrutas .
116. Os exames de recrutas serão presididos pelos 'comandantes
de unidades (Btl., Grupo ou ala) ou comandante do corpo, no caso
de unidade isolada; os de randidates a especialista, graduado ou sarcerdo pelo sub-comandant:
A função do presidente consiste em providenciar para a perfeita
execução dos exames, segundo o programa pre-estabelecido, de modo
que não haja perda de ¡empe nem fadigas inúteis. Compele-lhe deofvear agros oficiais p.a constituírem a comissão examinadora.

TY

Deeemeirei ce ii8.

117. A apresentação das escolas, turmas e unidades, bem como ti
aiguição dos homens, serão feitas pelo respectivo instrutor, ela pelo
comandante direto.
As autoridades superiores que assistirem aos exames poderão,
propor questões co arear situações, no quadro de ação dos examan
munidos.
118. A execução e o julgamento das provas dos diferentes
mos de I n strução obedecerão às regras constantes doe regulamentos
das armas e as instruções complementares que os embalados regio-,
II*" de Armas ou de Brigadas poderão baixar, quando necessário,
para trioilitar • comparação entre os diversos corpos e armas e Par-,

initir-lhes o julgamento.
As disposições seguintes, CM308111elltee aos exames de recrutas,
entretanto, roerão obrigatórias para iodas as armas:
a) o julgamento desses exames, em princípio, será feito pelo co-

mandante do corpo; entr etanto, nos regimentos de infantaria e artilharia, o comandante poderá reservar-se para o julgamento das provas de conjunto e determinar que as provas individuaie sejam julgadas pelos comandantes de unidades, cuja atuação no modo de julgar
será orientada e controlado por ele para 'a obtenção da necessária
uniformidade de julgamento dentro do corpo;
b) para o exame de instrução tática das unidades elementaree
(pelotão eu moção) serão areadas situações no quadro das quais agi-,

rão estas frações, cabendo aos respectivos comandante(' de meb-uni&ides a direção do exercício;
A autoridade julgadora, se lhe parecer conveniente, fará trocar,
a situação ou papel de cada fração;

c) a prova de manha ecrã a últimas, can principio realizarse-à para o corpo de tropa todo, constando de uma etapa variavel
com a natureza da arma e da qual cm principio a torça parte será
feita à noite;
As etapa] corresponderão:
— a *4 ken para as minas e serviço, a Pé e "'Milharia dci
dorso;
— a 94 a 90kme. para a artilharia montada p pecada /dê*
pomovel;

— a 40 kms. para a artilharia a ouvaloe
— a 40 kros. para a cavalaria;
— a 80 kme. para as unidades motorizadas;

d) os exames de tiro conotarão da Inspeção doi ~atm ree..
peotivos; entretanto, se julgar conveniente, o comandante do corpo
prescreverá que alguns recrutas realizem o último "xereteio Dal:deito
pelos mesmos;
e) o julgamento do aproveitamento em cada ramo da insiroOiti Será expresso por um doe conceitos: (Rimo, bom, regular • más
e e função do aproveitamento revelado pelos homens sUlamoildos a
exame;
O conceito Ótimo corresponde ao aproveitamento total doe ho-

mens com conceito ótimo ou bom, admitidos 10 % de regulares; o
bom a 60 % doe homens com conceito ótimo ou bom, admitidos
10 % de retardatários; o regular a mais de 40 % de resultados regulares, admitidos lã % de retardatário.; e o gado • Mi, de 15 %
de retardatários.
f) o julgamento do aproveitamento individual do ~reta variará de acordo com as caracterieticaa de cada , arma.
Cernindo, de modo geral, admitir-se-a, o seguinte como mini= a satisfazer:
— estar habilitado a participar da unidade elementar (ta arma, para o que deverá revelar que possue os conhecimentos indiee
pensaveis da instrução técnica e tática individual (se for o caso);
— ter feito a prova de marcha;
— conhecer os pontos essenolaie da Instrução geral e da educação moral;
g) o aproveitamento na Instrução de tiro será função doe exore
eidos satisfeitos pelos recrutes, conforme se armas a que pertencerem;
Fm principio, salvo Incapacidade visual tomprovada, nenhum
recruta será julgado mobilizavel sem haver satisfeito pelo menos
unà exercido de tiro de fuzil ou moequetio à distância real.
Na infantaria e cavalaria, o resultado será ótimo quando o re-

cruta houver satisfeito todos os tiros de Instrução e realizado pelo
menos dois tiros individuais de combate; bom quando houver satisfeito pelo menos o tiro de instrução n. 10; regular quando houver satisfeito pelo menos • primeiro exercido à distancia real doe
tiros de instrução, e más quando não houver satisfeito esta última
exigência.
Nas demais armas e serviços não é indispensavel que co findar o primeiro periodo hajam os recrutas iniciado os tiras indivie
duais de combate. O resultado será ótimo quando o recruta houver satisfeito todos os tiros de instrução; bom quando houver soe
Weito o exercício n. 9 pelo menos; reputar quando houver satisfeito o primeiro exercício à distância real; eido quando não houver
satisfeito esta última exigência.
h) A fixação do critério para apurar-se o aproveitamento de
conjunto lies sieb-uniciades na instrução do tiro de armas automike
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ticas, na infantaria e cavalaria, é função das dotações previstas para
kat instrução;
•
Caso a dotação distribuida permita dar a instrução conforme o
estabelecido no R. T. A. P. e no R. E. E. M. P., o aproveitamento será assim apurado no fim do primeiro período:
Fuzil-metralhador
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exames de recrutas, assim ",)o.no, findo os mesmos, proceder-se-ã do
oonformidade com as letras .f e k do art. 118 .
Os exames dos retardatários serão realizados após a execuçãe
de cada um destes exercícios. Contudo eles poderão participar doo
exercícios de conjunto acima prescritos para as sub-unidades e
para as unidades de emprego.

TERCEIRA PARTE
()timo — Execução de todos os tiros de instrução e de dois
tiros de combate, para os atiradores; de todos os tiros de instrução,
(menção de combinação das armas
para os homens da esquadra fuzileiros; e dos tiros 1, 2 e 7 para
os volteadores.
•
TITULO 1
Bom — Execução de todos os tiros de instrução, para os Ui,
Orgazdaaelio da lastrava* de eorablastelia da, armas
raoores; do tiro n. 8 para os homens da esquadra de fuziltiros; e
na. 2 para os volteadores.
CAPITULO
Regular — Execução do tiro n. 8 para os atiradore•; do tiro
n, 7 para os homens da esquadra de fuzileiros; e do tiro n. i para
ASSUNTOS E BASES DA isismauçÂo DE COMBINAÇÃO DAS ARMAS
os volteadores.
121. A instrução de combinação das armas, que tem por obje,
Mdo — Quando não forem satisfeitas as alturências Daca retive adestrar as diferentes armas a atuar em ligação, é colocada em
sultado regular.
plano superior e em seguimento à instrução peculiar à arma.
Metralhadora
Apesar de exigir daqueles que devem recebê-la um grande prep.+
paro técnico, é essencialmente gótica. Por conseguinte, baseia-se na
Ótimo — Execução de todos os tiros de Instrucao e dois de prAtica
dos exercícios góticos.
combate para os atiradores e todos os tiros de instrução para os dee
nia7s serventes da peça.
CAPITULO
Bom — Execução de todos os tiros de instrução para os atiradoias e do tiro n. 7 para os demais serventes da peça.
ORGANIZAÇÃO GERAL DA INSTRUÇÃO DE OOMBINAÇÃO DAS ARMAS
Regular — Execução do tiro de instrução n. 7 para os atira1
Quadros e tropa
dores e do tiro n. 5 para os demais serventes da peça.
Mdo — Quando não forem satisfeitas as exigências para rosa!122. A instrução de combinação das armas visa objetivos e utitalo regular.
1141 processos diferentes, conforme se destina:
Quando a dotação for insuficiente para ministrar a instrução
— aos quadros;
de tiro a todo o pessoal, os comandantes de Região estabelecerão o
— 011 à tropa.
critério a seguir para o julgamento dos resultados.
i) O aproveitamento gelai de cada sub-unidade será ótimo si
123. Instrução dos quadros.
se obtiverem pelo menos 80 % de resultados ótimos e 20 % bons
A
instrução dos quadros tem por objetivo formá-los e aperteimos diferentes ramos da instrução; bom, quando houver 60 %, ou
mais. nos diferentes ramos de instrução com resultados ótimos ou çoá-los para:
bons; regular se houver mais de 40 % de resultados regulares; e
— o comando de uma unidade agindo em ligação com unidades
mito, se tiver este resultado em algum ramo da instrução;
de outras armas;
— o comando de grupamentos de todas as armas.
, j) Os resultados do conjunto de cada ramo da instrução nas
124. Instrução da trona.
eub-unidades (conceito e porcentagem de aproveitamento e retardatários) SCTà0 obrigatoriamente publicados em boletim do corpo
Na
instrução de combinação das armas, a instrução da tropa só
com declaração do nome do instrutor ou instrutores; e, bem assim, visa unidades
cons,titaidas.
o ao aproveitamento geral das sub-unidades e das unidades de empor objetivo habituar as unidades de uma determinada
prego das armas, devendo, além disso, constar das alterações e fo- armaTem
a levar em conta, no canino de batalha, as possibilidades e as
lhas de informações daqueles, com menção do tempo peio qual di- sujeições
das uutras armas.
rigiram ou ministraram a instrução, número de auxiliares e outros esclarecimentos tendentes a orientar o julgamento a seu res— Instrução dos oficiais
pe:to;
k) Após a realização dos exames de cada ramo da instrução,
12-5. A colaboração das diferentes armas exige organização a
cada ctrige a partir do comandante de unidade fará uma critica ver- partir dos exalões: batalhão de infantaria, grupos de artilharia.
bal salientando suas observações pessoais, sem embargo dos rela- grupamento de esquadrões de cavalaria, esquadrilha de aviação e
tórios e documentos que, por força de regulamento, devam apre- companhia de carros. É, portanto, para exercer os comandos que
sentar. Nos exames de instrução -tática, a critica será realizada no lhe incumbirão no posto de major que o oficial deve começar a adpr(prio terreno, no ambiente mesmo do exercício.
quirir conhechnentes trecisos sobre Os proc,asos e possibilidades
119. Os exames dos candidatos a especialista, graduado e sar- das armas diferentes da sua.
gento, serão individuais e cada examinando receberá um gráu parAssim, a instrução de combinação das armas se destina especialticular de (0 a 10). Realizar-se-ão perante uma comissão presidida pelo sub-comandante ou um comandante de unidade e da qual mente aos capitães antigos e aos oficiais superiores.
participarão uni capitão a designar pelo comandante do corpo e o
É ministrada em cursos especiais de aperfeiçoamento das arinstrutor respectivo. Quanto à sua execução, observar-se-ão para mas para os capitães è primeiros tenentes, superior de aperfei'os candidatos a graduado e sargento as disposições do art. 40 e , çoamento, para os oficiais superiores das armas e serviços e de inpara os especitilistas todas as deste mesmo artigo que lhes forem formação para determinados tenentes-coroneis e coronais (Lei do
aplicáveis. Os resultados serão consignados em uma ata.Ensino Militar, arts. 22-24), de duração prevista nos regulamentos
120. No fim dos 2° e 30 períodos de instrução os últimois exer- das Escolas, e nos próprios -corpos de tropa e grandes unidades.
126. Cursos de aperfeiçoamento. Funcionarão na Escola das
Cicios serão aproveitados para a realização, respectivamente, dos
exames dae sub-unidades (Cia,. Esq. e Bia.) e constatação doe re- Armas e têm como objetivo:
talhados Obtidos na instrução de conjunto das unidades de emprego
a) o curso de aperfeiçoamento das birmas:
kllas armas (Btl. e unidades análogas).
aperfeiçoar as oficiais como instrutores . comandantes dis
Para lato, o comandante do corpo prescreverá exercício especiais que permitam verificar o grau de aproveitamento, tanto etzb-unidades;
- prepará-los como comandantes das unidades de 'emprego das
das sub-unidades como das unidades de emprego, nas instruções de
armas (até o regimento inclusive);
'combate e serviço em companha (inclusive, si possível, o tiro real), respectivas
- iniciá-los nas primeiras combinações do emprego das aa.
podendo compreender lambem ordem unida e maneabilidade. Os
exercícios de combate e servico em campanha serão realizados no Mas em ligação;
quadro de uma situação tática, simples, correspondendo a um epib) o curso superior de aperfeiçoamento.:
Sódio de guerra, e compreendendo, pelo menos, a execução de alguns
—
dar aos oficiais superiores pleno conhecimento doa_ ~fr,
trabalhos de organização do terreno.
Estes exercícios serão dirigidos,.em principio, pelo chefe do es- hilidades das armas e' serviços;
— pô-los ao corrente da evolução da técnica e da tática:
Calão imediatamente superior que terá o cuidado de organizá-lo de
— prepará-los para o comando de corpo e destacamento, ou dimodo a bem enquadrar a sub-unidade, ou unidade, cuja instrução
recão de serviço.
Vae ser examinada.
Os reeultados akançados, separadamente em cada ramo da
Ministra, assim, conhecimentos que permitirão ao oficiai fa/instrução, dão lugar, de acordo com a execução que tiverem os crer- zer sua unidade cooperar diretamente com frações de outras
'cicios, a um julgamento e conceito análogas ao previsto para os
„
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f27. Curso de informação para tenentes-coroneis. O objetivo
deste curso é:
— pôr o oficial ao eorrente das novidades ou das tendências
inc intervêm nos domínios:
— do material de guerra;
— da organização das armas;
— e da doutrina tática;
— satimar a sua preparação para o comando de um corpo que
age em ligação com unidades de outras armas, e de um grupamento
de todas as armas dotado de serviços.
128. Instrução ministrada nos carpas de tropa ou nas grandes
umdades.
Os oficiais superiore6, além da paf_4sa,gem pelos cursos, prosseg,..ein. juntamente com os capitães antigos, durante todo tempo de
serviço, a sua instrução
— por um lado, exercendo comandos correspondentes aos seus
postos, nos quais completam sua experiéncia relativa à tropa, compreendendo a fundo Iodas as características de sua arma e adquirindo plenamente o sentimento da interdependência das armas;
— e por outro. exesçam ou não comande de tropa, participando dos trabalhos dos grupamentos de instrução de combinação das
armas, cuja organização e funcionamento são expostos no capitulo
segu:nte.
III — instrução da tropa
129. Para a tropa, a instrução de combinação ,ias armas compreende dois graus:
— inicialmente, devem ser os corpos de tropa adestrados nos
metodos e processos de trabalho em, ligação das diferentes armas
agindo em combinação e, bem assim, dos diferentes serviços no quadro das unidades de emprego (batalhão grupo, etc.);
— depo.s, urna vez conseguido esse re-ultado, à instrução visa
a combinação das armas e dos serviços no quadro da Divisão, no escatão: regimento de infantaria, grupamento dt arttiliaria, etc.
130. A instrução de ligação das unidades de emprego das armas
é dada:
normalmente, no quadro do grupamente de iastsução de
guasaiçãs‘i •
combinação das armas (exercidos oil manobras
A instrução de comínaiiisas das armas no quo4ro rio D -visão é
feita por ocasião das n-lanobras, quando o funcionamento aos ser_ viços será igualmente CXePtilridO.
GRUPAMENTOS DE INSTRUI:ÃO DE COM b1.N.Ak:7,0 DAS ARMAS

I

Defin çã.,

131. Os grupamento- de Ul;i"..10 de combinação das armas
'tão constituidos com o fil:o de a=r• Pg1.1:. ar, -por forma prática, a
co aboração efetiva e permanente dos oficiais e da tropa das difei entes armas e dos Ser ças para o esludo io emprvgo combinado
dessas a:roas e Serviço,.
132. Grapamentos dc Divisão
A Divisão de infantaria ou de cavalaria constitue por excelência o grupamento de instrução de cambinação das armas. Sempre
que urna Divisão está aquastelada em guarn.ções suficientemente
prox mas umas das outras de mudo a assegurar a colaboração de
seus diverses elementos, ela constitue um só grupamento de intruceo das armas. De qualquer modo, é a Divisão o grupamento superior em que se estuda a colaboração das armas.
133. G:lipamentos de guarnições.
No caso, aliás mais geral das Divisões terem Geris diversos elemer.tos repartidos em guarnições afastadas const.tuem-se vários
grupamentos, dos quais cada qual engloba elementos de urna s4 guarnição ou de várias guarnições vizinhas. Atenua-se, assim, dentro de
cc. tos limites, o ineonveniente que, para a instrução de combinação
das armas, representa a dispersão em tempo de paz dos diversos
elementos destinados a atuar can colaboração na guerra.

t.gos em Ae.'N iÇO na zona em que funciona o mesmo, exerçam ou não
comandos:
— oficiais dos corpos de tropa, inclusive de aviação;
— oficiais dos estados-maiores e Serviços;
— oficiais pertencentes a repartições e cstabelecirnentea a3b
jurisdição do comandante de Região.
Sempre que possível os comandantes de Região providenciarão
para que tais trabalhos sejam acompanhados pelos oficiais superiores da Reserva (inclusive das Policias Militares).
136. Tropa.
Pertencem obrigatoriamente a um grupamento de instrução de
combinação das armas todos os corpos e formações do Exército ativo,
inclusive corpos de aviação e formações de serviços, estacionados na
zona em que funciona o grupamento.
Em certas Regiões, alguns corpos de artilharia e aviação poderão partic.par de mais de um grupamento (a artilharia pelo menos com os quadros e meios de ligação), quando não for poesivel
proceder de outro modo para obter a cooperação das armas.
Sempre que possivel, participarão da instrução de um doe grupamentos os corpos das Polícias Militares estacionados em sua
Zona.

III — Direção
137. Em cada Região, o respectivo comandante exarem a alta
direção da instrução de combinação das armas e, conforme as circubstãncias, dirige pessoalmente a instrução do grupamento coastituido pelo conjunto dos elementos subordinados, ou do grupamento mais importante no caso de serem constituidos vários.
Os grupamentos de guarnições são dirigidos pelos comandantes
de brigada, ou de armas e, eventualmente, pelos comandantes de
guarnição designados pelo comandante da Região ou Divisão.
IV — Funcionamento geral
138. Qualquer que seja o escalão considerado — divisão (caso
das D. C.) ou guarnição, e quer se trate de quadros ou tropa,
compele:
— ao escalão superior: estabelecer os programas e, eventualmente, as diretrizes para a instrução, bem como fiscalizar sus eis-.
ci ção;
___. ao escalão considerado: empregar, no quadro do programa estabelecido, os processos aplicaveis à instrução dos euadroe e
ria tropa.
CAPITULO IN
ATRIDURAES DOS DIFERENTES ESCALÕES

z

139. Diretores de instrução de grupamento de guarnição.

Os diretores da instrução de grupamentos de guarnições (generais de brigada e comandantes de guarnição) têm um papel exclusivamente de execução. Limitam-se a organizar, preparar e dirigir as sessões de instrução do grupamento. salientando as conc'usões a tirar das mesmas, qualquer que seja o processo empregado: exercícios de toda natureza, conferências, etc.
II — Comandantes de Divisão

140. Os comandantes de Divisão têm o encargo:
— de direção imediata do grupamento constiluido pela Divisão, ou de grupamento principal, no caso de ser necessário constitur vários;
— de direção superior e de fiscalização em relação aos grupamentos subordinados constituídos na Divisão.
141. Ação sobre os grupamentos sithard?n,ados.
A ação do comandante de Divisão sobre os grupamentos subordihados se exerce:
— pelo estabelecimento de programas e diretrizes;
— pelas inspeções.
142. Programas da instrução de combinação das armas.
Baseados nas diretrizes gerais do Chefe do Estado Maior do ExérII ___ constituição dos grupamentos
cito. ou do comandante da Região (caso da 3° R. M.). os comandande Divisão estabelecem, anualmente, pregrainas distintos para a
134. 'Todo grupamento de instrução de combinação das armas, tes
instrução dos quadros e para a instrução da ti-opa.
ons qual for sua importância, compreende:
Esses programas indicam concisamente:
— de um lado, um certo número de oficiais superiores e capi— objetivos a atingir, isto é, assuntos a eusissar no decorrer do
nei; antigos, das diversas armas, e, conforme o caso, doa ser'ano de instrução;
— processos e meios de instrução a empregar, e, eventualmente,
- e de outro, corpos de tropa e formações de serviço.
distribuição (exercícios na carta, por correspondência, no ter- Compete aos Comandantes de Região designar as zonas abran- sua
rano, conferências, manobras de guarnição);
gidas pelos grupamentos ou os elementos que os constituirão (da
— épocas aproximadas de emprego desses meios de instrução (o6
weama guarnição ou de guarnições vizinhas) e bem assim as au- pormenores
de execução constituirão objeto de ordens particulares
~idades que os dirigirão
subeecruentes).
41. Oficiais.
Para estabelecer os programas anuais de instrução, importa que
assuntos
Participam, obrigatoriamente, de um grupamento de instrução os comandantes de Divisão organizem uma lista de todos os trile
anos.
4.1 combinação das armas, todos os oficiais superiores e capitã.c3 an- a ensinar, repartindo-os para .serem ministrados em dois ou
E
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143. Diretrizes.
Baseados nas Instruções Gerais do Chefe do Estado-Maior do
Exército e na própria experiência, os comandantes de Divisão estabelecem diretrizes visanao:
— precisar regras do emprego combinado das diferentes armas;
— focalizar métodos de instrução.
Ë esse o meio dos comandantes de Divisão tornarem homogênea
a instrução de sua Grande Unidade,,que constitue a verdadeira unidade de combate.
,
144. Fiscalização da instrução.
O comandante de Divisão fiscaliza a Instrução dos grupamentos
subordinados pelos seguintes meios:
— fazendo submeter à sua aprovação os temas de todos os exercícios e manobras a executar;
- assistineo, tanto quanto possível, aos exercícios e manobras
mais interessantes;
— atribuindo,, em suas inspeções anuais (2 parte, capítulo II)
especial cuidado à verificação da instrução de combinação das armas.
III — Comandantes de Região
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153. Os problemas táticos jamais se apresentam em condiçõel
idênticas; não existem, por consequência, modos de ação aplicaveis ena
aualquer togar, tempo e circunstâncias.
Cada problema exige uma solução própria baseada::
— na exata compreensão da missão recebida;
— numa justa apreciação da situação;
— numa escolha judiciosa dos processos de execução.
Por conseguinte, para decidir, deve o Chefe, era qualeuer escalão
proceder previamente a um trabalho de análise e de stniese de certa
nernero de fatores (missão, inimigo, terreno e meios), para o que emprega o julgamento e a razão.
le4. Por outro lado, os problemas táticos têm geralmente um cas
reter de urgência mais ou menos acentuado, resultante da instabilis
dado das situações de guerra. Cumpre que o chefe se nabitue a solu.
eiond-los ropidamente.
O método a seguir na instrução tática se propõe, em consequêne
eia, a proporcionar julgamento e raciocínio rapidos.
155. Como escola de ação, é a instrução tática ministrada essencialmente pelo exercício.
1 .) exercício admite o conhecimento prévio e aproftindado dos diversos processos de execução.
156. A progressão a observar na instrução tática compreende por
conseguinte:
-- um período prévio de estudo; que visa a iniciação e a preparação;
— um período ulterior de ação, que visa a execução e o adextrae
mento.
Estudo e ação têm, cada qual, processos próprios.

145. A ação dee comandantes de Região, no tocante à instrução
de combinação das armas, varias conforme os elementos constitutivos
da Região ou estacionados em seu território.
146. Regiões não. guarnecidas por uma Divisão.
O comandante da Região exerce com relação a todos os corpos e
Serviços estacionados no,território • da mesma, sejam da ativa ou da
reserva, atribuiçõ es análogas às do comandante de Divisão acima deII — Processos de instrução
finidas.
s.
Adapta seus psograniae, diretrizes e inspeções à situação parti157, Processos de iniciação e de preparação:.
cular de sua tropa.
147. Regiões guarnecidas por uma Divisão, acrescida ou não do
O pesseal a instruir é posto em face de problemas sobre os quais
o instrutor lhe apresenta uma analise e uma solução.
elementos não divisioncírios.
Essa parte da instrução ministra-se por:
O comandante da Região, dedicando particular importância à
Instrução de sua Divisão, de acordo com o definido anteriormeate, es—leituras;
tabelece programas e diretrizes para a instrução da mesma, dos ele—conferências;
mentos não divisionários, do estado-maior, dos serviços, das reservas
—e oiscussões dirigidas.
(se for o caso), dos oficiais da ativa em serviço em orgãos sob a sua
• Tais processos, se apresentam a vantagem de provocar uma Inf.
jurisdição, etc. Assegura a fiscalização dessa instrução.
dação completa, facil e rapida, tem o inconveniente:
148. Região guarnecida\por mais de uma Divisão.
--de impor as soluções do instrutor e de impedir ao executante_
Conservando a responsaLilidade da instrução de sua Região, esta- a adoção
de outras;
belece programas e diretrizes para a instrução de combinação das
--e de conduzi-los à passividade, abafando sua ,faculdade de rearmas snlre as Divisões, Serviços, elementos não divisionários esta- flexão
e, até certo ponto, sua personalidade.
cionados no território respectivo (formações da ativa e 4a reserva),
oficiais da ativa em serviço fora dos cprpos, etc., cuja execução fisImpõe-se, assim, não abusar desses processos, que só deverão ser
caliza convenientemente.
utilizados na medida em que forem necessários à preparação inicial
Além disso, estabelece um programa geral e diretrizes para a ins- dos instruendos, a qual será continuada por meio dos processos de exetrução do eónjunto das divisões, que consiste no ensino tratado no cução e adextramento em seguida descritos.
escalão "Grupo de Divisões" ou "Exército" visando essencialmente a
158. Processos de execução e de adextramento.
instrução dos comandantes do Divisão, de Brigadas e de Armas, dos
O adextramento é obtido pela prática da ação nas varias situações
Estados-Mniores, dos Serviços bem • corno dos elementos dependentes
diretamente do comandante da Região (aviação, artilharia de Exér- de campanha.
O executante é colocado em face de problemas que o obrigam a
cito, corpos de engenharia, etc.).
refleth e a decidir.
O comandante da Região é o diretor dessa instrução.
Ministra-se essa parte da instrução exclusivamente por meio dos
IV — Inspetores Gerais de Grupos de Regiães
exercidos táticos. Ela compreende dois graus sucessivos, que visam:
149. O papel dos Generais Inspetores .Gerais de Regidos é essen—o primeiro, a resolução de situações, isto é, de problemas desdein-lente de fiscalização como delegados do Ministro da Guerra.
tacados mais ou menos arbitrariamente da realidade;
Entretanto, podem ser encarregados de dirigir os exercícios e ma—o segundo, a execução de operações, ou seja o desenvolvimento
nobras no escalão "Grupo de Divisões", 'Exgrcito" e eventualmente de um problema continuo que apresenta
situações eneadeiadas mais
'Grupo de Exércitos".
150. As inspeções que realizam baseam-se rias diretrizes minis- ou menos estreitamente.
resolvendo estes diferentes problemas que os executantes enteriais baixadas por intermédio do Chefe do Estado-Maior do Exército.
Sempre que possível, os inspetores assistem as manobras de fim contram oportunidade para desenvolver o espirito de decisão e a personalidade:
ao ano das Regiões de sua jurisdição.
151. Terminadas as inspeções, as Generais Inspetores de Grupo
CAPÍTULO
te Regiõec apresentam ao Ministro da Guerra, por intermédio do
Dhefe do Estado-Maior do Exército, um relatório pormenorizado em
CIONTIORMOIAS 1 DISCUO86E8 DIRIGIDAS
Nue mencionam as verificações feitas sobre o estado da instrução nas
159. A conferáncia tem pleno emprego nos diversos domínios da
Regiões visitadas e, se for o caso, propõem as modificações que julguem util introduzir nos Regulamentos, Diretrizes ou Instruções em Instrução militar. 1 utilizada correntemente para desenvolver a
rigor.
cultura geral e a formação técnica dos quadros; por outro lado, perTITULO IX
mite, até certo ponto, preparar a instrução tática dos mesmos.
Aplica-se tanto na instrução peculiar a cada arma quanto na do
Método prece/moo de Inetruirdo do otonabinadio agua
emprego combinado das armas, e pode ser utilizada aos corpos de
armas
tropa, grupamentos de instrução de combinação das armas e Escolas
CAPITULO I
e Cursos de toda natureza.
A leitura pelo Instruendo pode, em certos não ser suficiente.
ORNZRALIDADE8
Caberá, por Isso, ao instrutor fazer o comentário tle certn
g trechos dos
regulamentos das armas, exemplificando-os com um caso concreto, viI — Metodo de instrução
vido ou imaginado, afim de que tais ensinamentos prowiquem reflexos
152. A instrução de combinação das, Armas á essencialmente uma brAediatos no espirito dos instruendOs.
Instrução tática e, Por conseguinte, uma instrução para a ação.
ponferdneias de guarfflçtlo,
A este título, suas regras são, aliás, aplicaveis:
160. Objetiva.
—em suas grandes linhas, na instrução tática de Infantaria e
Ra Cavalai ia;
Emquanto as conferências realizadas nos Corpos do ixopa tán, per
—. lin medida do possível, na instrução tática das demait; Armas. objetivo a exposição
de questOes concernentes
ao znaterial e 505 p ro_ _
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Cessos de combate de urna determinada arma, as conferências de guarnição constituem um dos processos de instrução de combinação das
armas.
Destinam-se a orientar os estudos pessoais dos oficiais e
especialmente:
— a desenvolver-lhes a cultura geral nos pontos em que constitue
mais particularmente base de uma solida instrução militar: Ciências,
Geografia. História, Direito, etc.;
—a proporcionar-lhes informações sobre questões de interesso
militar gelai;
•— a ieformá-los sobre os materiais ou novos processos cujo emprego interesse varias armas;
—a desenvolver-lhes a instrução tática.
I61. Execução.
As conferências de guarnição devem ser pouco numerosas, uma
por mês em média, e nunca ultrapassar de uma hora.
São feitas por conferencistas credenciados, militares ou, se for
o caso, civie.
Os sumários das conferências são submetidos à apeovação prévia
dos Diretores dos Grupamentos de Instrução interessados.
Em principio, assistem-nas todos os oficiais da ativa prontos na
guarnição; os oficiais da Reserva devem se i• convidadas.
i&

g
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Demonstrações por meio de casos concretos

162. À exposições táticas são de duas espécies:
— tratam, de maneira abstrata, tal ou qual processo de combate,
ou esta ou aquela parte do combate;
—ou traiam de casos concretos, vividos ou imaginados, analisam
os elementos e propõem a solução.
Estas últimas, denominadas "demonstrações por meio de casos
conceetos". têm muito maios valor educativo. É recomendave!, portanto. que uma conferência tátira seja sempre baseada num caso
coneseto.
Disco ssõ,.s thrigidas

163. A discussão dirigida difere em dois pontos da demonstração
por meio de casos concretos:
— Hasea-se em um terna estudado previamente peles instruen= dos;
e" — Ao envés do instrutor fazer unia exposição, discute o assunto
com os instruendos, segundo uni plano previamente estabelecido e por
- —ele rigorosamente seguido.
CAPITULO III
mem.:fetos rkrieos

E MANOBRAS

(1)

1 — Cldssif fração
16-1. Os exercicios e manobras, seguindo o ponto de v i ela encarado,
podem eluesificar-se de várias maneiras.
Do ponto da vista do pessoal a que são destinados, livideso-se em
exercemos ou manoblas de quaius e em exercícios ou manobras com
tropa.
Do ponto de vista do local de execução, dividem-se em exerciclos
ou manobras na carta e em exercícios ou manobras no terreno.
Do Nieto de vista das modalidades de execução, dividem-se em
exercícios ou manobras de ação simples e em exercícios JU manobras
de dupla ação.
16e. Combinando estas diferentes maneiras de classificação, os
exereseme ou manobras são assim grupados:
—exercícios ou manobras na carta; 1
}. para os quadros.
— exercícios ou manobras no terreno:j
— exercícios de combate ou manobras — para a tropa
Cad . uma dessas categorias de exercícios ou manobras poderá ser
executada mediante ação simples ou dupla ação; a primeira destinando-se, sobretudo, a pessoal cuja formação não está completa e aplicande-se geralmente a situações simples e a segunda reservada ao
pessoal ceia instrução se aperfeiçoa e se aplicando a operações conduzidas de principio ao fim.
II — Regras comuns aos diferentes gêneros de exercícios e manobras
166. Direção do exercício eu manobra.
Todo exercício ou manobra exige um diretor para sua execução.
Em princípio, a direção de um exercício ou manobra compete ao
siernanciante imediatamente superior ao da tropa executante.
(i) Embora, a rigor, as palavras "exercício" e "manobra" não correspondam à mesma terminologia (o exercício dá aptidão para determinada ação e constitue um ate de instruclio; e a manobra visa combinar eeforços para um fim determinado, sendo uma R ijão tática ou
eatratégica), atendendo a hábito já consagrado, reserea-se:
— a palavra "exereicio" ao estudo dos processos de combate de
arma ou da cooperação das unidades de emprego das diferentes
Imásac;
palavra "manobra" te estudo visando a instrução de combinação step arma s no quadro das grandes unidade.
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Confo rme a natureza ou amplitude do exercício, o Diretor é auxiliado per um ou vários adjuntos ou por um estado-maior; além
disso, dispõe, geralmente, de um Serviço de Arbitragem mais ou menos ferternente constituido.
167 .Preparação dos exercícios ou manobras.
Cumpre dar aos exercícios ou manobras uma cuidada preparação
intelectual e material, para que possam produzir resultados realmente
eficazes.
Relativamente à preparação intelectual, o Diretor do exercido
deve:
a) de inicio, fixar nitidamente;
—o assunto que se propõe a ensinar, porquanto a cada ensinamento corresponde mais especialmente um certo tipo de exercício ou
manobra;
— o pessoal a que se destina o ensino, porque os problemas se
apresentam diferentemente, conforme o escalão a que são propostos;
b) em seguida, em função destes primeiros dados, escolher o terreno e, apds tê-lo estudado a fundo, organizar o tema para o exercício
ou manobra;
c) finalmente, estudar cuidadosamente todas as possibilidades do
Inimigo de modo a faze-10 desempenhar logicamente o seu papel, no
momento oportuno.
Relativamente à preparação material, devem ser tomadas todas
as medidas com a necessária antecedência para que o exercício ou manobra se desenvolva sem choques e num ambiente favoravel;
—designação das missões dos executantes;
— convocação e reunião dos executantes; movimentos preparatórios; meios de transportes, etc.;
— escoiha e preparo dos locais;
—estabelecimento e distribuição dos documentos de base, etc.
168, lemas dos exercícios ou manobras.
O ato essencial da preparação de uni exercício ou manobra é a
elaboração do tema.
O tema deve colocar os executantes em face de uma situação simples e claramente exposta. Cada autoridade só deve receber as ordens
e as informações estritamente indispensáveis à execução de sua missão.
Essa documentação compreende:
—a exposição da situação geral em que deverá atuar a tropa
considerada;
—a exposição da situação particular inicial dessa tropa;
— a ordem ou extratos da ordem da autoridade superior, com um
boletim de informações (si for o caso);
—a indicação do trabalho inicial a realizar-se em função dessa
ordem.
Ha, por vezes, interesse em elaborar um tema geral para servir à
execução sucessiva de varies exercícios que se encadeiam.
Sempre que o escalão estudado o permite, o tema expõe a siluacão dos serviços, para propiciar a elaboração da 2' parte das ordens.
169. Documentação dos exercidos ou manobras.
A preparação de todo exercício ou inanohra se materializa pela
constituição de coleções de todas as ordens e instruções prescritas para
sua realização.
As coleções da documentação dos exercícios ou manobras devem
ser conservadas e classificadas pelos Diretores respectivos. Alies arnse-lhes, após a execução dos exercícios ou manobras, as "Criticas" escritas estabelecidas pelos Diretores e nas quais são consignados os
ensinamentos decorrentes.
O conjunto das coleções de documentação de exercícios ou manobras constitue precioso subsidio para os exercícios ou manobras a
executar ulteriormente.
170. Direção dos exercidos ou manobras.
Para proporcionar os ensinamentos visados, qualquer exercício OU
manobra tecessita ser dirigido durante toda sua execução.
Entretanto, a direção do exercício ou manobra não deve:
—torcer o sentido dos fatos;
—nem apoiar-se em rígidas invocações dos 'regulamentos.
O Diretor faz evoluir a situação pela intervenção lógica do ini'migo, dando assim o ensinamento, não sob forma de apreciações abstratas e mais ou menos arbitrárias, mas pela utilização das reações concretas 6 implacaveis do fogo.
171. Conclusão dos exercícios ou manobras.
Todo exercício ou manobra é concluido por uma 'critica" em que
sio focalizados os ensinamentos colhidos.
A critica é verbal ou escrita, conforme a importância do exercido ou manobra. Entretanto, o diretor do exercício ou manobra deve
Demore encerrá-lo ressaltando verbalmente as conclusies essenciais,
mesmo quando se fizer a critica escrita.
Cumpre não atribuir aos ensinamentos um alcance geral Injustificado, porquanto o valor das medidas tomadas no decorrer do exer•ício ou manobra só pode ser apreciado em função do caso particular
estudado. Só as conclusões referentes ao modo de raciocinar merecem
um alcance verdadeiramente geral e a salientar, porquanto se trata
sempre de erteinnr um método de raciocínio visando a 'dto.
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179. Géneros de 'exercícios ou manobras de quadros no terreno,
172. Objetivo.
Esses exercícios ou manobras podem ser realizados:
os exercícios ou manobras na carta tém essencialmente por obje—sem tropa;
tivo adestrar os quadros em tomar decisões e a traduzi-las em ordens.
—ou com quadros e tropa.
Servem, alem disso, muitas vezes, para preparar os exercícios ou
No
primeiro caso, são executados por unidades-quadras dotaoto
manobras _no terreno.
dos is.mprs de comando e meios de transmissões regula:melares.
São de ação simples ou de dupla ação.
No segundo caso, ao lado de unidades-quadros, faz-se atuar ui
173. Preparação.
certo número de unidades de manobra com efetivos o mais possivel
Os exercícios ou manobras na carta são preparados segundo as vizinhos dos de guerra; assim se aproxima mais da realidade 0, eis
particular, o ritmo das operações é mais respeitado. As unidades do
prescrições gerais fixadas no artigo precedente.
são utilizadas numa só 'parte da zona de combate, ou sobrs
Sucede, às vezes, que o número de participantes destes exercícios manobra
é superior ao de funções a exercer. Neste caso, são repartidos em exe- toda frente, em 1' linha.
outro lado, os exercícios ou manobras de quadros no ter- •
cutantes e assistentes: mas todos executam o trabalho in iciai pedido ranoPor
são de ação simples ou de dupla ação.
em função do tema. O Diretor escolhe, dentre todos ess es trabalhos,
A ação simples convem mais particularmente aos exercícios ou
um para estabelecer a situação inicial; sua escolha deve ser baseada '
exclusivamente nas facilidades que oferecer o trabalho preferido para manobras de quadros sem tropa; entretanto, para fazer funcionar,
numa certa medida, os orgãos de observação, será vantajoso fazer
proporcionar o ensinamento desejado.
figurar o inimigo.
174. Fxecução.
A dupla ação convem mais p articularmente aos exercícios ou
Os exercícios ou manobras na carta executam-se geralmente em manobras de quadros e tropa.
varias sessees relativamente curtas (2 horas no máximo), no decurso
180. Preparação dos exercícios ou manobras.
de cada qual estuda-se uma sitisacão ou situacões sucessivas. A última
sessão, se a situação o permite, é reservada p ara o estudo do funcio- no Na preparação material dos exercícios ou manobras de quadro*
terreno, merecem especial atenção:
namento dos serviços,
Os executantes são colocados em presença de situação que os
— os movimentos preliminares e a disposição inicial dos eleconduza a tomar decisões e redi g ir ordens. As decisões são tomadas mentos participantes;
por escrito e redigidas geralmente no decurso da propria sessão; as
— os reconhecimentos prévios a executar pelos quadros. sem
ordens são redigidas quer no decurso das sessões, quer depois.
ultrapassar os limites do verosimil;
— as condições da reunião geral inicial dos quadros no P, C.
175. Exercícios ou manobras de ação simples.
do Diretor.
Oruanizoição — Todos os participantes são reunidos em uma
Quando o número dos participantes é superior ao de funçõas
grande sala, na qual é disposta unia carta ou ampliação de carta, na
atribuir, procede-se como no caso semelhante dos exercicios ou maescala de 1,10.000 ou 1/20.000, com um jogo de simbolos.
Tt) Preparação — No começo da sessão, é feita a leitura da ordem nobras na carta.
escolhida e, em seguida, das ordens de execução das autoridades subor181. Uma vez realizada a disposição inicial dos diversos meios,
dinadas: a situação inicial é então materializada pela colocação sobre os quadros
reunem-ee no P. C. do.„Diretor do exci cicio ou manobra
a carta dos simbolos apropriados.
e o comandante designado lê sua ordem e, eventualmente, a justifica
Caso julgue util. o Diretor pede ao comando designado para jus- brevemente. As ordens dos subordinados são igualmente lidas e,
-•
tificar brevemente sua decisão, afim de fixar perfeitamente para todos eventualmente, j ustificadas. Em seguida, cada qual vai para seu
a maneira pela qual encara a situação e entende cumprir sua missão.
posto e o exercício ou manobra tem início à hora fixada.
As decisões dos comandos subordinados são examinailas de modo • Os executantes deslocam-se, [se assim devem proceder, por eixos
idêntico.
estabelecidos com antecedência, e sobre os quais o Diretor tem cerC) Direção do exercício ou manobra — O Diretor couduz o exer- teza de encontrá-los.
cício ou manobra areando, sucessivamente, situações novas, às quais
A nova situaeão se origina da reação:
faz chegar logicamente:
—
do inimigo, caso se trate de dupla ação;
—de um lado, tirando todas as consequências que, na realidade.
— ou do Diretor, que age diretamente ou por intermMio da ftresultariam verosimilmente das ordens dadas;
guração do inimigo.
—e di outro, fazendo atuar o inimigo e dando aos executantes
Em qualquer caso, a transmissão dos dados sobre a nova situação
cartas .nfi.rrnações que na realidade obteriam.
•
A nova situação é materializada por uma nova disposição tios faz-se da frente para a retaguarda. Os executantes do escalão de
símbolos, e a seu respeito são os executantes convidados a refletir e fogo são informados em primeiro lugar (salvo se se tratar . de ação,
sobre a reta guarda); reagem e enviam partes pelos maios normais
eia seguida a decidir.
Prc.issegue o exercício nas mesmas condições, mas é aconselhavaj de transmissões ao Chefe do Partido que, informado, torna decisões e
dá ordens.
geralmente, não estudar muitas situações sucessivas.
176 g xercícios ou manobras de dupla ação.
Os diferentes escalões executam essas ordens.
A) iireunização — Serão necessárias tres salas, com três cartas
O Diretor enuncia, se for o caso, os arbitramentos necessários
e três jog . s de simbolov um para o Diretor e urna por partido. Em e, desde então, uma nova situação se esboça.
último C2t;t> bastarão duas salas, com duas cartas e dois jogos de simNo decorrer dos exercícios ou manobras de quadros no tere n t ile. o Diretor irá alternativamente a um e outra partido,
11 1-N sposoção — O Diretor-vai de início junto a cada comandante reno, todas as ordens e informações são estabelecidas por escrito,
sob forma idêntica à que teriam no campo de batalha.
tl partido e procede como se fosse uni exercício ou manobra de ação
As transmissões fazem-se em linguagem conveue:onal e, se- for
simples, Piloodo cada qual materializar a própria situarão na carta, o caso,
cifrada.
bem como as informações sobre o inimigo que lhe forem comunicadas;
depois, se for o caso, transporta para sua carta a situação dos dois
V — Exercícios ou manobras com tropa
partidea.
Ç) Direção do exercício ou :manobra — As situações - sucessivas,
182. Objetivo.
• ao envés se serem criadas inteiramente pelo Diretor, resultam das deOs exercícios ou manobras com tropa, no decurso dos quais
ci-ões toa 'das pelos dois adversados.
A D'itção limita-se a transmitir as informações e a proclamar as atuam unidades cujos efetivos e meioS se aproxiniarn o mais posarisitse ge. a• necessárias.
sível dos "Quadros de efetivos de guerra", têm por objetivo:
17. Exereicios sobre o caixão de areia e o Plano relevo -- A
— habituar o comando, em todos os escalões, às dificuldade
do
•carta geralmente não se presta bem, devido à ausénciado rninucias emprego destas unidades;
topograileas, para os exercícios das pequenas unidades (batalhão e
— ensinar a tropa a combater levando em conta sua própria
esealses :ofPriores).
massa e as exigências do terreno,
' •
Nesse caso, é vantajosamente substituida por um Caixão- de areia
Realizam-se mediante ação simples ou dupla ação; porém, DOS
•ou uni 1-, ano relevo,
que representem muito exatamente as formas do exercícios
ou manobras de ação simples, o inimigo 4 sempre figurado.
:terreno e nos quais se podem figurar todos os pormenores de planiNa falta de meios suficientes, as grandes unidades só podem ger
rnetria• e df-' nivelamento; uteis para focalizar o ensinamento visado. ralmente
executar manobras de quadros e tropa.
183. Prep aração. Na p reparação dos exercícios ou manobras
v — Exercícios ou manobras de quadros no terreno
som tropa, cumpre considerar sobretudo ei seguinte:
178. objetivo destes exercícios . ou manobras.
a) Devem ser tomadas todas as disposições para que esses azar- °feios
ou manobras, destinados tanto à tropa quanto aos quadros,
Os em rcícios ou manobras da quadros no terreno têm por obje- lhes sejam
p roveitosos, e, antes de tudo, os interessem. O ambiente -tivo .adexrmir os quadros
deve ap roximar-se tanto quanto possivel do campo de
batalha; os
— »o estudo do terreno em suas linhas gerais e na análise de seus
efeitos do fogo devem ser materializados ou pelo menos notificados
eonipartunen tos
exatamente aos executantes; um serviço de arbitragem muito vigi• —a temár decisões baseadas nas realidades do lat.
t em;
lauta deve zelar pelo rigoroso desenvolvimento dos fatos.
--•
--a ,edigir ordens e a transmiti-las
cos condiçõas. aproxirmsdas
b) Á documentacão do exercido ou manobra deve
- - em cenasdas da voa em campanha.
n uéneia compreender', além do tema e documentos
anexos mem-
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190. Exercícios por correspordênrio.
aários, -wdeas e instreções que regulem pormenorizadamente Os
pontos atikixo:
Só se justifica o seu emprego nos exercícios de pequenas tua,
_./cles quando o afastamento de corpos ou guarnições do Mesmo grui a ) no que se refere à tropa:
pamento tornar dIficil a reunião dos quadros para realização de exer— organização (constituição de unidades com efetivos de guer- :feios na carta.
ra);
São exercícios de ação simples. Para obrigar os executantes a
— uniforme;
,oroar de,= cisões e redigir ordens dentro das prazos e condições olo,4,, r— alimentação;
vados nos exercícios na carta, o Diretor do grupamento enviará os
— movimentos para a reunião, realização do dispositivo inicial temas, informações sobre atuação do inimigo etc., em sobrecartas
e regre:- s.
lacradas ao comandante do corpo ou guarnição e, em outro documento, dará indicações .:-obre dia e hora da reunião, pri.,zos para toluções,
2") rlativamente à figuração do inimigo:
tomada de deciso2,s, redação das ordens, remessa à Direção, etc.
e
— In:Jelidas análogas (porem as unidades são de efetivos redu191. Exercícios de combate.
zidos).
Tais exercícios põem em ação as tropas das diferentes armas, o
3°) a respeito da figuração . dos fogos:
eventualmente as formações dos serviços da mesma guarnição ou de
— processos a utilizar;
várias guarnições vizinhas, sempre (pie for possivel.
•
— pessoal destinado a pó-los em ação;
Conforme a natureza dos recursos oferecidos pelos terrenos circuriv_izinhos às guarnições, realizam-se:
4°) no que se refere ao Serviço de Arbitragem:
a) Exercícios em que se faz o estudo de uma situação destacada,
— constituição;
aomo por exemplo:
- funcionamento;
5°) quanto à Direção:
— instalação de uma posição defensiva;
auxiliares do Diretor;
— organização de uma base de fogos ofensiva ou defensiva;
das
transmissões
da
Direção;
P.O.
e
organização
do
P.C.
ou
—
— preparação de uni ataque;
— processos pelos quais a Direção intervirá no desenvolvimento
— _mecanismo dos lenços, etc., etc.;
do exercício ou manobra.
b) Exercícios de grande amplitude, em' que se estuda uma opeC) Finalmente, devem sempre ser preparados por um exercício ração de guerra do princípio ao fim, como por exemplo:
Ou manobra de quadros.
— estudo de operações ofensivas ou defensivas (conduzidas du181. Execução.
rante todo seu desenvolvimento);
— ações compreendendo grandes deslocamentos, tais corno unia
Como a tropa sempre escapa até certo ponto à ação do Diretor,
a execução dos exercícios . ou manobras deve ser regulada de maneira marcha de aproximação em percurso longo, exploração do êxito,
a permitir retomá-la em mão quando necessário. G exercício ou ma- manobra em retirada, etc.
nobra é, então, decomposto em fases.
III — Manobras
Essas fases são:
A) Marwbras na carta e manobras de Quadros no terreno
— fixadas com antecedência, tendo em conta os ensinamentos
a tirar e conforme a evolução que se prevê para a situação;
192. Prescriço5,?$ pernis.
— ou determinadas no momento asado pelo Diretor, que pro-.
As manobras de quadros, quer se realizem na carta, .quer no tervoca a parada e o prosseguimento do exercício ou manobra por sinais
reno, têm sempre por objetivo essenciai a formação dos quadros sutil:previamente convencionados.
p iores e dos estados-maiores.
No decorrer da parada, a tropa permanece nos locais, porem, de
São diágidas:
maneira a ser vista. Os quadros previamente desigrádos reunem-se
ao Diretor, cru um ou dois pontos, conforme se trate de exercício ou
— no escalão Divisão: pelos comandantes de Divisão e de Região:
de ação simples ou dupla aLra.). Realiza-se, então, urna cri— no escalão Exército, pelo Chefe do Estado-Maior do Ex,.i.e,to
. lira parcial e em seguida continua o exercício ou manobra.
ou por um membro do C. S. G. designado pelo Ministro da Guerra,
e eventualmente, pelo comandante da Região (caso da 3' R.M.);
nu escalão Grupo de Exercito, pelo Chefe do Estado Maior
cAPITI;LO IV
do Exército e, eventualmente, peio membro do C. S. G. que designar;
• — no escalão Comandante em Chefe, pelo Chefe do Estado-Maior
n.s exanerctos ot7 MANullitAS NA iNsraucÃo DE COMBINAÇÃO do Exérc i I o .
DAS ABMAs
De modo geral, são pi . eparadas, dirigidas e executadas segundo
as condições estabelecidas no capíttoo aiiterior (III).
193. iltatubras por corresponclaCia.
i8:5. Os trabalhos realizados a título de instrução do combinação
As manobras por correspondência são empregadas na instrução de
das iiro.a.,.! classificam-se em duas categorias correspondentes aos dois aperfeiçoamento dos Oficiais Generais, oficiais superiores das Argr1u ilesa instrução.
mas e dos Serviços e Oficiais de Estado-Maior, quando as eirruns186. Na primeira categoria, estão os exercícios destinados a ha- tãncias e, em particular, a dispersão das guarnições, não permitir
bi:nar os quadros e a tropa no trabalho de cooperação das unidades reuni-los durante o tempo necessário para a execução de unia manobre importante.
base das diferentes armas:
Ã6 observações do Diretor são formuladas por escrita
- Batalhão, Grupo de Artilharia, Ala de Regimento de Cavalaria;
194. Viagens de reconhecimento de fronteira.
Regimento
de
Infantaria
ou
Cavalaria,
Grupamento
de
Ar—
tilharia.
As viagens de reconhecimento de fronteiras constituem um casa
São realizadas geralmente .no quadro dos grupamentos de guar- particular das manobras de quadros no terreno. Destinam-se a familiarizar os quadros superiores das Grandes Unidades com o terreno
nição.
provavel das operações de guerra e com os problemas que se apre187. Na segunda categoria estão as manobras, que visam a ins- sentariam numa situação de 00111%0 da guerra.
á
• tração das Grandes Unidades; Divisão, Grupo de Divisões, Exército
Jamais se executam sem o estabelecimento de uma situação de
e9 Grupo de Exército.
base, tática ou estratégica; por conseguinte, desenvolvem-os segundo
Realizam-se, para os quadros, nos gruparnentoS superiores da tema previamente estabelecido.
instrUção de combinação das armas e, para a tropa, quando reunida
para os trabalhos finais do ano de instrução.
B) Manobras eom tropa
196. Objetivo.
H
Exercícios de pequenas unidades
O objetivo essencial das manobras com tropa usõutadas pela,
(Regimentos e escalões ia rr
Grandes Unidades é, de um lado, a instrução dos corpos de tropa e
de outro, o adextramento do Comando, dos estados-maiores e da
188. A inetrução de cooperação fias pr‘quanas unidades das dite- serviços para conduzir u Grandea Unidades em campanha • suprir,
me, ritt- rir guarnição, compreende:
lhes as necesssidadea.
bates armas, ministrada nos
De modo geral, as manobras com tropa são preparadas, dirigi— exercícios na carta;
das e' eXecut .a r la, de conformidade com as prescrições eatabeleciday
— exercícios por correspondéncia
no Capitule II I.
— exercícios de quadros no terreno;
190. Natureza dos fraiwahas a rrotitar.— exercícios de combate.
torrerw.
Os trabalho' a realizar iv,n s ma ti, )1 ;1., com trn [In devem eisarce
189. Exercícios ris carta e exercícios de qUadros
— o completainento da instuução h:dica das Grandes Unidades,
Estos e xe: •eiCios são organizados e dirigidos peil;.cninidantes
• fikn grnpamento de instrução nas oondições fixadas no (.:4;iitalo ore- proporcionado pela atuaago em terrenos cuja variedade .deve sei
sempre renovada:
l0edente.
• —
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— a instrução completa da vida em campanha, pela execução de
Marchas, instalação de acampamentos e acantonamentos, aplicação das
regras relativas à segurança em marcha e em estação, • funcionamento dos Serviços, o emprego das equipagens, etc.
A permanência da manobra, dia e noite, deve ser assegurada para
que os estados-maiores, os corpos de tropa e os serviços atuem em
condições as meie próximas possíveis da realidade, tanto do ponto de
vista tático como material. Em principio, só é interrompida por
descansos estritamente necessários, após uma fase completa de ope-s.
IV — Manobras combinadas do Exército e MarinAa
1 9 7 . Objetivo.
As manobras combinadas do Exército e Marinha têm por objetivo o estudo de operações;
— de embarque e desembarque;
— de defesa do litoral contra um desembargar,.
Delas participam, no que se refere às Forças de Terra:
— os elementos fixes da Defesa da Costa;
— os elementos de vigilância e os elementos móveis de Defesa
da Costa;
— eventualmente, Grandes Unidades de Reserva Geral.
A participação da Aviação, terrestre ou naval, é sempre necessária.
198. Natureza das manobras.
O trabalho de combinação do Exército e da Marinha compreende:
— manobras de quadros, na carta e no terreno;
— manobras com tropa.
As manobras com tropa são vantajosamente precedidas por manobras de quadros.
199. Direçáo.
Caso não haja decisão em contrário, motivada pela importàneia das forças empregadas ou natureza particular da manobra realizada. compete:
— à Marinha, a direção das manobras de desembarque;
— ao Exército, a direção das manobras de Defesa da Costa.

I — Instrução dos oficiais do quadro de estado-maior
205. Os oficiais diplomadas devem conservar e desenvolver, dt.
rante sua carreira, a cultura militar particular recebida na Esc°.
de Estado-Maior.
Para Isso, quer no exercício das funções normais de um oficie
de estado-maior em tempo de paz, quer no desempenho dos comao
doe relativos ao posto, devem:
a) participar, como oficiais de estado-maior, de todos os exer
cicios ou manobras organizados, quer para instrução das Grande
Unidades, quer a titulo de instrução nos grupamentos de combina cão das armai.; .
b) executar trabalhos especialmente destinados ao Serviço
Estado-Maior, tais como:
— os exercícios de estado-maior na carta;
— as viagens de .estado-máior.
206. Exercícios na carta e viagens de estado-maior.
Tais exercícios têm essencialmente por objetivo adextrar os er\
tados-maiores para cumprirem sua função coletiva em campanha-.1
Consistem em fazer funcionar os diversos orgãos de um estadomaior em condições tão vizinhas quanto poseivel da realidade; cada
oficial executa os trabalhos que lhe incumbem conforme a função
para ele prevista, e em consequência das decisões do Comando e cir-I
cunstàncias da guerra.
Por ocasião desses exercícios ou viagens, são os estados-maiores
tanto quanto possivel organizados conforme os quadros de efetivos
de guerra e constituidoe pelos oficiais que os deverão inte grar em
caso de mobilização.
CAPITULO III

QUARTA PARTE

I
Curso de Alto Comando
208. Objetivo.
O objetivo do Curso de Alto Comando consiste:
— essencialmente, na conduta das operações nos escalões: Exéreito, Grupo de Exércitos e Comando em chefe;
— subsidiariamente, nas questões de ordem política, 'monômio,
ou social que têm influéncia sobre a preparação ou a conduta da
guerra.
209. Recrutamento.
Devem frequentar o Curso de Alto Comando:
— os oficiais generais e certos coronéis, ou tenentes-coronéla
com o curso de estado-maior, mediante proposta do Chefe do EstadoMaior do Exército.
210. Assuntos a ensinar.
O programa do Curso, ministrado durante um período de 3 a 4
numas, compreende assuntos militares e assuntos de interesse geral,,
cujos programas serão elaborados .pelo Diretor do Curso..

Formação do Alto Comando e dos Oficiais de Estado-Maior
CAPITULO I
FINALIDADES DO ALTO ENSINO MILITAR
•

FORMAÇÃO DO ALTO COMANDO

207. Os oficiais destinados a exercer os altos comandos na paa
e em campanha são preparados:
— no Curso de Alto Comando;
— pela execução periódica de exercícios adequados.
O Curso de Alto Gomando funciona por deliberação do Ministre
da Guerra, mediante proposta do Chefe do Estado-Maior do Exército.

200. O alto ensino militar tem por objetivo desenvolver e harmonizar os conhecimentos gerais e profissionais necessários ao exercício, em campanha, do comando nos escalões superiores.
201. Os conhecimentos necessários ao exercício do alto comando
dependem:
a) no domínio da cultura profissional:
— da Tática Geral (emprego tático das Grandes Unidades);
— da Estratégia (conduta dm operações).
b) no domínio da cultura gerai:
— das Êiências políticas, econômicas e sociais, naquilo em que
condicionam a conduta da guerra.
II — Exercícios realizados independentemente do Curso de Alto
202.- A conduta das operações militares torisou-se, hoje em dia,
Comando
tão complexa que precisa ser confiada a orgãoe &letivos, constituidoe:
211. Os oficiais generais mantêm e desenvolvem os conhecimen— de um Comando responsavel e que decide;
tos adquiridos no Curso de Alto Comando, pelos exercícios que reae
de
um
Estado-Maior,
anónimo,
que
prepara
a
documenta—
lizam nos escalões Exército, Grupo de Exército e Comandante emi
ção necessária ao Comando para decidir, traduz as decisões deste e Chefe, sob a direção do Chefe do Estado-Maior do Exército e, evenfiscaliza a execução de suas ordens.
tualmente, de membros; do Conselho Superior de Guerra.
•
203. OS oficiais destinados a exercer Altos Comandos e os ofiA quantidade e a natureza desses exercícios são fixadas pelo Mise
ciais de Estado-Maior devem, portanto, ter formação idêntica que oistro da Guerra mediante proposta do Chefe do Estado-Maior do
os conduza a encarar os problemas militares segundo o mesmo mé- Exército, tendo em conta as possibilidades de realização e com o
todo.
objetivo de fazer estudar oportunamente os problemas de ordem
Em consequência, o alto ensino militar é rnsterecio oro dois estratégica que se apreeen tsam à organização da Defesa Nacional.
estádios:
ANEXO 1
— Formação dos Oficiais de Estado-Maior;
— Formação do Alto Comando.
Az bitsagcni terrestre
V.APITULO
i; I. O I
FONMAÇÃO DOS OFICIAIS DE ESTADO Y.".4..:OR

204. A formação dos oficiais de Estado-Maior tem inielo na
Escola de Estado-Maior e prossegue enquanto são susceptíveis de
servir num estado-maior em campanha.
As condições de recrutamento, programas, método- e processos
do ensino, constituem objeto do Regulamento da Escora de EstadoMaior.
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CAPITULO I
1 — Missfio geral:
A arbitragem, nos exercícios eu manobras, tem por missão essene
eial lembrar incessantemente aos oxneutantes as realidades do COlaw
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bate, obrigando-os a levar em conta numerosos fatores inexistentes;
em tempo de paz e cuja influancia é decisiva na guerra:
— efeitos do fogo (amigo • inimiga);
— destruiç,ões, zonas infectadas pelos gases, perturbaçõea ua retaguarda causadas pelo adversário;
- necessidade de ação íntima das diferentes armas; repercussão
dos movimentos de uma unidade sobre as vizinhas.
Alem disso, a arbitragem permite fazer trabalhar os orados de
informações, nos diferentes escalões, fornecendo-lhes as indicações
sobre o inimigo que, na realidade, proporcionariam o contacto ou as
investigações dos orgãos de observação.
Os exercícios e as manobras tornam-se assim mais verossímeis,
anais vivos e mais instrutivos.
Permite ainda a arbitragem que o somando imprima à manobra,
ou ao exercício, urna forma e um ritmo tais que ponham em evidência um ensinamento determinado ou favoreçam a experimentakilo de argilas de processos novos de combate.
2 — importância partacuiar de certas missões:
Para cumprir estas missões, deve a arbitragem em consequência:
a) fornecer aos executantes indicações sobre 0.3 efeitos do fogo
e sobre a importância das reações do inimigo, assim como a respeito
das suas disposições reveladas pelo contacto e pelos orgãos de observação;
b) controlar a ligação entre as diferentes armas;
c) assinalar ao comando as situações suscetíveis de merecer
tua atenção e fornecer-lhe todas as informações que possam ser exploradas tendo em vista os ensinamentos que se pretende evidenciar.
Como é da própria linha de batalha que pode sobrevir a soeloução, ou a parada da manobra — pelas disposições adotadas, pelas
medidas tomadas ou provocadas para neutralizar o fogo inimigo e
pela manobra realizada — resulta, em consequência, ser a sua arbitragem a principal. Portanto, a arbitragem da linha de batalha deve
ser sempre fortemente oonstituida.
Alem do mais, no curso da batalha, o comando faz sentir sua
impulsão pelo emprego dos meios de toda natureza (de fogos em particular) que guarda à sua disposição. O controle desta ação não deve
escapar à arbitragem e é necessário organizá-lo.
-Enfim, a atenção da arbitragem deve estar sempre voltada para
a ação dos elementos que operam nas alas de um dispositivo de manobra; esta ação necessita ser acompanhada nal' pessoal especialmente designado.
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— Meios de ,Transmissdat
A 'existência de redes de transMissõea -especializadas "(telefônieae, radiotelegráficas ou telegráficas) é condição essencial pra o
bom funcionamento da arbitragem nas manobras importantes.
A organização destas redes exige atenção especial; deve ser completada em todos os casos, tu sti,stituida, si os reetir,, o., ni o permitem, por uma dotação de meios de transmissão especiais (T. P. S..
pombos, óptica, agentes de transmissão).
6 — Figuração dos Fogos :
A figuração dos f.igos é particularmente necessária no exercícios de pequenas unidades que visam antes de tudo de-envolver a
Instrução da tropa e dos quadro ,: subalternos.
Lógicamente concebida e judiciosamente disposta no terreno,
uma representação, mesmo grosseira, do fogo amigo e inimigo,
desperta a imaginacão dos bornens, dá ao exercício um corto carater de realidade, faz ressaltar as faltas cometidas e torna, por
consequência, a instrução mais viva e eficaz.
Os processos de figuração dos fogos e seu emprego constituem
objeto do Anexo II.
7 — Insígnias Distintivas do Serviço de Arbitragem..
O pessoal ( 1 ) , o material e as organizações diversas do SerVIÇO de Arbitragem devem ser facilmente reconhecíveis pelos executantes, do modo que se evite toda confusão.
O pessoal traz geralmente um braçal branco no braço esquerdo.
Os postos de comando e as viaturas-automoveis são assinalados
por uma bandeirola branca tendo inscrito um A vermelho.
Finalmente, para neutralizar o sistema de arbitragem às investigações aéreas, cada grupo de arbitras desenrola junto de seus cavalos ou de seus automoveis um grande painel ovai branco tendo
inscrito um A vermelho.
CAP/TULO
DIVERSOS CASOS A ENCARAR

8 — A amplitude a dar ao serviço do arbitragem num exercício ou numa manobra é, evidentemente, variável com a importameia de uni ou de outra, e a organização a imprimir-lhe, deve, em
qualquer caso, responder à situação estudada (tomada de contacto,
ataque, etc.), assim como à forma mesma do exercício ou da manobra. Esta organização poderá, assim, ser mais ou menos completa, segundo as ações se desenrolam nos campos de instrução ou
em terrenos outros; seu funcionamento será tanto mais simples
quanto melhor tiverem sido preparados os exercícios na carta ou
CAPITULO II
no terreno.
Tem cabimento, nestas condições, que se estude sucessivamente
ORGANMACilto GERAL at. laffirmosst
arbitragem:
•
1 0 — Nos exercícios de pequenas unidades de infantaria e de
3 — Qualquer que seja a importãnels do exercício ou da manobra a que se aplique, um sistema de arbitragem exige, es» quan- cavalaria;
20 — Nas manobras de divisão e nas de destacamentos inferiotidades variáveis:
res a esta, mas compostos de tropas de todas as armas;
1°) pessoal;
3° — Nas manobras de grupamentos de forças superiores à
divisão.
meios de transmissão;
2°)
a_
TITULO II
3°) material e pessoal para NçOraeGO dos fogos.
A. Arbitragem nos exercidos das pequenos unidades do Infantaria
4 — Pessoal:
e de cavalaria
O pessoal compreende:
— um diretor da arbitragem;
CAPITULO I
— oficiais árbitros;
— agentes de ligação;
ORGANIZAÇÃO E YRIPPARAÇÃO
— agentes de transmissão.
g — B' pôr ocasião dos exercícios das pequenas unidades de inO diretor da arbitragem 6 o auxiliar Imediato do "'eller da tentaria e de cavalaria que a arbitragem tem seu aspecto mais sim,
manobra. (1).
pies; com efeito, a zona de manobra é definida por uma faixa de lars
Os árbitros devem ser oficial das diferentes armas io, tanto gura restrita e, em razão da ausência de outras armas, só há que arquanto possivel, mais graduados que o comandante da unidade arbi- bitrar a linha de batalha propriamente dita e, eventualmente, a zona
trada. Suas funções exigem grande atividade física e intelectual, ini- das reservas de regimento.
_aiativa e tato. Sua escolha é de importância primordial.
Nos casos mais simples (exercícios de companhia ou de esqua.0s árbitros devem ser capazes de julgar com acerto e rapidez drão),
o diretor do exercício é o próprio diretor da arbitragem, que
uma situação tática, de tomar urna decisão que se adapte perfeita- se faz auxiliar por um ou dois oficiais (capitães se possivel).
mente à situação e de justificá-la si necessário sob um aspecto insNos exercícios de que participa um batalhão ou o valor de uni
trutivo, afim de assinalar ao diretor da manobra, por intermédio do batalhão,
já se torna necessário separar as funções de diretor da ardiretor da arbitragem, o que for susoetível de interessar-lhe aob
bitragem das de diretor da manobra. A direção da arbitragem será,
ponto de vista dos ensinamentos a tirar.,
então, confiada a um .oficial superior que disporá, conforme a larOs agentes de ligaçdo aio oficiais ou sargentos montados, -colo- gura da zona de manobra, de vários árbitros ou de vários grupos de
cados á disposição dos árbitros, para lhes permitir porem-se ao par arbitragem.
dos acontecimentos ou informarem-se muito exatamente, em dado
Finalmente, nos exercícios de que participem vários batalhões
momento, sobre uma questão determinada. Podem tarnbem ser encarcaso exeepcionalissimo em se tratando da instrução peculiar à
regados de comunicar aos interessados as decisões arbitrais. Este arma — convem dar, tanto quanto possivel, a direçãO da arbitragem
duplo papel de informante e agente de ligação exige, da parte dos a um oficial general ou a um coronel, que disporá de um estadomesmos, muita atividade, julgamento e tato, e para sua designação maior e do número de grupos de arbitragem exigido pelas nex:essidevem ser tomadas em consideração estas qualidades.
Agentes de transmissão numerosos são indispensáveis -(n181231-4 dadas.
10 — O Grupo de Arbitragem nos Exercícios das Pequenas rfni-4
gt kro z, estafetas, ciclistas, motociclistas, automobilistas).
daties.
(1) At compreendido o pessoal empregado, na figuração dos
(1) Nas pequenaa maidadeq "o 'diretor. do exercício exerce ambãsi
as funções.
fogos.
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poivel admitir-se que uru grupo de arbitragem pode exercer sem dificuldade sua ação sobre uma frente de cerca de mil a
mil e quinhentos metros. Para seguir sobre tal frente e desenvolvimento dó combate e fazer sentir sua ação pela aplicação de decisões
lógicas, oportunas e rápidas, é necessário que o grupo compreenda:
- um chefe, oficial superior;
— um adjunto;
— 4 ou 5 árbitros, capitães ou tenentes antigos;
— igual número de agentes de ligação, tenentes ou sargentos
aptos para o comando de pelotão ou secção;
._ uma dezena de agentes de, transmissões.
Todo este aeesoal será montado ou disporá de meios rápidos de
locomoção.
11 — Oficiais de outras Armas.
Sempre que for possivel, notadamente nas guarnições importantes, oficiais de outras armas e, em particular, da artilharia e da
aviação, funcionarão como adjuntos dos chefes de grupo de arbitragem, para lhes fornecerem informações precisas sobre efeitos dos
fogos ou manobras de sua arma no caso particular encarado.
As informações que tiverem de dar devem sempre corresponder
As possibilidades de uma situação , de partida bem definida e, em caso
algum, poderão resultar de situações arbitrariamente estabelecidas
nó decurso da manobra pelas necessidades em causa.
12. Meios de transmissão — Nos exercícios das pequenas unidades á geralmente bastante criar centros de transmissão da arbitragem junto ao P. C. do diretor da arbitragem e de cada um dos
partidos.

Si se trata de uma operação que exija deslocamentos de grande
amplitude, tal como uma operação de descoberta ou uma marcha
para o inimigo, os únicos meios a empregar serão o rádio e ópticos.
Ao contrário, em caso de uma operação que acarrete fracos deslocamentos, tais como tomada de contato ou ataque, recorre-se so.
bretudo ao telefone.
13. Piguração dos fogos — A figuração dos fogos, tanto mais
facilmente realizável quanto se aplique a exercícios e manobras de
menor envergadura, propõe-se:
— a representar os efeitos do fogo nos pontos de chegada doa
projetis, afim de obrigar a tropa a, de um lado, levar em conta o
fogo inimigo e, de outro, utilizar judiciosamente o seu próprio fogo;
— a representar os fogos na origem dos projetís, na medida em
que forem na realidade perceptíveis, de modo que os executantes se
esforcem por procurar os objetivos e ajustar seus tiros.
14. Preparação da arbitragem — Antes de passar à execução
do exercício, ha sempre cabimento em que os árbitros se preparem
para o papel a desempenhar:
a) pelo estudo aprofundado do tema, assim como das ordena

• planos iniciais dos dois partidos:
b) pelo reconhecimento do terreno;
e) pela reunião, sob a chefia do diretor da manobra, para que
natureza do ensinamento que
este precise suas intenções quanto
ele procura evidenciar, e quanto às medidas a tomar para dar ao
neercfclo a orientação e o ritmo desejados.
Quando o exercício com tropa é precedido de estudos na carta
ou reconhecimentos de quadros no terreno os arbitros assistem-nos
obrigatoriamente.
CAPITULO II
FUNCIONAMMTO

Ação do diretor da arbitragem
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No caso de ambos os partidos estarem em movim e nto. niih
troe ou grupos de arbitragem são inicialmente afetados as unidade

de cada partido. Arbitram com toda indepondencia os incidentes lo
cais que se produzem fora do contato (ataques da aviação, tiros d
artilharia, etc.). Quando os dois partidos se aproximam um do otite,
e o combate da infantaria tem início, os árbitros que se defrontem se associam, ou os grupos se fundem, seja segundo plano préestabelecido, seja por de t irão tomada conforme as circunstâncias.
O diretor da arbitragem precisa os limites das zonas de arbitragem e
em cada uma destas se procede conforme o estudado no parágrafo
precedente.
17. Aedo dos . árbitros — A ação dos árbitros, ena face dos exe
cutantes, tem por objetivo:
- fornecer-lhes os elementos que eles conheceriam na real:da,
de e notadarnente os efeitos do fogo amigo e Inimigo;
- examinar COMO agem na conduta da operação que lhes - fol.,
•
confiada;
.__. dar sanção à atuação dos mesmos, pronunciando-se pelo exi.„1
ou insucesso da operação.
O árbitro deve, portanto, informar, observar e decidir.
18. Informações a dar aos executantes — As informações a dee,
aos executantes devem corresponder, tanto na natureza como no grau I
de precisão, às que lhes proporcionaria o desenvolvImento real do
combate. Devem ser comunicadas sob formas que se aproximem o
mais possivel das condições do campo de batalha.
Natureza das informações — As informações a fornecer estão!,
consignadas no Título V, Capitulo I, parágrafo A.
Forma das informações — Si se trata de informar o executanta
sobre fatos que, na realidade, dependeriam de sua observação direta,
como, por exemplo, informar um comandante de pelotão a respeito
dos efeitos do fogo inimigo, tem cabimento, na falta de sistema da
figuração de fogos, comunicar-lhe o que o interessa, seja verbal,
mente, ou melhor por um esboço e algumas indicações escritas sumárias.
Si, ao contrário, se trata de informar o executante sobre *doe
que na realidade escapariam à sua observação direta, como por exemplo, dar conhecimento a um comandante de batalhão, de informações da aviação ou declarações de prisioneiros, será o caso de fornecer-lhe verdadeiros boletins ou notas de informações redi g idos na
forma regulamentar.
19. Exame do desenvolvimento das operações pelos ãrbitros

Tendo informado à tropa, o árbitro a deixa operar e vai, pessoalmente, aos pontos mais Interessantes com a única preocupação de'seguir o mais exatamente possível o desenvolvimento das operações
Ele se informa, pessoalmente ou por intermédio de seus agente
de ligação, sobre as ordens dadas pelos chefes (1), que furem er,
sua zona, e sobre a maneira pela qual suas ordens são postas en
execução pelos subordinados.
No cumprimento desta parte de sua missão, (5' árbitro deve evitar, absolutamente, qualquer ingeréncia na conduta das operações e
abster-se de qualquer comentário sobre os fatos de que for teste,
munha. Deve igualmente evitar indispor os executantes com interrogatórios ou Intervenções muito frequentes.
20. Decisões arbitrais — Quando julgam necessário intervir,
seja para fazer cessar inverosimilhanças, seja para sancionar a operação que se desenvolve ou para permitir-lhe o desenvolvimento na
sentido desejado pelo diretor, os árbitros fazem conhecer suas deci.
iões. Eles precisam-nas sumariamente, por escrito; porém, com o
fito de instruir, sempre que as condições o permitam, dão a conhecer
aos executantes os motivos que inspiraram essa decisão.
Em qualquer caso, não devem os árbitros obrigar os executai>.
tes a orientar sua manobra num sentido determinado, sub-estiman-4
do ou exagerando os efeitos do fogo amigo ou inimigo, esquecend$
as disposições tomadas ou as manobras previstas. Com efeito, od
executantes bem depressa cessariam de interessar-se pelo problema
para, passivamente, esperar a desisão arbitrai.
i

15. Ação do diretor da arbitragens — O diretor da arbitragem
tem por missão:
Toda decisão arbitrai, portanto, é tomada unicamente em fanii
— organizar a arbitragem, isto é, primeiramente repartir az ção dos sistemas de fogos do ataque ou da defesa (infantacia,
missões entre seus subordinados e dar-lhes os meios de execução lhana, aviação) e dos dispositivos de manobra: ela nada n1lis
que materializar por um dos processos do capitulo seguinte os eretanecessários;
— orientar a ação dos árbitros, dando-lhes i cçnbecer as inten- toas combinados do fogo e do movimento.
cões do diretor do exercício acerca dos ensinamentos que pretende
É., particularmente, quando usam de sua faculdade de dee!sileq
evidenciar e comunicando-lhes oportunamente as ordens iniciais da- que os árbitros devem fazer prova de objetividade e de tato.
das pelos chefes dos partidos;
Jamais as decisões poderão ser tomadas por um oficial zneno41
— coordenar a ação dos árbitros e, centralizando suas partes, graduado que o comandante da fração arbitrada.
tomar decisões arbitrais que Interessem a vários setores de arbiCAPITULO III
tragem;

— informar o diretor do exercício sobre o desenrolar das ope:
DRSZNVOLvIMENTO DAS OPSRAÇOINS
rações e sobre fatos que comportem ensinamentos.
16. Repartições das missões — A repartição da zona de maOs árbitros, por meio das informações sobre os foges
a tsd
o:
nobra entre os grupos de arbitragem ou árbitros pode ser feita se- cotados pelos dois partidos, ficam em condições de apreciar
gundo dois processos que correspondem, cada qual, a certos tipos de momento
a situação e, por suas decisões, de impor ao desenvolvW
exercício.
mento da manobra uma progressão e um ritmo ~mimeis.

d.

Si um dos dois partidos está em posição e espera o choque do
Sua ação se manifesta:
outro, a zona de manobra 4 repartida em zonas de arbitragem cujos
Indicando à tropa submetida ao fogo a momento/pesa da suek
limites são traçados levando em conta as formam do terreno, de modo
que na medida do possivel se facilite a observação direta dos árb4- perdoe em material e em meios de fogos;
tros. Em cada zona de arbitragem, o árbitro ou Ilhote de grupe aq
(1) Ter • capitulo III, parágrafo.
ocupa simultaneamente com os dois partido..
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— indicando ao assaltante submetido ao fogo se pode ou não
20. Consumo de munfçdo — Os árbitros devem vigiar o consumo
áontinuar a progressão.
de munição. No caso em que este ultrapasse o aprovisionamento
22. Perdas — Os resultados do fogo sio indicados por uma P re v i s to , informam o chefe da arbitragem, que pode neutralizar, para
percentagem de perda Si é elevada esta percentagem, a tropa fica o resto do exercício, as armas em questão.
tralizada.
27. Operações a noite — No curso de operações à noite, os árQuando se trata do assaltante, a tropa neutralizada, de começo, bitros não têm somente que tornar decisões arbitrais, mas Lambem
é deixada no lugar enquanto as demais tropas de ataque continuam fazer aplicar as medidas necessárias à segurança dos executantes.
a Progredir; depois, desde que seu deslocamento não pode mais
As únicas operações noturnas poseiveis no curso de exercfrioe
suscitar confusão na operação em curso, ela é dirigida para uma são as locais e sua execução é sempre subordinada à autorização exposição abrigada das vistas terrestres e, si possivel, aéreas, do pressa do diretor do exercido. Elas se executam sob as reservas
--_- niro ia°,
aeguintes:
_ Em se tratando do defensor, a troca neutralizada é imediata— o efetivo é limitado: uma companhia no máximo para cada
mente retirada de seu posto de combate e dirigida para local abri- partido;
gado das vistas.
— a arbitragem deve ser prevenida oportunamente para que os
Os movimentos das frações neutralizadas fazem-se em coluna, árbitros
'Amam acompanhar 62 executantes;

arma em bandoleira, de modo a evitar qualquer confusão com os
— é interdito começar a. opersção sem formal autorização do
kxecutantes não neutralizados.
Por questão de disciplina, a menor fração que pode ser neu- chefe da arbitragem na zona interessada;
— os tiros de festim das armas individuais são proibidos, assim
tralizada deve ser a menor unidade comandada por oficial; pelotão

de infantaria ou cavalaria.
Como haveria grandes inconvenientes, do ponto de vasta moral
II do da instrução, em deixar uma tropa inativa enquanto as outras
. trabalham, a neutralização será sempre temporária. A ordem" de
i neutralização. que é sempre escrita, menciona a hora em que a
fração neutralizada ficara de novo disponivel; o comandante da
. tração que volta a ser disponivel provoca ordens da arbitragem que
= • dirige para um dos P. C. de seu próprio partido para ai pedir
_ Instruções.
23. Influência do fogo sobre a progressáo das tropas — Em
: principio, não é p rescrito- nenhum movimento de recuo no curso
i de urna ação ofensiva.
-Quando a arbitragem tiver julgado impossivel qualquer pros
i gressão, a tropa ficará momentaneamente detida, e nova progressão
-_ (a p ós neutralização parcial, si for o caso) só será autorizada quando
= manobras adequadas tiverem sido executadas e o apoio da artilharia,
-isksbun como o das unidades vizinhas, tiver sido obtido. O tempo se- cessado para tomar todas estas medidas deverá sempre ser ostricalculado.
s, temente
Entretanto, em caso de faltas flagrantes originadas pelo demo• nhecimento dos efeitos do fogo ou insuficiência dos orgãos de Inã. formações ou de proteção, podem os árbitros fazer recuar unidades,
- porém somente por meio de ordem escrita.
O movimento de recuo é então ordenado pelos comandantes das
nidades em causa, que devem tomar as providências necessárias
¡para notificar de seu recuo o escalão superior e a artilharia.
Movimentos de recuo podem ser igualmente autorizados peles
j árbitros nas ações defensivas, ai as tropas da defesa receberam orr dem de a manterem até o último momento o depois recuar combatendo. Neste caso, quando a arbitragem estima que a situação destas
tropas está praticamente Insustentável cila as faz recuar, Indicando 1 lhes a amplitude do lance que é autorizado. O movimento é executado
.as mamas condições que az precedentemente previstas.
_
As tropas na defensiva podem Lambem ter recebido ordem de
não recuar sob pretexto algum Neste caso, a arbitragem retarda,
- enquanto crê dever fazê-lo, a progressão do assaltante, depois, quando julga suficiente, neutraliza os defensores mantidos em seus postos e os envia para a retaguarda.
24. paradas do exercício — As paradas do exercício podem
, acetinar de uma ordena do diretor no próprio decorrer do mesmo,
previstas de antemão nas ordens.
_ ou serem
Quando são cometidas faltas importantes, o diretor da arbitragem não deve hesitar em provocar do diretor do exercício, uma parada. (1.)
A parada do exercício é aproveitada pelos árbitros para fornecer
ao /oco, aos quadros e à tropa, uma curta explicação, ou dar a palaara aos chefes responsáveis pela instrução.
Quando o diretor do exercício estima que o estudo a que se
Sopu_uha está suficientemente adiantado, pode ordenar uma parada
=asster.se longa para permitir as tropas (2) tomarem, si for o caso,
sim novo dispositivo, e aos árbitros restabelecer suas ligações e seu
Riste= de arbitragem.
, Em qualquer caso, é vantajoso ordenar paradas de exercido
para se assegurar de que quadros e tropa se interessam pelo exercido, para resumir as operações, preparar o desenvolvimento da manobra ulterior, em uma paitivra para instruir os executantes.
- 25. Proilekdo de simular • combate aproximado — Deve Ser
absolutamente evitado todo contacto para simular o combate aproai.
amado.
Para isto, desde que uma tropa chega à distancia de assalto, is
alheie do grupo de arbitragem interessado toma uma decisão sobre
• resultado do ataque e faa executar os movimentos resultantes. Ele
aprecia o tempo que teria sito necessário para a execução da opera;pão e a colocação das unidades em ordem; determina a hora em
atue as tropas estarão prontas a encetar a fase seguinte do exercício.
• ,„.
(1) As paradas de exercido podem ser frequentes nos exer'Welos das pequenas unidades, posto que sejam mais reduzidas, forçonos exercícios ou manobrai de todas as aram.
k.aaMente,
(2). ro g, um doe 114MM ia do lltura90.

como os em marcha com fuzil metralhador. Somente as armas fixas
(metralhadoras e F. M.) podem atirar;
— a arbitragem faz cessar o fogo desde que os adversários cheguem a 50 metros um do outro.
A decisão arbitrai sanciona a operação:
— deixando ao assaltante todo ou parte do terreno da defesa;
— ou deixando a defesa senhora de seu terreno. Neste caso,
o assaltante poda ser enviado para sua base de partida, ou autorizado
a se instalar na linha atingida.
CAP/TULO PT
narrasa RELATÓRIOS
Dos executantes ao serviço de arbitragem
28. Dos executantes ao serviço de arbitragem — Os executantes são obrigados a responder a qualquer pedido de informações emanado do Serviço de Arbitragem e • fornecer-lhe, a titulo de parte,
cópia das ordens dadas.
Afim de evitar que os árbitros tenham de reclamar cópia dais
ordens, é de modo geral prescrito, antes de cada exercício, que todas as ordens escritas que forem dadas, serão comunicadas ao árbitro
da unidade ou da zona consineraia.
Em se tratando de unidades muito pequenas, onde se faz uso
quasi que exclusivamente de ordens verbais e de comandos de tiro
o arbitro provoca, quando julgar ntil, uma comunicação verbal, (11)
que toma nota.
29. Dos árbitros ao diretor da arbitragem — Cada árbitro informa ao diretor da arbitragem, diretamente ou por intermédio de
seu chefe de grupo, conforme o caso:
— no curso do exercício, acerca das ordens importantes que teaba recebido dos executante” e de todas as suas decisões arbitrais;
— depois do exercício, por meio de um circunstanciado relatório, sobre o desenvolvimento de conjunto do mesmo e os fatos que

lhe pareçam suscetíveis de fornecer ensinamentos.
Em caso algum têm os árbitros obrigação de informar sobre
suas decisões arbitrais os chefes superiores das frações por eles
arbitradas; compete aos comandantes destas frações cientificar FIOS
seus chefes hierárquicos das decisões a seu respeito tomadas.
30. Do diretor da arbitragem ao diretor do exercício — No

decorrer do exercício, o diretor da arbitragem informa constantemente o respectivo diretor sobre o seu desenvolvimento.

E, depois do exercício, envia ao diretor um relatório no qual,
entre outros informes, consigna;
— um relato tão preciso quanto possível do desenvolvimento das
operações;
— um apanhado minucioso dos incidentes mais característicos,
levando em conta o objetivo do exercício e os ensinamentos a tirar

dele;
— uma parte sobre o funcionamento do Serviço de Arbitragem
com proposta doa aperfeiçoamentoa suscetíveis de serem nele introduzidos.
aTrreo mu
a, arldteeliege ano nemsebrez de disialo s de deettientuentoe de todee
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31 O objetivo das manobras que reunam tropas de todas as
atinas é tanto o aperfeiçoamento dos quadros superiores como a ina..
trução da tropa e dos quadros subalternos.
No decurso de tais manobras, a arbitragem tem, portanto, não

somente de manter um ambiente do campo de batalha, mas tambem
colocar OS quadro@ suportares a o esnnAn4a em presença de situações
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de guerra que acarretem decisões, ordens, partes, manobra e coorde- chefes deve permitir a arbitragem até o grupo, cujo árbitro, tant(
quanto possivel, será de posto superior ao seu comandante.
nação da ação das diferentes armas.
2, portanto, mais complexa a tarefa atribuida à arbitragem que
39. Arbitragem de retaguarda — Para a arbitragem da reta=
no caso dos exercícios peculiares a determinada arma. Seu campo de
ação cresce igualmente, porque se trata de arbitrar não somente a guarda pode-se:
— constituir um grupo especial, limitando a 1.000 ou 1.504
linha de batalha, mas a zona de desdobramento da artilharia e a
metros a profundidade dos grupos de arbitragem de artilharia; ou
da retaguarda,
e prolongar
32. A organização e o funcionamento encarados a seguir se — reforçar cada grupo de arbitragem de infantaria
os oficiais destinados
aplicam mais especialmente ao caso das manobras em que um dos sua zona de ação para a retaguarda. Neste eme,
-- --, ' estes a arbitrar
partidos é constituido por uma divisão inteira ou o valor de urna à arbitragem na retaguarda vão se juntar a
, rio arbitragenithvisão, isto é, ao caso em que entram em ação os estados-maiores, ainda
longe
e
as
acompanham
até
que
clareie
.
da
linha
de
batalha.
tropas
de
todas
as
armas
e
os
serviços
de
uma
grande
unidade,
a::
O primeiro processo se impõe no caso de e ..c marcha de aproSi os efetivos empregados são menos importantes, ha que proceder às adaptações necessárias tendo em conta os meios disponíveis zimação
em presença
do inimigo
em posição.
O segundo
é suficiente
quando
as tropas que progridem estão
en.: material e pessoal.
ao abrigo dos tiros de artilharia ajustados pelos observatórios ter33. O serviço de arbitragem compreende:
restres e só têm a temer os tiros ajustados pela observação aérea ou
e
da aviação.
— um diretor: oficial general auxiliado por um estado-maior; os bombardeios
Oficiais
de
ligação
junto
aos
comandantes
de
partidos
—
40.
árbitros:
oficiais
superiores
tanto
quanto
possivel;
—
É útil destacarem-se, junto aos comandantes de partidos, oficiais de
— agentes de ligação: oficiais;
eS!...3 deN'Jrryl si t• d e eneto elevado e bastante qualificados e
— pessoal de transmissão, compreendendo estafetas, ordenanças, ligação;
terão à (Vela aivão um rei aais adjuntos.
motoristas, motociclistas, dactflógrafos. escreventes, etc.;
i
— meios de transmissão automóveis;
Seu paeel é o sezuiLte:
— meios de transmissão elétricos com e sem fio.
— manter a direção da arbitragem ao corrente das intenções doe
Alem disso, a arbitragem aérea e a das transmissões, posto que comandantes de partidos;
necessitando organização especial. são vantajosamente colocadas sob
— fazer chegar à direção da arbitragem, no mais curta prazo,
na ordens do diretor da arbitragem,
as ordens escritas dadas pelos comandantes acima referidos;
— verificar a traresmissão e a execução das ordene 110.; esealfies
34. Direção — O diretor da arbitragem dispõe de um estadomaior composto de um chefe e quatro a cinco oficiais do Q. E. M., superiores;
— verificar
ficar a figuração doa tiros de ação longínqua.
si possivel, e de armas diferentes.
Alem disso, um oficial comandante do quartel-general é aspe41. Meios de transmissão — O pessoal e o material são consticalmante encarregado de regular iodas as questões materiais rala- toldos com recursos das grandes unidades
• • que não participam das
tiras ao pessoal da arbitragem, ,
manobras.
A repartição do trabalho entre os oficiais - é feita pelo chefe do
Esta participação é ocasião excelente para instrução do pesscial
estado-maior. Não ha necessidade de constituir secções diferentes.
da are.b.m...43.9h. A rede civil (telefone e telégrafo) deve ser utilizada
35. Árbitros — Para as manobras teepertantes, poderá ser dl- $ancOrrenteMante com as linhas militares que forem •estabe:ecidas.
fiei! escolher nos corpos um número suficiente de árbitros com as ' será muito vantajoso que o chefe das transmissões da arbitragem
qualidades necessárias, sem enfraquecer exageradamente o emitia- pos s a dispor deste pessoal e material com alguns dias de antecedramento daqueles corpos. Será, portanto, indicado neste caso recor- ciência, a fim elo proceder a exercícios preparatórios e lhes dar a crer a oficiais cujas funções ou estudos os qualifiquem mais parti- seo.indispensável.
cularmente para este papel (professores ou.alunos da Escola de EsA rede de transmissões de arbitragem compreende uma rede tetado-Maior, da Escola das Armas, do C. I. T., oficiais do Estado- lefônica
com ou sem fio e uma rede radiotelegráfica.
.
Maior do Exército). (I.)
A rede -telefônica com fio é, elll princípio, reservada a arbitra36. Grupos de arbitragem — Repartição — Os árbitros são re- gem da linha de batalha e da retaguarda; a rede radiotelegráfica à
partidos em grupos, sendo cada grupo atribuido a uma grande uni- arbitragem da artilharia.
dade, ou a uma zona determinada, ou a uma formação cujos moviA ligação entre os árbitros da artilharia e as da linha de bamentos importa acompanhar,
talha eu da .retaguarda se faz per intermédio da direção da arbia
A atribuição dos árbitros á uma grande unidade pode ser em- trajem.
pregade nos períodos de marcha, ou quando a unidade oposta (ini42. Ttede telefônica — O objetivo a atingir é permitir a cada
migo figurado, por exemplo) está na defensiva, enquanto que a rechefe de grupo de arbitragem comunicar-se:
partição por zona 6 preferível em todos os outros casos.
A título de indicação, pode-se admitir que um grupo de arbi— com seus oficiais;
tragam destinado a operar no ataque pode ter para um setor de
— com os chefes de grupos vizinhos;
1.500 a 2.000 metros de frente, em terreno médio, a composição
— com o diretor da arbitragem.
seguinte:
Em consequência, a rede telefônica compreende tantas centrais
quantos forem os grupos de arbitragem de infantaria.
— um chefe de grupo;
Uma das centrais é ligada ao P. C. do diretor da arbitragem.
— um oficial adjunto;
Estas centrais são ligadas entre si por uma transversal. Alem
— um oficial chefe das transmissões;
— 4 ou 5 oficiais superiores árbitros;
disso de cada central parte uma linha que se dirige para cada uni dos
— 5 ou 6 oficiais montados, agentes da ligação;
partidos e na qual está ligado o telefone do grupo de arbitragem.
— uma dezena de cavaleiros, estafetas, um motociclista, cavalos
O P. C. do diretor da arbitragem deve, alem disso, ser ligado:
de mão;
— uma viatura automóvel para qualquer terreno, si possível.
— ao diretor da manobra;
— aos oficiais de ligação junto às grandes Unidades;
37. Arbitragem da linha de batalha — Esta arbitragem é a
de aviação.
mais importante; é preciso constituí-la fortemente.
O diretor da arbitragem reparte a frente em setores cujos 11'43. Rede radiotelegrdfica -- O objetivo a atingir .ci
mitos ficam, em princípio, invariáveis no decorrer de cada jornada ao chefe do grupo de arbitragem de artilharia de cada partido, co- ou de cada período de manobras.
inunicar-se:Cada um destes setores é dado a um grupo de arbitragem; o
— com os oficiais destacados junto aos grupamentos e grupos;
diretor da arbitragem ajusta o trabalho de-• grupos vizinhos.
— com o diretor da arbitragem;
O chefe de grupo se mantem em ligação, por moio de seus ofi— com o chefe de grupo de arbitragem da artilharia do partido
ciais, com Os corpos que operam em roeu setor. Ele tem, dentro do
setor, iniciativa absoluta no quadro das instruçães recebidas do di- adverso.
Para isto, é organizada, de um lado, unia rede de arbitragem iaretor da arbitragem.
38. Arbitragem da artilharia — Sob as ordens de um general tarear para a artilharia de cada partido e. de outro, uma rede
ou coronel, é constituido um grupo de arbitragem de artilharia para entre a direção da arbitragem e os chefes de grupos da arbitragem,
cada partido.
de artilharia dos partidos.
Os chefes destes grupos de arbitragem repartem seus oficiais
E primordial que a arbitragem não utilize a rede de artilharia'
entre os diferentes grupamentos. ,O pessoal posto i disposição dos da a unidades, para não perturbar o deenvolviinento da manobra.
44. Preparação da arbitrafent (Diretor da arbitragem) — o
,(1) Longe de representar perda de tempo para estes oficiais, Diretor
da arbitragem deve ser informado o mais cedo poesirel sobro
proporcionam
oportunidades
as funclies de árbitros lhes
numerosas
...._
a zona e o. objetivo das manobras.
de reflexaes e de ensinamentos.
conhecimento
do
tema
geral
e
d'•
O
diretor
das
manobras
dá-lhe
Para • árbitro, o fato de não estar especialmente interessado nas
tuf
operaçães de determinado corpo e de se achar se ~rente das or- modo porque encara o desenvolvimento do mesmo; orienta-o .
dans dadas nos dois partidos lhe Permite constatar facilmente as fa/- completamente quanto possivel a respeito de suas intenções.
O diretor da arbitragem participa dos reconhecimentos feit04
tas cometidas e fazer uma idéia mais judicioaa das medidas a tomar
pela
direção de manobras, ficando, ~arte, em eondiçifes de es4,4
em caso análogo,
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baleou um plano sumário da arbitragem destinado a fazer conhecer
suas necessidades em pessoal e em meios de tran.smissões.
Este plano é progressivamente melhorado e prcisatio, para o
que o diretor da arbitragem dispõe do Estado-Maio' que lhe será
atribuído durante as manobras.
45. Preparação da arbitragem (Tropa) Traçarias todas as
disposições (plano, pessoal, meios materiais, etc.), o Diretor das maouras faz couhecer às tropas as prescrições relativas à figuração
dos fogos de infantaria e de artilharia, à representação das perdas,
à diferenciação dos aviões dos dois partidos (Si for o caso); e precisa as comunicações que os executantes deverão fazer ao serviço de
arbitragem.
São tomadas todas as medidas necessárias para que os graduados e a tropa conheçam com suficiente antecedência as prescrições
referidas.
46. Preparação da arbitragem. (Árbitros) — Em documento
ea, especial e destinado unicamente aos árbitros, o diretor da arbitra- gem precisa, além disso:
— a organização geral da arbitragem e os meios postos à sua
disposição (pessoal e material);
— as missões da arbitragem e seu papel no desenrolar da manobra e os relatórios a fornecer;
(artilharia, in— as informações sobre a figuração
fantaria e aeronáutica) .
Os árbitros são convocados ila maneira a dispor inteiramente de
Ires dias, antes das manobras, para reconhecer o terreno, receber
instruções do diretor da arbitragem, organizar seu trabalho, repartir o pessoal e os meios postos à sua disposição.
tis meios de transmissões necesários à arbitrrgem, e notada,
mente as linhas telaMnicas. são estabelecidas com antecedència.
'rodo o sistema deve estar estabelecido, verificado e pronto a
funcionar, vinte e quatro horas pelo menos, antes do começo das
manobras.
CAPÍTULO II
PU Ne e:4 ANIENT0

47. Ação do diretor da arbitrag p in _ O diretor da arbitragem
deve estar perfeitamente ao par das int.ençõc.s do diretor da manobra. É por seu intermédio que este pode agir sobre as tropas para
conduzir 'a manobra. Inversamente. o diretor da arbitragem põe o
_diretor da manobra ciente, a todo momento, da situação das tropas,
--da maneira por que se desenrolam as operações, dos incidentes se%bravindos e dos fatos que comportam um ensinamento.

É preciso que o funcionamento da arbitregcm seja kisendo numa
larga. descentralização e grande iniciativa. O papel da direção da
arbiti agem em relação aos árbitros é fornecer-lhes elementos para
seu trabalho e fitar n quadro de sua ação.
Para isto, o diretor da orbilrnãoin r_ . wrie os árbitros no começo
de cada período de manobras, para orientar sua atividade durante
este período.
Ele lhes faz conhecer as ordens chegadas, lhes dá instruções
sobre sua repartição e ti papel que desempenharão, .assim como sobre
os ligações a 'estabelecer.

Comunica-lhes a ordem de batalha dos dois partidos.
Assegura oportunamente a tiragem e a reprodução dos documentos. de modo a fazer chegar aos chefes de grupos de arbitragem os extratos mais importantes das ordens de operações e a indicar-lhes os
tiros preparados pelos elementos de artilharia em posição.
48. Ação dos drbitros em geral.
A natureza das informações si dar aos executantes e os gontos
particulares a examinar são precisados no . Título Va capítulos I, II
e UI.
49. Ação dos drbitros na linha de batalha.
Ver o Título II, capítulo II.
50. Arbitragem da artilharia. Classificação dos rires.
Os tiros, a executar pela artilharia podem, para as necessidades
da arbitragem, ser grupados nas quatro categorias:
- tiros de ação longínqua;
— tiros preparados (deter, contra preparação, etc.);
— tiros realizados a pedido da infantaria, ou segundo ordem do
:ornando ou por iniciativa dos comandantes de grupamentos, de grupos ou baterias;
— tiros de contra-bateria,
Os tiros de ação longínqua e de contra-bateria escapam aos árbitros de infantaria.

51. Tiros preparados.
É muito difieil fazê-los conhecer oportunamente aos árbitros de
Infantaria, dado o tempcd Milito curto que decorre entre o momento
am que os tiros são comandados e aquele em que são desencadeados.
a8 preciso, portanto, que os árbitros conheçam esses tiros com
antecedência, pelo plano de emprego da artilharia, e que os faça intervir por iniciativa própria, no curso da manobra, se as circunstancias parecem justificar esta medida.

52. Tiros efetuados a pedido da infantaria ou à ordem do comando,ou por iniciativa dos comandantes de grupamento, de grupe!
ou bateria.
Quando um tiro é decidido, os árbitros de artilharia difundem as
características do mesmo por meio de uma mensagem emitida por
seu posin de T. S. F. (1).
O ideal seria que cada chefe de grupo de arbitragem da linha
de batalha ou da retaguarda pudesse receber 'diretamente dos árbitros da artilharia a indicação dos tiros interessando à sua zona.
53. Tiros de contra-bateria.
Os chefes de grupos de arbitragem de artilharia dos dois partidos trocam informações a respeito dos tiros de contra-bateria executados e previnem imediatamente os árbitros destacados junto às
unidades submetidas ao fogo adverso. As neutralizações são pronunciadas em consequência.
54. Controle em profundidade.
Este controle é um meio eficaz de verificar a realidade da ligação íntima entre as diferentes armas e a ação do comando.
Em essência consiste em seguir minuciosamente um acontecimento, desde sua origem até seu desfecho. Por exemplo: um centro
de resistência inimigo detem a progressão da infantaria em um momento determinado e esta pede um tiro de artilharia. Seguir-se-á,
em lodos os escalões interessados, corri todas indicações de hora,
este p edido de tiro até a execução do mesmo, cujas bases se verificará (objetivo, gênero de tiro, modalidades de execução, etc.). A
mesma verificação é feita para acompanhar a realidade de uma ordem dada pelo comandante.
as anotações enviadas pelo oficial ou árbitro serão utilizadas
com proveito pelo diretor do exercício para servir de base aos ensinamentos que ele se propõe evidenciar.
CAPÍTULO rn
DES ENVOLVIMENTO DA MANOBRA

55. Como nos exercícios de pequenas unidades, é da arbitragem da linha de batalha que partem decisões suscetíveis de influir
sobre o desenvolvimento- da manobra.

Tem caliimenlo, portanto, reportar-se a este respeito ao que foi
dito no Titulo li. salientando-se que as decisões tomadas pelos árbitros da linha de batalha são, si for o caso, influenciadas pelas dos
árbitros da artilharia.
CAPiTULO IV
PARTES E DBLAWRIOB

56. Todas as ordens dadas, até o escalão comandante de regimento de infantaria ou comandtiate de agrupamento de artilharia inclusive, devem ser, logo que possivel, enviadas em tres vias ao diretor da arbitragem, que encaminha imediatamente um exemplar ao
diretor da manobra e outro ao diretor da arbitragem aérea.
No decorrer da manobra, todos os comandantes de unidades são
obrigados a comunicar, aos árbitros que se encontrem próximo. as
ordens recebidas e dadas. os planos de fogos realizados, as ligações
organizadas, etc.; e, em geral, as informações de natureza a permitir à arbitragem tomar suas decisões com conhecimento de causa.
57. Cada chefe de grupo de arbitragem de infantaria envia diretamente ao diretor da arbitragem, de hora em hora, uma parte
sobre a situação em atm zona. Além disso, todo acontecimento importante deve ser assinalado em parte especial, principalmente, nas
operações à noite.
Os chefes de grupo de arbitragem de artilharia informam sobre
os tiros executados e recebidos, sobre as entradas e mudanças de posieam indicando as modalidades de execução, a hora de começo de
movimento e a hora em que o fogo pode ser aberto da nova posição.
Os oficiais de ligação junto aos chefes de partido enviam. pelos
meios mais rápidos, ao diretor da arbitragem, as ordens dadas pelos
generais, comandantes de D. I. de I. D., de A. D. e de Bda.
A direção da arbitragem fica assim em condições de estabelecer
exatamente a situação e de dar conhecimento dela à direção da manobra, Ulteriormente, o estudo das partes servirá de base para o
General Diretor; tirar os ensihamentos- que a manobra comporta.
CAPITULO V
ABBITRAOKM

DAS TRANSM(B8418

58. Objeto.

A arbitragem das transmissões tem por objeto:
— verificar a organização, a utilização tática e as condições
técnicas de emprego das transmissões;
- criar incidentes úteis (reais ou supostos), para obfigar os
executantes a levarem em-conta, em matéria de tranamigoes, c (g eltos do fogo e outras dificuldades da guerra.
—
(1) Ver capítulo fr do título V.
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A arbitragem das transmissões compreende:
— um chefe de arbitragem das transmissões, auxiliado por oficiais de estado-maior e oficiais de transmissões, junto à direção de
arbitragem (1);
— árbitros (oficiais de estado-maior e um oficial de transmissões) junto à grande unidade que manobra (2) e destacamentos encarregados de missões especiais;
— reduzido pessoal especialista, material de escuta radiotelegráfica ou radiotelefônica. meios de transporte em número variavel.
60. Funcionamento.
Deve-se prestar atenção aos pontos seguintes:
1 0 . Organização geral das transmissões:
a) Orçamento e repartição dos meios;
b) Emprego dos meios, previsões, planos e ordens;
c) Realização prática destas previsões, preparo das redes.
20 . Ancionamento das transmissões:
a) Preparo e utilização tática nos diversos escalões do comando:'
— para a ligação do comando, transmissão de ordens, partes;
— para a ligação entre unidades vizinhas, com a artilharia, com
a aviação.
b) Condições técnicas'de emprego:
— pelo pessoal especialista (instalação e funcionamento dos
;meios e dos aparelhos, regras de serviço. etc.);
— pelos escalões do comando (redação dos telegramas, cifra ou
condensação).
6i. Ação do chefe da arbitragem de transmissões.
O chefe da arbitragem das transmissões examina as ordens de
transmissões dos escalões subordinados, e faz intervir, se for e case,
em momento oportuno, o diretor do exercício ou da manobra, para
retitieat as decisões que forem prejudiciais à boa marcha da manobra (1) .

No deCorrer do exercício, acompanha o emprego das transmissões nos diversos escalões, informando-se sobrê o que ocorre nos
postos de comando e nos centros de transmissões.
Verifica se há a utilização judiciosa dos diversos processos de
transmissão e adaptação dos textos aos modos de transmissão. Contrela o emprego da cifra e da sinalização. Com auxilio de postos de
escuta, controla a disciplina de , emprego da radiotelegrafia; faz o
mesmo com a telefonia, durante a estabilização. Assinala ao diretor
da arbitragem os erros, indiscreções ou omissões de cifra que, na
rnlidade. teriam fornecido inforniações ao inimigo (2); o diretor da
arbitragem leva isso em conta, na medida do possível, nas suas de..
etsões. Compete-lb. a título de instrução, suprimir temporariamente as comunicações telegráficas, afim de obrigar os executantes a rei orrerem a outros processos de transmissão. Pode mesmo, no decorre:. de uni exercício ou manobra cortar as linhas telefônicas ou iin1.2 lir sua construção numa zona 'determinada.
Verifica se as previsões foram feitas oportunamente, para permitir a marcha da manobra no sentido desejado pelo diretor; provoca, se necessário, decisões da direção (3).
Observa o encaminhamento dos telegramas importantes, anota
Os prazos de transmissões, as transformações do texto, as possibilidades de chegada e de exploração (4).
62. Ação dos oficiais especialistas.
Cada oficial especialista presta atenção à observância das regras
técnicas dos diversos processos e à instrução do pessoal de transmissões.
63. Relatórios e partes
Para que a arbitragem das transmissões tenha efeitos sérios, relativamente à instrução, será necessário que o diretor do exercício,
no fim da jornada ou durante a suspensão da manobra, leve ao conhecimento de todos os interessados os principais erros de exploração, afim de que não sejam repetidos.
Enfim, os ensinamentos principais são mencionados no relatório estabelecido no fim da manobra.
(1) Nas manobras e nos exercícios de destacamento inferiores
Divisão, a arbitragem das transmissões é assegurada pelo chefe da
arbitragem que é auxiliado, nas questões de ordem técnica, por um
oficial especialista.
2) E eventualmente da figuração do inimigo.
(1) Exemplo: repartição defeituosa de comprimentos de onda
ou de indicativos (erros de códigos, etc.).
•
(2) Exemplo: telegrama radiotelegráfico em texto claro ou mal
cifrado, dando a posição de uma unidade ou de um posto de comando.
(3) Exemplo: intervenção da direção (representando a autoridade superior) para acelerar o avanço da rede de transmissão.
(4) Exemplo: sinal para pedir, aperio da artilharia, emissão,
intermediário, piai+) hora de exploração.

1

arbitragem nus manobras de grupamentos de forcas superiores

4111112_4

CAPITULO ÚNICO
64. As manobra de grupamentos de forças superiores à divisa.
visam mais particularmente a instrução do Comando e dos EstadosMaiores.
Pelas instruções dadas ao serviço de arbitragem, o diretor da
manobra conduz o desenvolvimento das operações de modo que sejam provocadas as decisões dos comandantes das grandes unidades
subordinadas.
Por outro lado, o serviço de arbitragem fornece aos executantes,
em todos os escalões, informações que reconstituam o ambiente do
campo de batalha.
A importância destas missões obriga a constituir muito fortemente o serviço de arbitragem que é um dos orgãos mais importantes,
da direção das manobras. De resto, seu rendimento depende tanto
modo como se preparou para cumprimento da missão, quanto do valor de sua organização.
65. Sucede, no decurso de manobras muito importantes que, em
virtude da falta de recursos em pessoal e material, certas grandes
unidades tenham de ser representadas pelo comandante, estado-maior,
quadros superiores e meios de transmissão. Neste caso, tem cabimento ainda atribuir-lhes um serviço de arbitragem compreendendo todos os orgãos enumerados no Título III; entretanto, cada orgão
será reduzido à mais simples expressão: os grupos de arbitragem
com 2 ou 3 oficiais e a rede de transmissões de arbitragem confundindo-se, Inteiramente ou em parte, com a da grande unidade arbitrada.
66. A arbitragem funciona e as operações se desenvolvem de
conformidade com as prescrições do Título
TITULO V

Ifatrareset doa ialormac,Aes te fornecer e poutose princIpals a exaro/meu ".
Tecles Arbitrei

CAPÍTULO I
ARRITRACIEM

A)

NA ZONA DOS

POOOS

DE INFANTARIA

Natureza das informações a dar às tropas

—
Fogos de infantaria a q ue são submetidas (natureza, intensidaee
e precisão).
Natureza e importância dos tiros que sofre da parte da artilharia inimiga.
Natureza e importância dos tiros da artilharia amiga, cujos afeietos ela própria poderia apreciar.
• Eventualmente, ação da artilharia e dos engenhos anti-carreinimigos sobre os carros amigos.
Ações da aviação a que está exposta.
Indicações sobre as ações da artilharia (amiga e inimiga) ame
setores vizinhos.
Zonas infestadas pelos gases.
R) Exame pelo árbitro da execução das operações
a A) Na ofensiva

Valor da preparação do ataque pela artilharia e petrechos 41*
infantaria.
Disposições tomadas pela infantaria para reduzir as resistencloo"
inimigas.
Emprego dos engenhos blindados.
Cuidados tomados para dissimulação dos movimentos às vista N.'
aéreas e terrestres.
Realização da surpresa.
Coordenação da ação das armas no começo e no decorrer- _,' _ataque, da ação infantaria-caaros.
Disposições tomadas para organizar o terreno conquistado o ~.4
pelir os contra-ataques.
emn a ardo
Organização do sistema de transmissties,
lhe ria
B) Na defensiva
Organização do plano de fogos da defeea, tanto no que dia roem
peito às barragens de fogos quanto à ação dos fogos em prole"
didade.
Organização da defesa anti-carros.
Rapidez no deseneaxicamento dos fogos e dos tiros de deter At
artilharia.
Rendimento dos meios de observação da defesa. Sistema ..de
transmissões.
Judiciosa repartição das forças, disfarce das organimotiee.
Missão, papel, localização e emprego das unidades reservada.
Preparação. direção e conduta dos contra-ataques.

„),:a 1
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Peru
ARBMAGEM FORA DA ZONA DOB FOGOS DE INFANTARIA

A) Natureza das informaçáes a fornecer pelos árbitros
A) Para as unidades de artilharia
Tiros da artilharia inimiga dirigidos contra elas (natureza, inUmidade e duração).
Reação da artilharia inimiga contra nossa infantaria.
Tiros da artilharia inimiga sobre os observatórios.
Tiros de interdição sobre as vias importantes.
Ação da aviação contra as baterias e os depósitos de munições.
Eventualmente, indicações ou precisões sobre as posições de ha/ terias inimigas, que poderiam ser dadas pelo serviço de informações
~Ia artilharia.

Oa grupos de árbitros da linha de fogo artntram a aça° aos
carros ao mesmo tempo que a ação da infantaria.
Nas manobras importantes, um oficial de carros pode ser destacado junto de cada grupo de arbitragem, na zona em que opera
uma unidade de earros.
Princípios de arbitragem
Para permitir arbitrar a ação dos carros sem cometer inverosi.

milhança, parece util recordar os princípios seguintes válidos para

o carro Renault a prova de granadas de 75 e 37, e mie necessitariam
de adaptações se adotados outros carros ou engenhos anti-carros;
4 0 . Importa verificar a coordenação da ação dos carros e da
infantaria que os segue. Os carros devem ser apoiados e protegidos
pelos tiros da base de fogos.
2 0 . É preciso contar cerca de 5 minutos para que um carro, toB) Para as unidades reservadas t, postos de comando
mado sob o fogo de unia peça de 75 anti-carros, a uma dist(tncia
'de 1.000 metros no máximo, possa ser considerado como imobiliZonas batidas pela artilharia inimiga.
zado.
Zonas infectadas pelos gases.
30 . A granada do 37 é praticamente ineficaz contra a blindagem
Zonas vistas pelos balões inimigos.
Importancia das ações de artilharia ou da aviação dirigidas con- do carro.
tra estas tropas ou postos de comando.
Vários tiros de 37, dirigidos sobre um trem de rolamento e cujos
pontos de impacto lhe ficam vizinhos, podem imobilizar um carro.
C) Para os serviços
Praticamente semelhante grupamento só é realizava' às pequenas distáncias.
Informações sobre as ações da artilharia ou da aviação contra
40 . Pode-se admitir que em terreno coberto (bosques, localidapis estações. ~altos, estradas, cruzamentos. Obras destruidas.
de), a infantaria da defesa tem meios de perturbar a ação dos carros e de imobilizá-los, se não são seguidos a curta distancia pela
infantaria do ataque e apoiados por seu fogo.
B) Exame da conduta das operaç5es
5°. Só ha duas sanções possíveis para as faltas cometidas patos
carros:
A) Artilharia
— a neutralização dos aparelhos, se existem meios de fogos adEscolha das posições de ba n eria, dosou fiano . ntos das vistas aéreas versos em condições de os abater eficazmente; ou
e ,
— a parada do escalão de fogo da infantaria.
.
Ora:aoiaação da observação.
rancionamento da arbitragem
Sistema de ligação com a infantaria. Transmissões.
Preparação
do
tiro.
Exatidão
dos
cálculos.
,
Para facilitar a tarefa dos árbitros, estão abaixo enumerados os
Condições de rapidez na execução das ordens recebidas.
casos que se apresentam com mais frequência nas manobras com carali•lida.s tomadas para o remuniciamento e os deslocamentos.
ros o liam assim as dPci .;5es arbitrais correspondentes:
/
Informações que possue a artilharia Para lhe permitir agir em
a
a) O escalão de fogo da infantaria não explora com suficiente
- ligação estreita
a infantaria, com a artilharia das unidades vizitibas e reforçar ou suprir, se for o caso, a ação de outros grupos rapidez a ação dos carros.
ou grupamenlos.
Dreisão arbitrai: imobilizar o escalão de fogo até que ele tenha
tomado medidas para eliminar o incidente com os próprios meios.
TV Tropas reservada e postos de comando
b) Uma peça de 75 anti-carros, situada a menos de 1.000 metros
de um carro em movimento, abre fogo sobre este em tiro direto.
Eseoltia Judiciosa dos estacionamentos e camiatiarneatos•
Decisão: fazer verificar a pontaria; prevenir à guarnição e à inDeff..sa contra aeronaves.
fantaria vizinha que o carro está submetido ao tiro.
Di6posições tomadas para ficar pronta a a gir. Ligação aara
Se, dentro de 3 a 5 minutos após a abertura do fogo, a peça não
unidades da frente e com o comando.
for eficazmente contrabatida pelos carros ou pela artilharia, o carro
Rect,allociroPntos, trabalhos, etc.
é neutralizado.
Organização o funcionamento dos postos de comando (adextrae) OS carros não levam em conta armas automáticas que não
mento do pessoal, idas e voltas na vizinhança doe pontos notáveis viram.
dn terreno. etc.'..
Decisão: imobilizar o escalão de fogo da infantaria até que os
C) 'serviços
carros tenham achado e atirado sobre as armas adversas, ou que a
infantaria por si mesma tenha eliminado o incidente.
Disposições tomadas para evitar o fogo inimigo, para furtar os
d) Em terreno coberta (bosque .ou localidades), um carro não
Movimentos às vistas.
seguido e apoiado pela infantaria amiga é batido pela infantaria adDisposições tomadas para a execução do serviço.
versa (tiros sobre as fendas de visadas, arremesso de granadas e tiLigação 001D o coleando e com as tropas.
ros de 37 sobre o mecanismo de rolamento).
Decisao: neutralizar e "Garro ao oabo de certo tempo variava'
CAPITULO III
com as oirounstancias.
CAPITULO IV
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Nus exercícios relativos ao combate defensivo, a repreaetwo
dos fogos apresenta menos importância. Entretanto, a figuração •-•
fogos do ataque permite dar à tropa em exercício Indicações Ata
para a procura e escolha de seus objetivos de tiro, bem como.
outro lado, fazer-lhe sentir a insuficiência ou as lacunas das mdidas tomadas para dissimular seus dispositivos e suas organizaçõea
2. Do ponto de vista da figuração do fogo, os exercícios da
unidades de infantaria classificam-se numa das Ires categorias Se
guintes:
a) Exercícios em que os executantes devem levar em conta o
efeitos do fogo, utilizando o terreno e tomando formações adequadas
mas sem necessitarem procurar a origem do fogo, como por exata
pio no início de uma marcha de aproximação:
— progressão sob o fogo da artilharia;
— progressão sob fogos longínquos da infantaria.
Nestes exercícios basta que se indique à tropa que ela se achai
tob um tiro de determinada natureza, ou figurar este tiro pelos
pontos de chegada dos projetis.
b) Exercícios nos quais os executantes, além de terem de *gaio
sob o fogo adverso, devem ainda procurar as armas que o produzem
• toma-las como objetivo. É, particularmente, o caso de todoe opa
exercícios em que se-supõe a tropa submetida a tiros de infantaria
(armas automáticas e engenhos) executados he médias e pequenas
distancias.
Nestes exercícios, as armas inimigas devem ser representadas
• • fogo figurado na origem do tiro, afim de permitir a determina..
ele dos objetivos.
e) Exercícios em que os executantes são obrigados a levar era
conta, além do fogo adversário e a procura doe objetivos, • estudo
do apoio prestado aos fuzileiros volteadores pelas metralhadoras, os
petrechos de acompanhamento e artilharia.
Importa, em tal caso, evidenciar aos executantes a ação prociu-,
tida sobre o inimigo pelas armas de apoio amigas, à proporção quo
mm ação se manifesta no combate.
Nos exercícios desta ultima categoria incluem-se os de batalhão
• unidades superiores, executados em combinação com a artilharia.
• materialização dos tiros feitos pela artilharia a pedido da infantaria permite a verificação, particularmente importante, do funcionamento da ligação infantaria-artilharia.
3. Pelo exposto, verifica-se a amenidade de dispor-se, ao dourrar dos exercidos, de processos que facultem, isolada ou simule
taneameate:
— a figuração do fogo inimigo noa pontos de chegada dos pr..*
Má;

a figuração do fogo inimigo na origem do tiro;
a figuração de fogo amigo.
aurrmo
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ANEXO II
Figuração dos rogai
CAPITULO I
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fero inimigo seee pontoe de chegnria dos profetts
Prooeseo dos afazia convencionais

4. Comida este processo em fazer um sinal convencionado
pelo qual os executantes saibam estar rendo submetidos a um tiro
de determinada natureza. O sinal será feito precisamente quando elo.
*beque à mona submetida a0 tiro.
Bandeirola
Adianta da seda fração (grupo, pelotão) da unidade a MI!ruir 4 colocada uma bandeirola de cor particular.
Os homens que conduzem as bandeirolas mantêm-se a uma distancia de 150 a 200 metros na frente da fração correspondente. NU/
fazem parte da tropa que realiza o exercício e só obedecem às indicações do instrutor. Este os faz tomar, simultanea ou separadamente, posições diversas, cuja significação foi de ante-mão fixado,
conforme as reações inimigas que ss deseja fazer sofrer cada
dos elementos da tropa em ~releio.

I. No combate a infantaria age pelo foge • o movimenta, perda
o fogo é o fator preponderante.
D'ai, o não dever ser realizado nenhum exercício de combata
sem levar em conta os efeitos do fogo.
Estes efeitos, em certos casos, para as pequenas fração* (grupos de combate e pelotões), podem ser simplesmente indicados pelo
Instrutor, porém ha sempre interesse em figurá-loe de um modo
Exemplos:
concreto.
- Bandeirola abaixada: a fração correspondente não cata sob
A figuração dos fogos pode ser feita pela Isla origem. Pelo(
pontoe de chegada dos projetis, ou ainda empregando estes dois
meios a um só tempo, de maneira muito Simples e tão ~regalas
— Bandeirola levantada horizontalmente: a fração corresponquanto possivel para os que são submetidos a seus efeitos.
dente chega diante de uma barragem de artilharia pouco densa que
A figuração dos fogos é um processo de que dispõem os ~- pode ser atravessada tomando disposições adequadas;
toras para facilitar e adestramento da tropa no combate.
— Bandeirola levantada verticalmente: a bandeirola é e ponto
Nos exercícios referentes ao combate ofensivo, é indiepenarral médio dum tiro de interdição que cobre uma superfície de
dimenuma figuraaâo de fogos tão completa • precisa quanto Positi vai Para sões convencionadas, a qual não pode ser atravessada, mas pode
ser
ensinar eficientemente:
contornada;
— a progressão sob o fogo inimigo;
— Bandeirola levantada e agitada verticalmente, ao redor da
- a emprego dos orgãos de observação (determinação das poforça correspondente cai um fogo de infantaria de pouca intensidaaiçõea dos orgãos de fogo inimigos);
de e intermitência; o movimente é possivel tomando-se disposições —
— o acionamento do armamento (neutra l izai:10 doe orgia( de convenientes;
fogo inimigos que tenham sido localizados com oferta precisão);
levantada • agitada da direita para a esquerda:.
— a combinação do movimento e do fogo (aproveitamento de a fraçãoBandeirola
correspondente está sob um fogo de utilizaria flue interdiz
apoio de fogos da infantaria e da artilharia).
todo movimento visivel.
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Cada fração manobra levando em conta as iuditsaodea dadas. 01
Este processo tem sensivelmente Bs Mesmas vantagens que o
a:litanias agem como deveriam proceder na realidade; seguem a dae faixas. Tem, igualmente, os mesmos inconvenientes e, mais
ndí rola com os olhos e, como no combata, não devem parei= da ainda, o de tilo permitir sempre ferir a atenção das tropas ato exersta o objetivo.
cício cujo eixo de progressão sala afastado doe figurativos, isto é,
Este processo, simples a de facil emprego, tem a vantagem da daquelas que estiverem submetidas a uni tiro de flanqueamento ou
idiaar aos executantes, não somente os pontos de chegada, mas tarei- de escarpa. st, por conseguinte, indicado utilizar figurativos elevaq fl OS efeitos dos projetle. Convem para a instrução doe grupoe • dos; e bani visíveis e colocar junto deles uma arma fazendo tiro*
com cartuchos de festim.
elolees e mesmo para a instrução inicial da companhia.
Rufos de tambor
Foguetes
6. Um posto de lançamento de foguetes 6 colocado em ponto
senheeicio e visivel por todos os executantes. Cada lançamento será
,Nie dois foguetes, cujas cores correspondem a convenções prévias.
O primeiro foguete, por sua cor, designa a fração (grupa, pe:oiro), companhia), à qual o sinal 6 dirigido.
O segundo foguete indica, por sua cor, a natureza do fogo reOebido pela fração (infantaria, artilharia, granada tóxica).
-seas A mesma rigilração pode ser obtida pelo arrebentamento
bombas de cores diferentes, em vez de foguetes.
Este processo é simples, porém tem o inconveniente de sé dar
ess tropas indicações muito pouco precisas sobre os tiros a que estio
aulêmeridas (forma. densidade, etc.). Além disso, a cor doe foguetes é bem dificil de distinguir-se desde q ue o posto de lançamento
icitie um pauco afastado.
Z. Faixas de pano
7. Colocar sobre o colo urna faixa de pano indicando o limite
anterior dos pontoe de chegada dos projetís. Feta faixa poderá ter
apenas alguns centímetros de largura e ser mesmo reduzida a urna
tira ou cordão. Será de uma cor determinada, conhecida de todos,
'e que varia conforme represente um tiro de armas automáticas, de
'artilharia ou de petrechos de acompanhamento. Pode tambem ser
empregada para designar e delimitar uma zona infestada por gases.
tWeicsir
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A faixa permite produzir afeitai de eupreza sobre as frações de
fantasia assaltante que as encontrem primeiro e só as Percebam
auando cheguem muito próximo (1).
Deve-se notar, entretanto, que a este procesao falta flexibilidade, porque as faixas colocadas de antemão não permitam variacões no decorrer do (medeio.
Bandeirolas ou painéis
8. Duas bandeirolas ou dois ?anéis permitem baliear a linha
Masada ou batida por um tiro de flanqueamento ou de barragem.
Qualquer unidade que vé os dois figurativos no mesmo alinhamento está sob um tiro desta natureza.
Igualmente, duas bandeirolas podem ser empregadas para delimitar uma zona infectada por gases
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9. Rufos de tambores produzidos nas proximidades dos pontoe
de queda doe projetis indicam aos executantes a chegada de uma
rajada de artilharia.
5. Bombae
io. Bombas acosse por pessoal especializado arrebentam nos
pontos de queda dos projetís. Tais bombas, conforme sua natureza
e dimensões, figuram:
— urna rajada de metralhadora (bombas em rosário);
— projetis de engenhos de acompanhamento, granadas de pequeno ou grosso calibre (bombas pequenas, medias ou grandes).
Este processo é o que dá a melhor impressão da realidade, particularmente para os projetis de artilharia ou engenhos do acompanhamento.
O emprego das bombas é um tanto oneroso, porém alguns artificias bastam para materializar no terreno a chegada de um tiro.,
Figuração do fogo inimigo na origem do tiro
1.• Fogo de infantaria
il. Em todos os exercícios que concernem à procura e designação de objetivos, as armas inimigas são realmente representadas
na figuração do inimigo oposta à tropa em exercício. São colocadas
e dissimuladas corno sucederia no combate e só se manifestam pelo
fogo, executado com cartuchos de festim. A tropa em exercício e seus
mãos de observação aclextram-se assim em descobrir as ditas armas
inimigas em condições idênticas às da realidade.
Quanto aos morteiros de acompanhamento, só ha interesse em
representá-los na figuração do inimigo se a posição que lhes é imposta pela missão permite i.entificá-los e contrabatê-los com os engenhos de infantaria. Neste caso, a fumaça leve e fugidia, que seria
visivel dos observatórios, pode ser produzida, se julgado util, pela
combustão, por exemplo, de um punhado de palha seca.
12. Excepcionalmente, quando não se dispõe de cartuchos de
festim, pode-se empregar um dos processos seguintes para representar o tiro das armas Inimigas:
— notas breves de cometa, em cadencia mais ou menos viva,
consoante a maior ou menor intensidade do fogo;
— bandeirolas levantadas e agitadas lateralmente quando o inimigo atira, desaparecendo quando o fogo cessa;
— painéis que se levantam à abertura do fogo, abalsando-se
'quando o mesmo cessa.
Cornetas. bancloirolae ou painéis devem se encontrar nas proximidades das armas inimigas cujo tiro figuram.
Tal processa tem o inconveniente de tornar muito facil para os
observadores a descoberta das armas figuradas.
2.* Fogo de artilharia
13. A figuração da origem do fogo de artilharia não é necessária nos exercícios de infantaria, pelo fato das peças inimigas estarem, em principio, sempre afastadas, inteiramente desenfiadas e
ser impossivel contrabatê-las com os meios de infantaria..
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(1) Afim de que as brimeiras frações que atingirem a faixa
ao sejam obrigadas a prevenir os escalões seguintes da intervenção
'do tis° inimigo — da qual afites escalões se capacitariam imediatamente, na realidade — o processo pode ser aperfeiçoado assim:
Ao longo de oade faixa são colocadas deitadas no solo, com intervalos regulares, bandeirolas de pano idêntico ao da faixa. Estas
bandeirolas são levantadas e cravadas no solo pelos esclarecedores ou
, primeiros elementos que atingirem a faixa. Sua aparição será unia
ads erlência M fração. seguintes de que se produziu o incidente.

Figuração do fog o amigo
is. O fogo das armas individuais e das armas automáticas
amigas é figurado na origem do tiro por meio de cartuchos de festim.
Além disso, quando for interessante materializar o apoio fornecido pelas metralhadoras às unidades de fuzileiros, o tiro destas
armas, bem como os dos engenhos de acompanhamento e da artilharia podem ser figurados, nos pontos de queda dos projetís, pelos
processos seguintes;
15. Bombas — Bombas de modelos vários, deflagradas por pessoal especial na zona a bater pelo tiro, figuram a chegada dos proijetís.
E o processo melhor e mais expressivo.
16. Enndeirola — Pastos de barraca — Foguetes. Excepcional.
mente e na falta de bombas, pode-se figurar a chegada dos projetia por bandelrolas ou panos de barraca, agitados por alguns homens ou por estes Wepostos de acordo com convenções prévias.
Os tiros com projetis fumigenos podem ser figurados fazendose queimar, nos pontoe em que se formariam em nuvens de fumaças,
feixes de ervas secos humedecidas com petróleo, resíduos de papem
lão alcatroado, etc.
17. Qualquer QIN 84411 o processo empregado, cumpre que os
pontos de chegada dos prOjetie sejam figurados nos pontos ou zonal
,sobre as quais eles são dirigido. e ao momento exato em que o tire
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'é executado. O pessoal encarregado da representação do fogo deve, e acendê-las á uma hora fixada OU ii Uni 'síria' cõnvencionado; ou 1
perianto, por meio de um processo de transmissão rápido, reseber vá-lae para estes meemos pontoo no momento desejado e acendé-h
de oficiais colocados junto às armas que atiram, ste ilhd1438009 necessárias para o manejo dos elementos figurativos.
1°".Em qualquer caso, porém, o pessoal da figuração só faz exe
As disposições para tal fim são dadas com presigo no n.
votar as ordens dadas pelo Diretor ou árbitros, seja verbalmente e,
deste anexo.
por meio de transmissão adequado.
• Quando se empregam dispositivos que exijam um pessoal mai.
Combazação dos meios de figueofdo
numeroso (a. 24) os homens Geo repartidos em pequenos grupos,
18. Diversas figurações podem ser utilizadaa einniNaneamente bank cada qual een chefe (graduado ou moldado).
can um dado exercício.
Material
Frequehtemente representa-80 O fogo inimigo tanto nos Pontos
de chegada dos projetís (faixas de pano, etc.) como na arigen., do
O material sie figurado é obtido e conservado nos corpos
tiro (armas representando os diversos engenhos e atirando com car- da tropa pelas respectivas economias ou massas
para instrução.
tuchos de festim). A tropa a instruir é assim levada a agir tomanA maior parte dele
normalmente (cometas, tambores,
do em consideração as zonas batidas e a direção do tiro inimigos panos de barraca, etc.) ouexiste
é de PIAU confecção (faixas, bandeirolass
bem como, por outro lado, a procurar os objetivos e a empregar seu painéis).
armamento para contrabater os engenhos de fogo adversos.
" As bombas e foguetes ale lormscidos aos corpos (juntarnent Acrescentando-es a esta dupla figurado a relativa ao tiro das Ocos a Munição de festim) pelo
serviço
material bélico das Re=
armas amigas em apoio (metralhadoras, petrechos de acompanha- &iões, nos limites das dotações fixadas; de
entretanto, se preciso, pomento, artilharia, exercitam-se as unidades de fuzileiros, de me- derão ser fabricados ou adquiridos facilmente
em qualquer estabeletralhadoras e de petrechos não só na cooperação mútua, somo lam- pimento pirotécnico civil.
bem na ação combinada com a artilharia.
A colocação do material, em cada exercício, não apresenta dite.
Nos exercícios que comportam a tríplice figuração acima pre- enklades;
exige apenas da parte do Diretor do exercício, dos árbivista, si só se dispõe de bombas em número limitado, deve-se pre- tros e, em certos casos, dg pessoal da figuração
um minucioso referir emprega-las para figurar os tiros amigos (n. 15), porquanto poohecimento do terreno.
a materialização da ação das armas de a poio constitue o elemento
Execução da flostroçdo
mais importante do exercício.
Sob nenhum pretexto é admissivel que se procurem efeitos 'ed24. Para pôr em ação os processos de figuração dos tiros ininicos na figuração do fogo e que esta possa tender, por consequência,
migos, o pessoal encarregado desta figuração executa simplesmente
a desviar os executantes do seu papel normal no combate.
O pessoal encarregado de pôr em ação os meios de figurado as ordens recebidas do Diretor antes do exercício, ou as que lhes
dão os árbitros no decorrer deste. Não se torna necessária qualquer
(n. 22) é sempre distinto do da tropa em exerciolo.
instalação.
Ao contrário, a figuração dos tiros inimigos, pelo fato de dever
CAPITULO III
nroduzie-se nos pontos de chegada dos proictie, pressupõe que o Peseoal da figuração seja acionado à distancia por um representante da
ACIONAMENTO DA FIGURAÇÃO DOE roam;
Direção do exercido colocado nas proximidades das armas que atiram. Ha, Portanto, necessidade de badalado prévia de meios de
Pessoal
transmissão.
19. As indicações dadas pelos diferentes processos de figuraçãe
25. A organização material ii realizar é a seguinte (fig 3):
dos fogos são convencionais. Sua interpretação exige sempre doa
1.• Um poeto d é colocado na vizinhança das armas cujos tiros,
executantes um certo esforço de imaginação e pode dar legar a er- devem
ser figurados (peças de artilharia, petrechos de acompanharos; por consequência, são muitas vezes necessárias explicações do mento,
(eventualmente metralhadoras)
_sais
Diretor do exercício ou de delegados seus para precisar a situação.
Neste posto é colocado Iam oficial, designado por "Oficial bade—
Cumpre, por outro lado, que o Diretor do exercido, ou delega- eador*
encarregado
de
fazer
conhecer,
ao
pessoal
da
figuração
codos seus (particularmente os árbitros), intervenha para amparar locado' na zona doe objetivos de Uro destas armas, soe pontoe ou
que a tropa leve em conta os fogos figurados, ou que a isso a ~4- zoam
abbre 06 quais 06 tiro são amoutadoe, assim como o momento
gue, se preciso.
~aedo de sua ezeondo.
•
20. Ao Diretor do Exercido cabe:
— fixar os pontos que interessam à instrução no decurso do
I e:,o1r.fyarsrlã
exercício;
— estabelecer em consequência o tema do exercido ou manobra;
Peie° áfi
OPIP
— traçar quais as figurações a realizar e os processos a em„AO"- !To •
448010
▪ e
pregar, tendo em vista os meios disponíveis.
n iole* roa *O
fr-sçai
des me,
As decisões que toma a este respeito são traduzidos pelo estaA•4
belecimento das convenções do exercício (ou manobra) que notificai;
com antecedência a todos os participantes, geralmente por escrito.
Uma parte pelo menos de tais convenções deve, na medida do
passiva], ser invariavel no mesmo corpo de tropa, notadamente no
2.• Um pesto 2 á colocado na zona dos objetivos de tiro. ra
que concerne à significação a attribuir às cores das faixas, foguetes, poupado
por um oficial, designado por *oficial de figuração", ensinais das bandeirolas, das bombas, etc.
carregado de fazer representar, por melo do pessoal de que dispõe,
Além disso, o Diretor designa:
Os tiros que lhe são anunciados pelo poeto À.
3.• Uni meio de transmissão liga o Porto A. ao Posto 8; este meio
— a representação do inimigo, se for o caso;
é normalmente o telefone, ou eventualmente o T. S. F. (ai se tratar
— os árbitros;
— o pessoal necessário para empregar o material de figuração de artilharia).
Tal organização é realizavel sem dificuldade em todos os ter(distinto da tropa do exercício).
21. Os árbitros são delegados do Diretor e falam em seu nome. renos.
06 grupos de figuração encarregados de dispor e fazer deflagrar
• 0 papel deles, no que respeita à figuração, condais, na zona.
es bombas (ou excepcionalmente fazer funcionar os meios indicador—
que lhes for atribuida:
— em indicar aos executantes os efeitos do fogo adverso e em no n. 16) são repartidos na zona dos objetivos de tiro, distribuindose pelo terreno. A cada grupo é atribuido um "polígono de trabacertificar-se que eles o tomam em consideração;
— e em dirigir o pessoal que emprega o material de figuração. lho* balisado por pontoe de referencia facilmente reconhecíveis ((irvores, estame, caminhos), ou referenciais estabelecidos artficial22. O pessoal de figuração, composto se posaivel de homens doe mente (1).
serviços auxiliares, ou em sua falta de soldados antigos, deve sem
pre ser reduzido ao número estritamente necessário, porque sua pre(1) Realiza-se assim uma oompartimentaoão irregulir do solo.
sença e seus movimentos alteram, até certo ponto, a fisionomia Se Todavia, esta compartimentação não é, em princípio, nem arbitrária
combate. Seu uniforme, contudo, deve ser nitidamente diferençavel nem uniforme; deve adaptar-6e lie condições particulares de cada
do dos executantes.
manobra.
Tal peesoal recebe, previamente, uma instrução especial, em
O diretor do exercido (sonhe°e com antecedência as disposições
regra, muito simples.
tornadas pelos executantes, segundo m ordene que eles têm estabelecido, assim como os tiros que serão executados de conformidade
Conforme o processo empregado, seu papel limita-se:
as ditas disposições. Por outro lado, tendo em vista os inei— em colocar antes do exercício os figurativos (faixas, bandei- *com
dentee, que tem intenção de fazer surgir no decorrer da manobra,
e
eventualmente,
em
deslocá-los;
a."'" Painéis)
pode prever sem grande imprecisão as reações de fogo que erten
— em fazer signais por meio de bandef rolas, painéi6, tambores, ele
incidentes provocarão. Conhece de modo.geral as zonas do terreno
aornetas, sempre segundo um código extremamente simples;
as quais serão dirigidos os tiros no decorrer do exercício, sendo— em fazer deflagrar os artifichx3 (foguetes, bombas, etc.); para sobre
lhe,
portanto,
facil traçar os polígonos de trabalhos dos grupos de
lido não necessitam de conhecimentos técnicos, visto como lhes bas- figuração, de sorte
que estes polígonos enquadrem as diferentes sovas
k dispor previamente as bambes IIPS pontos indicados
_ pelos árbitros de objetivas..
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—
— o combate com a cooperação de carros;
No momento da execução do tiro, o oficial indicador faz conhe— a parada aos oontra-ataques adversos.
tiro
QUbiLi
o
tr ao oficial da figuração os pontos ou zonas para os
Nestes exerekios, conveio figurar os tiros inimigos não somendirigido, seja por coordenadas, tornadas sobre as quadrículas da caite
nos
pontos de chegada dos projetis, pelos proceszos já indicados
seja
em
relação
aos
pontos
de
referência
no
terreno.
,
O oficial da figuração indica ao grup) de figuração interessado para os da primeira categoria, mas, tombem, opor ao grupo urna ou
a pontos em que ae, bombas devem ser postas — e eventualmente o várias armas inimigas efetivamente representadas, que darão lugar
mnpo durante o qual os arrebentamentos devem se suceder — séja
procura e à designação de objetivos (na. , 11 e 12) .
iretamente, seja por intermédio de um mensageiro ou estafeta. Nese último casa, envia ao chefe do grupo de figuração uma mensaExercícios de pelotão e de companhia
em, ou melhor um esboço no qual os pontos de arrebentamento das
e da coinp onhia classmnbas são indicados em relação a pontos de referência do ter29. Os exercícios de combate do pelotão e
utilizam os mesmos
que
os
de
grupo
Mesmo
Modo
sificam-se
do
coo (2).
processos
de
figuração.
26. O campo de ação atribuido a um oficial de figuração sendo
Tem cabimento, contudo, acrescentar os seguintes para a comimitado, é necessário, nos exercícios que abrangem uma zona ext- panhia:
ensa, dividi-la em eub-zonas, tanto no sentido da largura como
— combate defensivo;
o) da profundidade. e reproduzir em cada sub-zona a organização
— combate em retirada,
ndicada.
exercícios que, no ~cemento k figuração, se enquadram na
segunda categoria (n. 2).
Exercícios de trataihdo e de unidades superiores
e
30. Os eaerciclos de combate do batalhão e das unidades supeeedder•S se,
Coliocapfe
pertencem a terceira categoria defluida no n. 2.
riores
aar everalã 1, SO presos a
F.sg.•
GREeCeD1 da figuração dos tiros inimigos, da conotituição de
fie
aos se toros se,oefais Q,
uma representação do inimigo e, na totalidade ou em parte, da fisuseção do tiro das armas de apoio.
O diretor do exercido escolhe entre o$ processa's de figuração in11
dicados no capítulo II os que melhor convieram à natureza do exero
g .~•
'
cício.31, A utilização dos processos de figuração dos fogos, no decordar dando* Sóoor
11'°-~""--------Cadeassaica
A
tr.
N.
64, e,4 Aoto sobe aerapedie
rer dos exercícios de combate do batalhão e das unidades superiores,
•TIF de 20 possoe o,oarld d par
proporciona ocasião de aperfeiçoar a instrução do pessoal de obrig.8
Vã 0 os deter* ali 1
servação.
Um dos principais papéis atribuidos aos orgãoe - de observaçan no
os campos de instrução ou de manobras (permanentes), o sia- combate, consiste em informar o comando sobre as posições dos entema das transmissões pode ser preparado com antecedência, esta- genhos de fogo inimigos e, consequentemente, de fornecer-lhe os
beleeend i-se, sobre cada um dos principais eixos de manobra, uma dados necessários para precisar os objetivos de tiro.
linha telefónica com caiam de derivação de 400 em 400 metros,'
32. Finalmente, a figuração do tiro da artilharia amiga proaproximadamente.
porciona um meio prático de estudar o apoio dado pela artilharia
CA.P MULO Pir
ao batalhão e ao regimento de infantaria.
No decorrer dos exercícios de combate ofensivo e de combate
defensivo, a figuração do tiro de artilharia amiga nos pontos da
EMPREGO DOS PROCESSOS pi FIGURAÇÃO DOS P0008
chegada dos projetis permite controlar o funcionamento da ligação
reP' t7. O programa dos exercícios de combate das diferentes uni- entre a infantaria e a artilharia.
dades é dado pelo regulamento de infantaria (segunda parte) nos
Nos exercícios de combate ofensivo, esta figuração permite, alem
nos. 386, 453, 505, 569 e 599.
do
mais,
à infantaria inteirar-se dos prazos necessários à intervenOs processos' de figuração a utilizar nesses exercícios são indi- ção da artilharia e a obriga, no caso de não poder reduzir uma resistência com os próprios meios, a só retomar a progressão depois
cados a seguir.
Para os exercíeis de grupo, pelotão, companhia, são escolhidos que lhe foi efetivamente dado o apoio da artilharia.
afim
de
Os pedidos de tiro de artilharia emanados do batalhão ou do
os processos que não exigem o emprego de meios onerosos,
poderem ser utilizados diariamente.
regimento de infantaria, e transmitidos pelos meios regulamentares
de ligação ao agrupamento de apoio direto, darão lugar a ordens para
Exercícios de grupo de combate
execução fletida de tiros sobre os objetivos designados pela infantaria.
28. Os exercícios de combate do grupo pertencem ks duae priTais ordens são imediatamente comunicadas pelos meios indimeiras categorias definidas no .n. 2.
cadoe
no n. 25 ao pessoal encarregado da figuração, que, em conseA primeira categoria (em que só se leva em conta o fogo ad- quência, efetua a materialização dos tiros prescritos. A infantaria
tem, assim, a impressão do desencadeamento dos tiros sobre os obverso) compreende:
jetivos que designara, desencadeamento este que se rnanifeetará em
— a aproximação;
prazo tanto mais curto quanto melhor organizada estiver a ligação
— a ocupação e conservação do terreno conquistado.
infantaria-artilharia.
aos
meles
-de
Para traduzir as reações do inimigo, recorre-se
Se houver sido cometido erro na designação do objetivo OD na
figuração dos tiros inimigos indicados nos na. 5, 7, 8 e 9.
transmissão
do pedido, ele ficará igualmente materializado.
A segunda categoria (em que ao leva em conta o fogo adverso
—
a
procura
dos
objetivos)
abrange:
•
DECRETO N. 9.452 — na 14 DE DEZEMAR9 DZ 1938
— o reconhecimento do terreno e a tomada de contacto;
Declara caduca a autorisaedo conferida a Olímpio José Br)chado,
— o ataque;
Pirmino de Sant'Anna e Quineto Gusmão Rocha, pelo Decreto riffmero 2.119, de 9 de novembro de 1937. para écsquisar ',Oras°
dar
aos
grupos
de
figuração
são
muitos
sim"Porto de
(2) As indicações a
,
em terrenos de marinha situados no lugar denominado
proximidades de
--jilee quando as bombas devem ser dispostas nas (orla
no Municipio de Entre Rios, Estado se Bofa.
Serram",
boade
um
pontos de referência do terreno fáceis de encontOkr
do Brasil, usa!~
0 Presidente da Repúb l ica dos Estados Unidos
que, paralelamente a um caminho, no alinhamento de duas árvores).
a, da ConstituiçãJ FeQuando o oficial da figuração é obrigado a indicar as posições da atribuição que lhe confere o art. 74, letraparágrafo
único, do Deem deral e tendo em vista o art. 27, n. I, e seu
por coordenadas, calculam-se estas em metros, ou de preferênciaaode Minas), revigorado
passos, em relação a pontos de referência do terreno. 'Remete
ereto' n. 24.642, de 10 de juito de 1934 (Código
,
de 1937, decreta:
chefe do grupo de figuração interessado um esboço completado na pelo Decreto-Lei n. 86, de 14 de dezembro
com
indicações
sobre
o
número
de
bombas
a
fazer
arrebenmargem
tar, sua disposição, etc.Art. 1." Fica declarada caduca a autorização outorgada a Olímpio José Brochado, Firmino de f3ant'Anna e Quineto Ouemão Rocha,
pelo Decreto n. 2.119, de 9 de novembro de 1937, para pesquisar
O esboço da figura 4, por exemplo, significa-:
"Partir da referência A, marchar 500 passos na direção da re- petróleo numa área de mil (1.000) hectares de terrenos de marinha
denominado "Porto de Saufpe", entre a barra do
passos. O ponto O, situados no lugar
ierência B, fazer esquerda volver e marchar 200
porto
de BabatIma, distante cerca de trinta e siri (96)
n
n
e
de
raio,
no
qual
Rio
Saufp
assim atingido, é o centra de um círculo de 20 ms.
quilômetros ao norte do porto de Garcia d'Aviia, no município de
,
5 bombas devem ser dispostas".
Rios, comarca de Inhambupe, Estado da Bala.
Se o chefe do grupo de fi guração dispõe de bússola, u`rna s6 re- EntreArt.
3' Revogam-se as disposicãee em contrário.
lerência basta.
Rio
de
Janeiro, 14 de des,~ Alla 1938, 117 9 da Independência
O esboço da figura 5 significa:
.
e Sar da República.
Gero" \TAllaxe.
"Partir da referência A, marchar 400 passos na direção N.
Dispor 5 bombas a partir do ponto O, assim atingido, sobre ume
Fe..rriqz. 4 '2 C",ta.direção de IJ."
r assoe
fronte rio
_

-
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Ministério da Justiça e Negócios Interiores
Por decreto de 6 de dezembro de 1938, foi nomeado Edgar Ascoli
de Oliva Meia, escrevente juramentado para exercer, interinamente,
as funções de escrivão do 2° Oficio da 5" Vara Cível do Distrito Federal, durante o impedimento do titular eletivo, bacharel Pedro Ferreira do Serrado, a quem foram concedidos dois meses de licença,
para tratamento de miúdo. (Processo SAI38-390).
— Por decretos de 6 de dezembro de 1938, foram nomeados para
exercerem, interinamente, as funções de escreventes juramentados:
João Monteiro Bone, Flávio Justo Sérgio, Dora Otoni de Mendonça.
Osvaldo Clesh dos Passos, Zdzimo Guimarães Júnior, respectivamente,
da 5° Vara Civel, da 4° Preteria Criminal, do Juízo da 7° Preteria
Criminal, do 10° Ofício de Notas e do 20° Ofício de Notas, todos do
Distrito Federal. (Processos SA133 — 4.795, 4.464, 4.784, 4.333 e
4.354).
— Por outro da mesma data, foi transferido, nos termos do artigo 27, do decreto n. 18.848, de 16 de julho de 1929 e de acordo
com o decreto-lei n. 742, de 27 de setembro último, o avaliador privativo de Massas Falidas, bacharel Eurioo de Alencastro Massot, para
o r Oficio de Escrivão da 3° Vara Cível da Justiça do Distrito Federal, vago em virtude de falecimento do respectivo titular, Ernesto
Babo. (Processo ri. SA138 — 4.770).
— Por outro da mesma data, foi nomeado, nos termos do artigo
73. do decreto n. 18.848, de 16 de julho de 1929, Ernesto Babo Filho,
para exercer o Ofício de Avaliador Privativo de assas Falidas da
Justiça do Distrito Federal, vago em virtude de transferancia do
respectivo titular, bacharel Eurioo de Alencastro Massot, para o 2'
Ofício de Escrivão da 3° Vara Cível. (Processo n. 8AI38 — 4.770).
— Por outro da mesma data, foi concedida aposentadoria a José
Moreira de Almeida, nocargo de servente, classe D, em dispbnibili,
dade, da Secretaria do extinto Tribunal Regional de Justiça Eleitoral
do Amazonas, do Quadro V, deste Ministério, nos termos da legislação em vigor. (Processo n. SA138 — 411).
— Por decreto de 3 de dezembro de 1938, foi concedida autorização ao bacharel Djalma da Fonseca Hermes, tabelião do 9° Ofício
de Notas desta Capital, para reassumir o exercício de seu cargo, do
qual se acha afastado, a pedido, por tempo indeterminado, nos termos do artigo 23, do decreto n. 18.848, de 16 de julho de 1929.
(Processo n. SA138 — 702).
— Por outros de 6 de 'dezembro de 1938, foi concedida aposentadoria, nos termos da legislação em vigor, aos seguintes funcionários
do Quadro TI, do mesmo Ministério:
Agostinho Correia dos Santos, no cargo da classe G, da carreira
de Agente da Policia Marítima. (Processo n. 8A138 — 3.759).
Olímpio Cardoso. no cargo da classe E, da carreira de guardacivil. (Processo n. SA138 — 3.855).

Ministério da Guerra
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, rei.
solveu:
Por decretos de 9 de dezembro de 1938:
Conceder aposentadoria:
A João de Macedo Portela. no cargo da classe G, da carreira de
correeiro, Quadro I, de Ministério da Guerra;
A Humberto Cantei, no cargo da classe F, da carreira de mestre
de oficina de material bélico, Quadro III, do Ministério da Guerra;
A Francisco Batista de Vasconcelos, no cargo de Chefe de Portaria, padrão F, Quadro III, do Ministério da Guerra;
A Manuel Alves Cavalcante, no cargo da classe E, da carreira
de carpinteiro, Quadre I, do Ministério da Guerra;
A Otávio Saibro Coimbra, no cargo da classe E, da carreira de
operário de Material Bélico, Quadro III, do Ministério da Guerra;
A Joáo André Velam), no cargo da classe C, da carreira de servente, Quadro I, do Ministério da Guerra; e
A José Tondato, no cargo da classe C, da carreira de cozinheiro,
Quadre nr, do Ministério da Guerra; tudo nos termos do art. 158,
letra e, da Constituição, combinado com a Circular Presidencial
n. 9.701, de 2 de janeiro de 1936, modificada por despacho de 5 de
março seguinte.
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Ministério da Viação e Obras Públicas
Decretos do dia 10 de dezembro de 1938:
O Presidente da República, atendendo ao que propõe a Estradt
de louro Noroeste do Brasil, no ofício protocolado na Secretaria di
Fadado da Viação e Obras Públicas, sob o n. 23.735-38, resolve apo•
sentar, no interesse do serviço público, Bento Mário Caldeira do
Amaral, no cargo da classe "C" da carreira de "agente de estrada dl
ferro", do Quadro VII do Ministério da Viação e Obras Públicas, noi
termos do artigo 177, da Constituição Federal e da Lel Constitucional
n. 2, de 16 de maio de 1938.
O Presidente da República resolve, atendendo ao que requereu
agente de estrada de ferro da classe "I", do Quadro II, do Ministérie
da Viação e Obras Pública" Antônio Barreto Colbert, aposentá-lo no
referido cargo, na forma da Lei Constitucional 11, 2, de 16 de mai s de 1938. (Pr. 28.825-38.)
O Presidente da República resolve, atendendo ao que requereu 4
oficial administrativo da classe "H", do Quadro II. do Ministérit
da Viação e Obras Públicas, Peregrino Esteves de Azevedo, aposentá-lo no referido cargo, na forma da Lei Constitucional n. 2, de 11
de maio do 1938. (Pr. 28.825-38.)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DO SERVIÇO PUBLICO
EXPOSIÇÕES DE MOTIVOS
DE/503 — Em 10 - de dezembro de 1938 — Excelentíssimo Senha
Presidente da República — O Senhor Ministro da Educação e Saúde
em aviso número 135, de 26 .de novembro último, atendendo ao Tio
propôs a Reitoria da Universidade do Brasil, solicitou a êste
-partamento fosse Submetida S. consideração do Vossa Excelência,
indicação de Alfredo de Morais Continha Filho, Renato de Tolech
Leme, Olíndio Mariano da Fonseca, Saliin Franciss, Vítor de Miranda
—
Ribeiro, Jaime Nalausky, Lafayette Rodrigues Pereira, Tito
Lena° Lopes, Cromar Moreira, Mário Duvivier Goulart, Silvio Cai .; valho d'Avila Melo e Rui Goiana, para, como extranumerarios.
mensalistas, exercerem, na Faculdade Nacional de Medicina, as fun,
ções de médicos-assistentes, adjuntos de 34 classe, nas vagas dem,
rentes, respectivamente, da dispensa de Eurico Fogueiredo Sampaio
Osvino Alvares Pena, Francisco Noronha, Augusto Pauline Soares d.
Sousa Filho, Alexandre Lafayette Stockler, Eduardo Vargas Bar.
bosa Viana, Luiz Horta Rodrigues, Roberto Carnaval, Carlos Chaga
Filho, Otávio Barbosa do Couto e Silva, José Basto d'Avila e Fernando Ellis Ribeiro.
2. O Serviço do Pessoal e a Comissão de Eficiência, ouvidos
opinaram, favoravelmente, pela aceitação da proposta.
3. Provada que está a necessidade do preenchimento dos re.
feridos lugares, e, como as admissões indicadas não importantam eu
aumento de despesa, por verificarem-se em funções vagas, tenho 4
honra de passar às mãos do Vossa Excelência o incluso processo
opinando no sentido de nada haver a opôr ao atendimento da pra.sente proposta.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência tu
protestos do meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes,
presidente.
Aprovado.
Em 12 de dezembro de 1938. — G. VARGAS.

DE/504 — Em 10 de dezembro de 1938 — Excelentíssimo Senhor —
Presidente da República — Em aviso número 144, de 11 do mês
findo, o Senhor Ministro da Educação e Saúde, atendendo ao que
propõs o Superintendente dos Serviços do Transporte, solicitou
fosse submetida à consideração de Vossa Excelência a indicação de
Manuel José Cordeiro, para exercer, naquela dependência, as funC6es de ajudante de motorista de i s classe, na vaga decorrente dg
dispensa de Raul Cordeiro.
2. O Serviço do Pessoal e a Comissão de Eficiência, ouvidos,
manifestaram-se, favoravelmente, a aceitação da proposta.
3. Satisfeitas que foram as demais exigências do decreto-lei
número 240, de 4 de fevereiro último, peculiares à espécie, notadamente as de seu artigos 18, inciso I, e, tratando-se de função vaga;
sujo provimento não acarretará aumento de despesa, tenho a honre
de passar o incluso processo às mãos de Vossa Excelência, opinando
Nomear:
no sentido de nada haver a opta, ao atendimento da solicitação do
O beebarel Celso Raul Garcia para servir, interinamente, como Senhor Ministro da Educação e Saúde.
, Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
advogado, na 2' Auditoria da Região Militar, durante e impediprotestos do meu- mais profundo respeito. — Letiz Simões Lopes,
mento do respectivo serventuário;
presidente.
O bacharel Tarquinio de Sousa Filho para servir, interinamente,
Aprovado.
tomo promotor na 3' Auditoria da 1' Região Militar, durante a Sustada sie respectivo serventuário.
`g
Ern 12 de dezembro de 1938. — i. YMOM).
‘.
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taiyaor, Em 10 de dezembro de 1938 — Excelentíssimo Senhor Faculdade de Medicina de Porto Alegre, solicitou fosse submetida 4
°siderite da República — Em aviso número 112, de 11 do mês findo, consideração de V. Ex. a indicação de Saturnino Jorge Reis Velho,
eenhor Ministro da Educação e Saúde, atendendo ao que propôs a para exercer, naquela Faculdade, como extranumerário-measalista,
itoria da Universidade do Brasil, solicitou fosse submetida a as funções de coadjuvante de ensino de primeira classe, na vaga detsideração de Vossa Excelência a indicação de Léa Moreira de corrente da dispensa de Nilo Brasil Milano.
uiar, para exercer, na Faculdade Nacional de Medicina, nas Ries 2. Satisfeitas que foram as exigências do decreto-lei n. 240, elrn
condiçaes de extranumerário-mensalista, as funções de ser- 4 de fevereiro último, aplicáveis ao caso em exame, notnelamente as
M.e de 5a cInsse, na vaga decorrente da dispensa de Aldo Ribeiro do art. 18, inciso 1, e, como se trate de função, cujo preenchimento
Carvalho.
é inclispensavel e não importe aumento de despesa, por verificar-se
Satisfeitas que foram as exigências do decreto-lei número em função vaga, tenho a honra de passar o incluso processo às mãos
a, de 4 de fevereiro último, inerentes ao caso em exame, notada- de V. Ex.. opinando no sentido de nada haver a opor ao atendimento
mie as do artigo 18, inciso I, e, não importando a admissão re- da indicação do senhor ministro da Educação e Saude.
eida em aumento de despesa, por tratar-se de função vaga, tenho
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex. os proteetee
honra de passar o incluso processo às mãos de Vossa Excelancia. do meti mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes, presidente.
mando no sentido de nada haver a opôr ao atendimento da pro- Aprovado. Em 12/12/1938. — G. Vences.
sia formulada pelo Senhor Ministro da Educação e Saúde.
DE1513 — Em 1? de dezembro de 1938 — Excelenteseimo senhor
Aproveito f. oportunidade para renovar a Vossa Excelência os Presidente de Reptiblice. — Em eeposição de motivos número G.M.
:etestos do meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes, R55, de le .ie novemoro proximo finde, o senhor Ministro da Agri-esidente.
cultura, atendendo ai que lhe propõe o Depariamentc Nacional da
produção Mineral, solicitou fosse eubmet :da à consideração de vossa
Aprovado.
Excelência a indicação dos seguintes cand • datos. para exercerem,
Em 12 de dezembro de 1938. — G. VARGAS.
como extran a rnerarioa-inensa:istas, nos serviços de pesquisas de peDE/506 — Em 10 de dezembro de 1938 — Exmo. Sr. Presidente tróleo, as fenea"s abaixo, ei ntants da ia tiela numérica consignada
República — aia e eeteu V. Ex. à apreciação deste Departamento na exposiçãe de motivos numero DE'i5, de 3 de setembro último,
processo origináriu da exposição de motivos n. 32. de 5 de agosto deste Depar' • m ento, antevi-ela p er eosea, excelercia.
t corrente ano, em que o senhor ia;m4ro da Viação e ObraePúOecar Moreira de Men-lenea —Assistente Técnico 3 a 1:500,0
icae solicitou aprovação da proposta apresentada pelo Departamento José
Armando Fl i ns — Auxiliar de estrita
3a
60
5000%0
• i Correios e Telégrafos, para o preenchimento de vagas e.aiatetilkis Maria Luiza Intecelos — Ae y il,ar de eser.Z.a
5a
ts tabelas de mensalistas dos diversos serviços do referido Depena- Diria Maria B rega — Auxiliar de
2a
40080
ento.
Maria
Floripes
Vieira
—
Auxiliar
de
2a
-40080
Constam
do
processo,
organizadas
pelo
Serviço
lo
Pessoal,
2.
referida Secretaria de Estado, as relações dos candidatos que, se2. Do exame do processo, ve.rifica-se que esses nomes diferem
indo esclarece o senhor ministro, -irão ocupar lugares iniciais de dos que completavam a relaeão nemieal nnexa à aiderior exposição
Rações previstas nas tabelas aproveitas para o corrente exercicio". de motivos re'. mero C.M. 439, de 30 do julho do corrente ano, do
3. O Ministério da Fazenda, ouvido a respeito, manifestou-se, senhor Ministro
voravelmente, ao atendimento da indicação em exame, assim se
3. O dice!or do Pessoal, porém, esclarecendo a divergência, ine
:praasando o respectivo titular, na exposiçãn de motivos n. 2.230, forma:
) 16 de novembro último, de seu gabiecie:
"Na relação nominal já aprovada pelo senhor Presidente
da Tlepáleica, para a a nimissão de mensaliatas que teriam exerdociminintos de habilitação dos candida t os ',repostes,
cício mis serviçoa de pesqui,a de Ta gréleo do S.F.P.M., houve
de que trata o art. 18, do atecreto-lei n. 240, de 4 de fevereiro
varias suastitruções dt nomes. Alguns, propootos. dado o re.
último, foram apreciados e Julgados oro ordem pela Cormsaaa
terei/mamo, oa admissão, desistiram de esperar e consegnirant
de Eficiência do referido Waistario, da Viação), consoante 1.
mitra eoleeação: outros, por cansas várias, também desistiram
depreende &is pareceres que inatrueni o rnaea•a..
da proposta in i cial, e que forçou da S.F.P.M. a apresentar
em.
A pl'opoala foi devidamente examinai!. 1.3[1:outra relação de propostas à admissão, em substituição dos
Verificando-se que a Mesma guarda perleita comi forinhacde com
primeirea,
a legislação reguladora da espécie, e a despesa se comparta La
respectiva dotação orçamentária.
4. Foi Juvida, também a Comissão de Eficiência, que concluiu
Nestas condições, nenhuma objeção se inc afigura opac à pela acei t.ação ca medir:caça& feita na tabe!a primitiva.
aprovação pretendida. poste que existem, realmente, as vagas
5. Storsteilae que foram, com reação aos candidatos agora inem que qo r:in aproei I afio ., os anditiato. s propostos."
dicados, as lemnis exigencias do decreto-lei número 240, de 4 de fe4. Gt;u s. tr. aleans dos pai eaeres de folhas, eereira deste aro, notadamente as capituladas no incise. I, do artigo
mitidos pela extinta Comissão de Eficiência. do Ministério propo- IS, tenho a honra de passar às mãos de vossa excelência o proceseo
ente, há, por vezes, refeeenree a documrreeção incompleta, re lati — :ncluso, pinando no sentiste de nada haver a opor se atendimento
da solicitação do senhor Miristro da Agricultura.
umente a diveisos candidatos.
A.prOveP,0 oporranidade para ..enovar a vossa excelência os
5. Na organização das relações anexas ao pccaente processo, enretanto, essas propostos foram excluidos, constando. apenas das re- protestos do meu mais profundo respeito. — Luiz Stmões Lopes,
eridas relações, segundo esclarecimento verbal prestado à Iiiviaão de presidente.
,xt.ranurnerário, deste Departamento pelo senhor diretor do Pessoal
Aprovado. Em 13-12-938. — O. VARGAS.
: o Ministério da Viação, os candidatos que observaram o disposto no
do
decreto-lei
n.
240,
precitado.
art.
18,
neiso t, do
6. Satisfeitas que foram as formalidades legais que regem
Divisão do Funcionário Público
oateria, provada a imprescindibilidade das admissões e melhorias de
:alarias indicadas, e, como exista disponibilidade orçamentária que
Processo n. 319-38 — Ciro Nunes Ferreira, candidate aprovado
t.iniporta a despesa, no atual exercício, tenho a honra de restituir o
concurso para 3 0 macia' hoje aliciai administrativo classe II, do
ncluso processo à consideração de V. Ex., opinando no sentido de no
Ministério da Jestiça e Negócios interiores, pede seu aproveitamento,
_Jade haver a opar à aprovação da presente proposta.
Despach e : Por decreto de 10-11-938, foi o Sr. Ciro Nunes Ferprotestos
os
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex.
reira nomeadc para o carge de oficial administrativo. classe II, do
lo meu mais profundo respeito. — Luiz Simões topes, presidente. quadro do Ministério da Justiça. Esse decreto foi publicado no
esrovado. Em 10/12/1938. — G. VARGAS.
"Diário Oficial", de 8-12-933.
DE/508 — Em 10 de dezembro de 1938 — Exmo. Sr. Presidente
Nada mais havendo a providenciar, arouive-se. — Luis Simões
ia República — Em aviso n. 120, de 44 do mês findo, o senhor mi- Lopes.
aistro da Educação e Saude, atendendo ao que propôs a Diretoria GePARECER
ral do Departamento Nacional de Saude, solicitou fosse submetida à
Pinto,
para
V.
Ex,
a
indicação
de
Edgar
de
Oliveira
aso ts. 4.978 — Di01663. — O senhor Ministro da Fazenda
consideração de
exercer, no Serviço de Saude Pública do Distrito Federal, as funções subniM,.1 a exame de D.A.S.P. o processo reterents. a desvio de
de enfermeiro ajudante de quinta classe, na vaga decorrente da dis- ítinbeiros pertocentes ar Instituto Nacional de Previdência.
pensa de Maria Casella Pacheco da Silva.
2. Vi. , rsa. o presente p^otesso adm,nistrativo sobre desvio de di2. Satisfeitas que foram as exigências do decreto-lei n. 240, cio nheiro do Instituto Naronat de Previdéncia. no Ceará, sendo acusado
eseriteirárin Jose Demostenes de [Mande Cavalcante eseritunário
4 de fevereiro último, inerentes ao caso em exame, notadamente
do art. 18, inciso 1 e, como esteja demonstrada a necessidade da a I- da Delegacia I senl do Tesouro Naco-iria' naquele Estado, conn atrimissão proeo e te, que não importa aumento de despesa, por verifi- nnicões s u . \-ç() rm representação local do Institute. Incidenteear-se em função vaga, lenho a honra de encaminhar o incluso pro- sente. o pl.:a. a.-a o ira.dae, para o efeito de verificar responsabilid .es
porventura e ais!erdes. os íencionrmiios Teles de Aquino, Augusto
cesso a V. Ex.. npinandn 110 sentido de nada haver a oper ao
[essa e Iliitaber l o
edive.:ra. cada um, a seu turno, tepresentantes
atendimento.
do
Instituto,
como
Del
!gadosFiscais.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex. Os protestes
rie9 . Forme el,iserva-lae as normas e feriralic;ados pri..er•si
do meu mais profundo — Luiz Simões Lopes, presideie.e. aes a ariaa
rito da vnrdarU. dO:= frit fie.
ao
Aprova de . Fr !e/te/1928. — G. VARGAs
3. Prel , , iriciratente, o cusado Holanda eavalcant , alega restri10 de dezembro de 1938 — Exmo. Sr. Presidido
I) /. atl!:
defeaa São provorl,.. Em prim ,, iun !Itgar. onlPncle
Em aviso n. 112. de IA do mês findo, o s e eher mi- ;:ao tiaa dirPitn
la -pebliea
e lhe deu. para
flioR, ipm
nistro da Educação e gaude, atendendo ao que propõe a Diretoria da
k
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defender-se, há efetivemente regras de prazo divergantes na legi •
administrativo dos quadros em que na carreira . de escriturário haja
anão: o decreto n. 12.206: de 1916, refere a 30 dias (art. 88, a'20 ). na-clas s e Imal, funcionário inscrito na prova manje:ia realizar pela,
enquanto outra o de n. 22i.679, ,de 1934 restrito embera ao Mini s- instruções reguladoras da execução oo decreto-lei o. 1-15, de 1937.
tério da Mar i nha. refere a 5 dias (art. Gol, ao passo que outras lei s, 8. Não há no quadro 11 — Triatreal de Conta, nenhum escrital.
consolidadas ne decreto n. 3.084. de 1898 refere a 15 dias perna te rário que possa eer beneficiado peio decreto-lei n. 145, de 1937
justiça (art. 287. da 2a Parte). Por esse lado, teria mesmo havie lu tratar-se de carreira somenle agora definitivanieute integrada aoni

sneriffcio de prazo para a defesa. Si, porem, atendermos à situaeil o

o provimento doe cargos de suas diferentes claases.

específica, logo resssai não ter o acusado sofrido a alegeda restriçao
9. O recalerenie deveria e init.,cer essa situação que reotitron
ignorar, embora invoque, como fundamente de seu recurso, o fala os
a) porque os fatos apontados na defesa de fls. 250 a 251 V
71ãO excluiriam o crime, ainda que procedessem os mesmo e não serem restritas, para a classe inicial, da carreira de oficia! adi,
• ministrativo daquele quadro, as transferências autorizadas o ereta.
./fatos;
vades.
rorque o

.s

acusado foi pronunciado pela Justiça Feder ai
10. Aa transferências para a classe inicial da carreira de oficia.)
o Ceerá pelo crime ettpitulade ne art. 221, combinado co m
O 13. § lo, da Coosolidaçao das Leis Penais. e pronuncia pres. - administrativo tèrn sido concedidas com a restrição feita à do reguereale, exceto para o quedaiii — Tribunal de Contas, por não exisSupõe haver sist.' apurada a "existência do delito e de Ore)
tirem alf escrdurarios da classe G, beneficiados pelo decreto-lai nú'seja o driinque.ate (art. 181. de &cedo ri. 3.084 cit.)", jul
- mero 145. de 2O de dezembro de 1937,
gruis assim procedente a denúncia (art. 186 do mesmo dure( O
11. ISSO, quando à face legal da questão. por que, quanto a ou- r
n. 3.084).
tros ripoctos. ao espírito de classe, nada iiiiveria animar o requereuOra, no decorrer do processo judicial com a presença do ré • te a recorrer de urna decisão, acertada lógica e justa, que, etianao
(fls. 250), esta teve a mais larga defesa e, entretanto, não se poud e mais não foese. atenderia as naturais aspirações das escriturários de
defender dag mesmas acueleões constantes deste processo. - Aliás
qualquer eltieee- quqe. anteriormente à lei do Fleejusteniento. tinham
à:1 a Justiça Federal ao Ceará, em h. c confirmado pela Corte Supre - mediante. a satisfação de exigência que preencheram, direito ao
ma, incidentarrante, mencionava o delito do réu. Si é verdade qu e aveeso cem que iliés acena o decreto-lei a. 145.
a pronúncia nile importa em condenação por isiso que só ein pie
12. Contrapoz-se, porem. o requerente a esse direito em Mierário se abre 'rebate em torno da criminalidade, é certo que a pie -_ eletiva, para tentar provar que o possue
e preferencial, com e alepencia importa em ver no actisadn falta de tal modo grave do pon - , gaia% de fundamentos que não o justificam nem amparam, csquede vista adn;inistratiro que. só l -ela, autor izaria seu ametaeleuto d a eido, de que afeleies funcionários oferece a lei nove o ensejo
e ainda
perviço púbiico e do funcionalismo, De res!o, si o rée a i nda não fo
conoicionarto do restiluir-thes facultativamente, o que a lei antiga,
julgado em de f initivo foi porque se feiregia, uniforme cenda do • revogada, lhes dava. corno direito,
processo,
•13. Nestas coreliçaes, tende sido o parecer do D.A.S.P., am .o4. Em face desses pormenores suscitados no estudo da preli- salde pelo Sr. Presidente da . fleptibaca, que, assim, ratificou ieilas
minar, é dispensável enatirair mitudenternente o mareio da cansa.
deciaões anteriores, nada mais há a fazer do que cumpti-las alteareiF.la decorre, quantunt satis, contra o acusado, daquela análise, sufi- mente, firmada como está, tranquila, a jtírispctidência.
cinte para uma conclusão.
Nestas corelical ee, nada há a deferir, devendo ser o proceeso ar5. Relativemente aos d e inaie fencionarios, está bem caracteriza- q uivacio. —. Paulo Lura, diretor de Divisão.
da a nenhuma coparticipeçãe dos inesmo.e- no delito, antes estP.mto
na-mecho: alasiteetio a ileciz,ão anterior, aprovada pelo S.. Preprovado eão terem eles, ao menos, CIUMCIlle r culpa (sentido jurídicopenal), como chefes de serviço, piaois fatos do acusada. E si assim scdrrt da República., — Luiz Simões Lopes.
reorre, ca r ente à culpa, mais abale &' orce quem., a uólo. Nem riosPARECF.It
fio cons i derei co o crane como formal, eabe-lbes quaisquer respons abilidades. De resto, a reeeonsabilidade poi crime é sarnpre pessoal
Pre s esea a, 1.a36 — O presente processo é consti(art. 25 da Cc nsolideeao das Leis Penaie).
6. Á vista do expoeto, do acordo com os termos do art. 10, tuido pelo ofício n. 773. de 26 de outubro aliaria°. da C.E.G. à D.
letra f, da lei n. 284, de 19ae o D.A.S.P. deve adotar as conciusike s., encaminhande a reiaiião dia! canuirlaiais horst irados no cencurso
realizado no Colagio Militar do Rio de Janeiro, pa
oficial de discido Conselho Si perior Administrativo constantes da fl. 281 a verso, plina de 2' classe, atuai-mente inspetor de aluuo daeaclaese
E. do qualato é, proposta de demissan de José Demóstenes de Holanda. Caval- nro I, do acordo com o Regalamenio pari os Coiaeios Militari
as. a
canti, a bem da moralidade adminietraliva do serviço público, sem
que se acha compreendido nus termos do deerele-lei ri. 636, do 19 de
prejuizo de otilras penas a serem impostas em justiça. De referênagasto passado.
cia aos dernala funcionários. incid e ntemente apontados no processo,
9 . O eosein'e .foi apreciado por aquala Divisão que acha estar
Isentá-los de r esponsebilitiveles, como também conclile aquele Conconcurso de que se trata COTI p reendido no§ 2° do deercto-lei ;ratado,o
selho .
7. Pode, assim, ser o processe restinado ao senhor Ministro da por não tee sido previsto o arseo de sua validade.
3. Em vista disso propõe - a I). S. que. existindo 7 vagas, na lasse
Fazenda. — Paulo Lura, d.retor de divisão.
E. da carreira de inspe l or de amuos,
sejam p rovidas pelos candidatos
Despacho: Aprovrtoo. — Luiz Simões Lopes,
habilitados que elia tambein em numero de fiel.e.
4. E s clarece, então aquela Divesão que três da
uelas vagas se
acham p rovidas i nterinamente e ,que essas nomeaçõesqnão
podem irevnlecer
ante
à
existência
de
cend'clatos.
pnesuido
•
Proco SSO i. i .iu — DFMad — Mai io Arai:leio da Silva, cones
neceiseario
-recurso, fazendo notar, entretanto, que, com o natural pe
tador, entese li, do quadro I — Tesoure Nacional, tio Ministério nià por
p romoção, das vagas: de cla e se F, Ó haverá net:es cenchimereo,
_Fazenda, pediu a este Departamento tranererencia ¡aia classe ida- nerariam de um dos interinos da clasee E. que, no co,se-idade da exotica da carreira de ofic•al administrativo do quadre 111 — Recebedo- ma ee moderno.
ne deverá sor o
rias Federais, do mesmo ninesterio.
5.Junto
ao
p
2. Sua pretensão foi deferida e aprovada pelo Sr. Presidente nhor ministro da resente
processo n. 2.198, encaminhadn pelo seGuerra,, oem
que cinco dos interessados pedem miro'da República, por deepacho ie 7 do corrente, fluirmo, porém a ex- veitementn no cargo em apreço.
pedição do ato subordinada, entre outras condieões, ao a proveilsineuto
de todos os atuais eacriturarios da classe G, do quadro pretendiao, que
6. Nestas condições, entende a D. P. que, de acarido com o parese acham beneficiados pelo ciecreto-sei n, 145, cie 29 de dezembro, de cer da D.S., nada há opor 'eis nomeações p ropostas,
devendo os uro1V.S7, e aguardam a realização das provas estabeiecidas pelas nastro- ressos ser encaminhados ao Sr. ministro da Guerra.
para que se
resolver, como julgar mais acertado. — Paulo Lyra,
pões reguladoras da execução do miado eiecreto-lei peta presta-ais, digne
Divisão.
diretor de
habilitando-se, desse modo, eo aproveitalienlo naquala classe.
3'. Não se conformando com essa restrição, re,eirre o interessado
Despacho: A p rovado. — Luiz Simões Lopes.
para o Sr. presidente deste Deperinmente, elegendo dada haver presente à Lei u. 284 ou ao decretu-let n. 115 que a justifique, não poPARECER
dendo a espectative de direito dos escriturários ti se sobrepór a direitos liquidos . que a lei concede e regula.
Processo TI. 1.997 — DF/665 — O Sr. ministro da
4. Equivoca_ ee o recorrente pensando Ler direito -à traneferan- Saude submeteu a este Dep
E d ueacão é
cia pleiteada que. conforme -aiz a lei -poderá ser feita" não lhe asse- n. 284, de 28 de outubro deartamento,
1936; o p para o fim do art. 35 da lei
gurando, portanto, um , direito liquide, certo e ine e nteetaeel. •
Ires req uerimentos que lhe foram dir erocesso incluso, conslitiode da
'cl
cedro Cesar C anal,
a. Diz mais, que a restriçao Impusta ao seu i .e lido bão encontra e atendente, classe D do Quadro I, pedindo
apr oveitamento, de acordo
Justificativa nem na doutrina Ilrmaaa por este Deeartamente
com os seus tftulos de p erito-contador e• ha'!
areiem mei-vime er0vez que no tem ela constado das transferências concedidas para o nõmreas
ot: oiro II — Tribunal de Cantae, onde Lambem há eieriturários da
2. Tendo ido . G . ¡•-•_'2.2.4=1)
ao caiada, C. F. S. P. C., reeolveu
elaese Gr esperançosos de ingresso em criereira saperior.
ti. O requerente, com essa alegação. Orno:leira não conhecei-- esse devolvê-lo ao Minaetério da Edireacilo e Saude, para que o requerente esclarecesse melhor a sua pretensão e fosse ouvida a restomo lhe compete, a Juriepruilencia firmada a reepeito e menos peito
a C. E. E.
ainda a organização do Tribunal de Contas, e, no entretanto, invoca
3. Volve, agora, o processo a este Dep
fundamentos nelas amparados.
artamento, tendo o
7. Já está consagrada na Junsprudancia firmada pelo D.A.S. ressado declarado, de próprio p unia° lesejar ser aproveitadaintenos
de Contabilista e de Oficial Administrativo daquele MinisP. coro aprovação do Sr. Preebinele da Republica, a restrielle im- cargos
tério.
posta às transferènclas para as clasees imorais cia cerrai-1'a de 04aal
,4. A Ce E. E. declara que nada teas a apaga
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5. Nestas condições, nada M a opar á transferência requerida;
ficando a eanerlican rio ato condicionada:
' os termos do art. 35 da lei n. 284, ou com o seu aproveitamento,
a) á existancia de vaga ou de numerário para provimento
)as carreiras de Contabilista ou de Oficial Administrativo.
de cargo vago;
6. O pedido não encontra apoio legal, nem para um caso, nem
b) a ir a interessada ocupar, por ordem de antiguidade,
atra o outro. Na primeira hipótese, sendo as classes iniciais daquelas
a ultimo lugar da classe que vier a pertencer,
-.arreiras superiores à do requerente, não poderá haver transferèn-tia, pois esta só é permitida para a mesma classe; na segunda hia
6. Pode, pois, o processo ser submetido á decisão do Sr. Pre-iótwe, o ingresso em qualqut i . carreira está subordinado à preacri- sidente da República. — Paulo Zaire, diretor de Divisão.
Ião do disposto no art. 41 da lei n. 284, isto é, a habilitação préDeapacho: De acôrdo. — Luiz Stmões Lopes.
via, em c,.elcurso de prosaJa uu de prova e de títulos, conforme .flar
a caso.
PAREGElt
7. Trata-se, como se vê, de assunto em que se debatem pontos
le vista, opostos, como demonstrani as informações e os processos
Processo n. 2.452 DF-661 — O senhor ministro da Justiça, sub:anilados, e, não obstante isso. a C. E. E., que tem o dever de instruir,
;onvenientemente, os procesaa2, iireitou-:-.e, apenas, a declarar que mete a este Departamento, por intermédio do chefe do seu Gabinete,
'nada tem a opor", sem eselareei , r a que, deado que duas eram as o requerimento que Tieté Falcão, extranumerário da Policia Civil do Distrito Federal, dirigiu ao diretor do Serviço do Pessoal dêste Deioluçõea aventadas para a de..iAn Go pedido.
8. É estranhavel, ainda, que L C. E. E., entre duas soluções partamento, pedindo aproveitamento na classe inicial da carreira de
'repostas, contrariamente à lei, opte per uma delas, sem definir Escriturário, do Quadro II — Policia Civil do Distrito Federai Ila
aual seja, em vez de estudar o assunto convenientemente, em face Ministério da Justiça o Negócios Interiores, ou na mesma carreira
ia legislação e da jurisprudência, ind)canalo, então, a decisão certa. em qualquer dos quadros do Ministério da Fazenda, por se achar ha9. Deve, à viela disso, sei . reatituído o processo ao Sr. ministro bilitado em concurso de l a entrancia para ernprêgo de Fazenda.
2. O requerente junta unia certidão passada pelo S. P. F. moia Educação e Saude. — Paulo Lira, diretor de Divisão.
vendo possuir o referido concurso e ter sido classificado em 25°
Despacho: O D. A. S. P. opina rolitrarianiente ao atendimento lugar.
lo pedido. Restituo ao Sr. Ministro da Educação e Saude. — Luiz
3. Em face da resolução dêste Departamento, aprovada pelo
Sinides Lol neS.
senhor Presidente da República, o constante da Expesiçào de Motivos n. D. F.-127, quer o requerente ter preferência para a
mau L:Elt
nomeação, visto já exercer função pública.
4. A C. E. J. manifesta-se contrariamente á nomeação para
Proces s o n. 2.3 1 1 — Cla ss ifica çã o, Por ordem de antiguidade,
los funcionários que integram as carreiras de Agente e Ajudante de o Ministério da Justiça, de vez que o concurso prestado peto requeAgente do Quadro XXXIV do M. O. P. — DF/655 — Pode ser rente só lhe dá direito a aproveitamento no Ministério da Fazenda,
litimetida à aprovação do Sr. Preidente da República a classifica- e que, posteriormente poderá pedir transferência para o Ministério
aão, por ordem de antiguidade, alia funcionários que integram as da Justiça.
5. Este Departamento tem entendido que os concursos prestados
aarreiras de Agente (classes H, ri-vaga, F-vaga, E, D) e Ajudante
de Agente (classes G-vaga, F-vaga, E-vaga, D, C) do Quadro XXXIV anteriormente á vigência da lei ri. 284, de 28 de outubro de 19.36,
D. R. Botucatú do M. a'. O. P. — Paulo Lira ,diretor de Di- sé têm aplicação no Ministério em que foram realizados e para os
mesmos cargos para que foram prestados,
viean.
6. Nestas condições, o pedido de nomeação sã terá cabimento
Despadio: De acanalo. — Luiz .siniões Lopes.
para o Ministério da Fazenda. Déste modr deve o processo ir ao
S. P. F. para que aprecie o pedido, submetendo-o, posteriormente,
PARECER
á consideração do senhor ministro da Fazenda. — Paulo Lyra, diProcesso n. 2.448 — DF/664 — Maria Areei atoarão Perales. retor de Divisão.
Despacho: De acórdo. — Luiz Sinu3es Lopes.
3scriturário, clame E do Qis, iro XVII, Diretoria Regional doe Coreeios e Telégrafos, Ceará, da Ministério da Viação e Obras Públicas,
Processo n. 668 DF-667 — Leopoldo Pereira da Silva Filho,
arn requerimento dirigido ao Sr, Presidente deste Departamento, Operário
de Construção Naval — classe D do Quadro I, do Munisoede transferancia para idênacas earreira e classe dos Quadroe
da Guerra, em requerimento dirigido ao titular daquela pasta,
Diretoria Geral dos Correios a Tela:ai-tifos, ou IV, Diretoria Regional tério
sblicita, nos termos da última parte do parecer DP-198, de 4 de oulos Correios e Telégrafos da aslia to Federal (Serviços Regionais), tubro
findo, a sua transferência para classe idêntica da carreira de
ao mesmo Ministério.
do mesmo quadro.
2. A C. E. V. manife-1 . se ao atendimento do pedido, sob o Escriturário
2. A C. E. G. manifesta-se favorável ao atendimento do pealindamento de que, na Dire i , a Regional dos Correios e Telégrafos
dido que encontra amparo no art. 35, da lei n. 284, de 28 de ouao Ceará, há falta de Pesaoli),
tubro de 1936.
3. A classe E da carreia , de Latailarário do Quadro XVII, Di3. Nada há a opõr á transferência requerida, ficando a meretoria Regional dos Correio- Telegrafas, Ceará, tem 8 exce- dição do ato condicionada. preliminarmente. á prestação pelo intedente.
ressado, das provas de habilitação de que trata o art. 35 citado. e,
1. A transferência rege Tida dá margem à extinção de um depois:
desses excedentes e, consequestemente, ao preenchimento de um dos
a) á existência de numerário para provimento de cargo vago e
lugares vagos da classe inicial D.
3. A argumentação apreAntaria pela C. E. V. não justifica, • b) á eolocacão do requerente, por ordem de antiguidade, no úlpor'anto. o indeferimento do pedido, que está amparado pelo a 2' Limo lugar da classe que vier a pertencer.
rio art. 25 da Lei do Reajustamento.
4. Encaminho o processo á D. 5., para a determinação das
G. Nestas condições, nada há a opor à transferência para qual- provas de habilitação. — Paulo Lyea, diretor de Divisão.
:iuvr dos cargos pretendido, ficando a expedição do ato condicionada,
Encaminhamentos:
apenas, à existência de vaga e ti colocação da interessada, por criem de aatiguidade, no últim.o lugar da classe que vier a pertencer.
Representação D. F4-35 — Soabre cumprimento da determinaaão
7. Pode, pois, o processo ser submetido
apreciação do Sr. constante
do art. 28, da lei do Reajustamento e circulares da arePresidente da República. — Paulo Lira, diretor de Divisão.
aidancia da República, relativamente a afastamento de funcionários
Despr,'ho: De acordo. — Luiz Símiles Lopes.
de suas repartições. — "Ao S. P. V."
Representação D. F.-36 — Sõbre cumprimento da circular nuPAR r:cr.11
mero 7-98, da Secretaria da Presidência da R epública, — "Ao
5. Esse parecer não esclarece, no entanto, se a C. E. E. coa-

aorda Com a transferência do requerente, sugerila pelo S. P. E.'

8. P. T."

Processo ria 2.451 DF-662 Nasilde Palhano de Jesus, caceiRepresentação D. F.-37 — Sôbre nomeações feitas de acôrdo
-urário classe C, do Quadro IX — E. F. São Luis-Terezina --, do
Ministério da Viação o Obras Públicas, em requerimento dirigido com os arte. 41 e 40, da lei ri. 284, de 28 de outubro de 1936. —
o titular daquela pasta, pede transferancia para idéntica carreira "Ao B. P. V."
Representrito D. P.-38 — Sôbre subatituição remunerada. —
a classe do Quadro II — E. F. Central do Brasil
do mesmo
*Ao B. P. T.
Ministério.
Processo n. 2.495 — Pedro Soares de Moura, ex-eondutor do
2. O senhor diretor da Estrada de Perro Central do Brasil
ae parecer que não se deve atender à ',luarento
malga da D. a. Correios e Telégrafos do Estado do Rio de Janeiro,
pede seu aproveitamento. — 'Ao S. P. V."
"uma vez que ainda existe elevado número da eropregadoe
Processo a. 2.612 — José eurgel Dantas, professor, padrão I,
dispensados por economia, aguardando aproveitamento, de conformidade com o decreto n. 24.856, de f1934, OS qnals teriam do Quadro 1, do Ministério da Educação, pede melhoria de situação.
assim, prejudicador.
3. A C. E. V., tendo em vista ésse porem manilhota-aa gazas
DIVINO BE SZLIK110 E APERFEIÇOAMENTO
atêm, pelo indeferimento da peticgo.
4. Não há, porém, nem na lei nem Ta J eriePredésts
— Uai° Pereira Monteiro, cemento ~se E.
_
Prateamo $.
Pnin
oarecer da C. E. Y. nenhum funsiffiropato gine ~Qat go paro- Quadre I, do Ilinisiério da Ednosaao, Pede transtegagia two ohãsaa
-tr. is contraries.
idêntica da carreira de lltkoriturárip.
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Parecer:
Opino pela aprovação das provas, programas e processo de julgamento constantes dos as. 6, 7 e 8, do parecer da S. O. S. do
/NEP (fia. 11 e 11v.) e proponho se cometa á banca examinadora
do próximo concurso para escriturário de qualquer Ministério a
incumbencia da realização das aludidas provas e respectivo julgamento. 1). S. do DAST>, em 29 de novembro de 1938. — M. Brito.
Despacho: Aprovado. Em 3 de dezembro de 1938. — Luiz
Simões Lopes, presidente.
Processo n. 1.301 — Arf Kerner Pena Firme, escrivão classe I,
do Quadro XIII, do Ministério da Fazenda, requer transferencia
para classe idêntica da carreira de Oficial Administrativo do Quadro
II, do mesmo Ministério.
Parecer
Opino pela aprovação das provas, programas e processo de julcemento constantes do parecer da S. O. S. do INEP (fls. 7 e 7v)
(na. 6, 7 e 8) e proponho que se cometa á banca examinadora do
próximo concurso de escriturário de qualquer Ministério a ineum'Alicia da realização das aludidas provas e respectivo julgamento.
consideração do Sr. presidente déste Departamento.
D. S. do DASP. em 29 de novembro de 1938. — M. Brito.
• Despacho: Aprovado. Em 3 de deezmbro de 1938. — Luis
Simões Lopes, presidente.

CONSELHO FEDERAL DE COMER10
EXTERIOR
Reat1zon-se ontem a 46 sessão do Conselho Federal de Comércio
Exterior, á qual compareceram os conselheiros minicro Barbosa
Carneiro. diretor executivo. João Maria de Lacerda, Benjamin do
Monte. João de TAinrenco. Blivnldo IA" Pranklin de Almeida. Alvaro Porto Moitinho. Lnrieno 3. de Morais. e os conselheiros ternicos Léo de Afonseca, Frederico Cesse Burlamaqui e Adamastor
Lima.
Deixaram de comnorecer. por motivo justificado, os conselheiros
Artur Torres Filho. Pedro Mendonça Lima e o consultor técnico
Guilherme Weinschenck.
A sessão foi ences eivamente presidida pelos Srs. ministro Barbosa Carneiro e conselheiro João Maria de Lneerda.
,
Foi lida e aprovada a ata da seesão anterior.
() ministro Ilnrhosa* Carneiro deu conhecimento ao Conselho do
"
expediente tia sessão, constante da lista abaixo:
Telegramas do Sr. Tedoloshi. de Santos, sobre exportação de
Trii n4rins de cobre Tora o 'la ti n o: oficio do secrebirio geral Interino
do mintsjsnjo sie neierees Exteriores. fornecendo as informações
solieltiate a nele Conselho sobre a situarão do exportarão do T0550
mate; oficio do Core:111nd° do *Brasil em 'Boston. com ronsiderarlies
sobre a nnesibilifinde da intrndneSn ria pita nos mercadoe americae remetendo ctipfae de vitrine oficios diriridos ao ministro das
e l s r6e Exteriore s sobre enInefteão de pendo! os nossos naquele
prifs; oficio lia Camara de Comércio ChilPno-nrite ;IPiri. desta Capital. mote/indo a comprimirão do Conaelbo sobre n classificseão
ylpfri de ervilha verde sara: ofício tio Tnatitoto Re/l eiteiro de (leogra% e Estotisfico. ofererendn ao c.noselho moa rriteean daq ginopees
pstntietiens de torbei na Estados da Federecão; oficio tio Servico
Fruticultura, do Ministério da Aceiro/fura fornecendo os dados mie
C r nselho solfriton (cobre a evnortação de finitas nacionais: offelo
ministro da Varão.encaminhando um expediente da Assnciacão
- arvão Mineral. pobre a regulamentar/1n dos
doa Trabalhadores em C
eervicoe de estiva no nono do Rio de Janeiro: memorial do Sindical° Patronal dos Madeireiros Produtores do Pertmã, pleiteando
a criarão do Tnstftnto Nacional de Pinho: memorial da firma Renda,
Priori & Comp.. de Recife. fabricante de tonéis da f erro. rieitenndo
que lhe omitam as segurados na favores mie a leeislação vigente conde ferro;
cede a determinada s indóstrins nacionais para imoortaçÃo
telegrama de Meirelee & Corno. e mOrria. de Curitiba, protestando
contra e critério adotado pelo Departamento Regional do TN:Milito
Nnciona! do Mate To Perorá. para Cnnepea no de certificado,: de em.
liortme desse produto: telegramas emitindo a erinclin do Centro de
Exportadores da Erva-Mate: offeio do Conselho de Tarifas e Transportes, fornecendo as informneties sobre a recente moloracão dos
findes ferroviários; oficio do nresidente do Tnettinto Nacional do
h a criarão de centros esmorMate, fornecendo as informaciiee so_re
tadoree desse produto: oficio da Comora de Comercio Chileno-FiraOleira, pleiteando leeneão de direitos aduaneiros para unia nartida
de 506.300 quilos fte polpa de marmelo. que a Companhia Frutera
Rud-Americatia, de Brinttarrn. eshl interos s nda em colocar no nosso
Mercado; carta tio comissário com ercial 'elo Governo rio Caroidá, coMasiesiado • interesse dos NI. Robert Roland RegM, de , Levis, no
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sentedo de importar amendoim do Brasil; telegrama do interventor
federal na Paraiba. sobre a distribuição das quotas de algodão a ser
exportado para a Alemanha; bilhete-verbal da Legoção do Brasil ene
Stockholmo, remetendo um quadro estatístico do comércio exterior
da Suécia nos nove primeiros meses de 1936/1P38; bilhete-verbal
da Legação do Brasil em Stockholmo, remetendo um quadro de importação de café pela Suécia 1105 nove primeiros meses de 1936/1938;
carta do secretário comercial da Embaixada do Brasil em Bruxelas,
agradecendo as referências elogiosas do Conselho ao seu trahelho
aceire as relações comerciais entre o Brasil e a União Econômica
Belgo-Luxemburguesa; carta do Serviço de Intercambio da 'Associação Coourcial do Rio de Janeiro comunicando ter providenciado
para divulgar o interesse da Universal Inporters and Traders, do
Canadá, no sentido de importar manteiga de caca; carta da Associação Comercial do Amazonas, comunicando ter cientificado os exportadores de castanhas do interesse que tem a firma Koplan &
Comp., do Canadá, na importação desse produto; telegrama do conselheiro Artur Torres Filho, agradecendo o voto de pezar do Conselho pelo falecimento do seu progenitor; bilh3te-verbal da Legação do Brasil em Stockhoimo, remetendo um artigo publicado pelo
"Svenska Dagbladet" importante jornal sueco, sobre a nossa situação
econômico-financeira; boletins do Escritório Geral de Informações'
sobre o Brasil em Buenos Aires, tratando de assuntos diversos; oficio
do presidente da Camara de Comércio Britanica no Brasil, agradecendo a comunicação do Conselho sobre a decisão do Ministério da
Justiça, a respeito do funewnair coto da mesa) * em face da nova
legislação: telegrama d l igido tio can-eelheiro João Maria de Lacerda
peie Sindicato dos Fabricantes de Doces e C l asses Anexas de Campos, pleiiesoalo urgência para a solução do projeto de criação do
Instituto de Conservas e Doces; oficio do Conselho de Expansão Econômica do Estado de São Pauto, encaminhando cópia de uma representação em que a firma Fedida ar Comp. solieita providências
urgentes para remover difieuidade a que tem encontrado na exportação de 'eus produtos para o Uruguai; °Um do Conselho de Expansão Econômica do Estado de São Paulo, solicitando informações
sobre o andamento de diversos assuntos submetidas peia Associação
Comercial daquele Estado á apreciação do Conacroo: ofício do Consulaio Geral do Brasil em Let:in'?:R, prestando intorniaçõea sobre um.
pedido da firma Aranha Coriza & Comp., nose rabio de obter uma
quota supiementar de Fat Backs, encaminhada pelo Conselho; ofício
do consu! geral do Beas i l ern Londres, acusando o recebimento de
uma exposição do Sr. B. H. Brister, da Irlanda, sobre um plano
de intensificação do intercanibio brasileiro-irtandós, encaminhada
pelo Conselho; ofício do Conselho de Expansão Econômica do Estado de São Paulo, comunicando geie está sendo objeto de cuidadosos
estudos uma representação que lhe foi enviada sobro a necessidade
cta construção no porto do Santos, de um frigorífiao pre-rafrigeracior
de frutas cíoecas, construção essa que depende da solução do plano
de remodelação daquele porto; ofício do Departamento Nacional de
Industrio e Comércio, transmitindo cópia de uma carta que o engenheieo 11. itacker dirigiu ao ~letra co Trabalho, fazendo considerações sohro a cionveniOncia da exp' , ração do ro;oério "Galena";
telegrama do Instituto de Organização Bacional do Trabalho e outras entidades de São Paulo, oà nTtunientliter que a "Jornada Cullti'a o
desperdício" será iniciada a 15 do corr•nte; e rai t erando o convite
feito ao CousiSho para se repte:entre nessa campanha; telegrama
do Centro tio Comércio e Indústria. de Ponta Grossa, comunicando
tom' sido cri-sal:ida ao Conselho uma longa exposição a respeito do
reg:me de quotas criado pelo tostituto aciona! do Mate; telegrama
doegido ao conselheiro João Maria de Lacerda pelo Sr. David Sampaio. de Campos, alegando, em nome dos operários em fábricas de
dores, a sltuação precária dessa indOsii ia, pelo que pede a criarão
do Instituto de Conservas e Doces; carta chrigida ao conselheiro João
Maria de Lacerda pela firma Amorais Costa tic Comp.. de Pernambuco. apresentando documentação do epelo da classe á criação do
Instituto de Conservas e Doces; ofício de ministra das Relações Exteriores, cemunicando edesignação ce um funaione?io daquela Secretaria de Estado para fazer Ilg"403 &til:e a- mesma e o Conselho;
bilhete-verbal do secretário geral interino do Ministério das Relações
Exteriores, transmitindo informações recebidas da Legação do Brasil
em Copenhague, sobre as quotas extraordinárias concedidas rala
Dinamarca para frutas e castanhas; bilhete-verbal do secretário geral interino do Ministério- das Relações Exteriores, remetendo cópia
de um novo ofício da Legação do Brasil em Budapest sobre a colocaço do nosso algodão na Ilóingria; ofício do Departamento Nacional
de Indústria e Comércio, do Ministério do Trabalho, encaminbande
vários expedientes do Sindicato dos Fabricantes de Doces e classe'
anexas de Campos, sobre a criação do Instituto de Conservas e Doces;
oficio do Departamento Nacional de Indústria e Comércio; do Mie
nisterio do Trabalho, fornecendo as informações solicitadas pela
Conselho sobre a indústria de doces; carta da firma Karl Veit, da
São Paulo, demonstrando o seu desejo de se corresponder com ai
firmas do Egito interessadas na importação de dormentes do Brasil,
do que teve conhecimento pela divulgação das atividades do Conselho; e vários ofícios e cartas agradecendo a comunicação da mudança de sede do Conselho.
- Findo o expedinete. o conselheiro João Maria de Lacerda aproe.
sentou diversos documentos, entre os quais um do presidente dg
Sindicato dos Fabricantes de Doces e classes anexas de Campos, pedindo a abertura de um inquérito, a que comparecerão os fabricantes
de doces, afim de ser regularizada a situaçáo dos mesmos.
•
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Apresentou Onda S. Ex. ova carta do Sr. Demóstenee Cardoso,
a respeito da adoção de medidas para o equilíbrio da nossa balança
comercial.
O consultor técnico Mo de Afonseca comunicou diversos dados
estatfaticos. sobre a exportação de café em pó, mostrando que de
1933 a 1936, a nossa exportação alcançou um total de 51.660 qui'os.
enquanto em 1937, chegou a s22,116 quilos.
Mostrou S. Ex. um quadro comparativo do comércio exterior
da União Sul Africana com o Brasil, em que se verificava haver a
exportação daquele país no período de 1926 a 1929. alcançado
368.299 milhões de libras papel, e que a do Brasil, em igual período, foi de 375.200 milhões de libras papel.
De 1934 a 1937, a exportação da União Sul Africana foi do valor
dr 402.5. 78 milhões de libras papel, enquanto a nossa não excaleu
de 247.675 milhões *de libras papel.
A exportação de csaf,' brasileiro para a União Sul Africana, está
sendo prejudicada pela séria concorrência dos prodotor e s da Africa.
Oriental Inglesa, o que se verifica dos seguintes dados, eximidos
de e statísticas oficiais.
De 1922 a 1925 exportamos 114.815 milhões de libras peso
para uma importação total de /22.561 milhões de libras peso, o
que para nós representou 93,7 TS dos fornecimentos da café aquele
Dominion.
Le. 1034 a 1937, a nossa exportação foi apenas de 05.931 milhõ'es de libras peso, correspondendo a 53 % ria importação total,
que se cifrou em 119.808 milhões de libras peso.
Passando ao Relatório Verbal, o ministro Barbosa 'arneiro coolunisou os seguintes despachos do Sr. Presidente da República:
n't aprovando a resolução relativa á tributação do cumará nas
alçandegas dos Estados Unidos, concebida nos seguintes termes:
"O Conselho Federal de Comércio Exterior opina ara
que se dê conhecimento á Camara de Expansão Comercial
Pará do resultado das diligências que procedeu, no sentido
de obter do Governo americano um melhor tratamento tarifário . para o ciimarú."
nsiginou-se o processo (P. 618) de um memorial dirigido ao
Conselho pela Camara de Expansão Comercial do Pará, eri que pedia
os bons ofícios do Governo brasileiro perante as autoridrslea ametisanas para converter em direito "ad-valorem" 09 direito. específicos 'inc tributam o curnare.
Em virtude de solicitação do Conselho, o 31inisterio das Relações Exteriores ,por intermédio da nossa Embaixada em Washing!on,
spresenfou um memorando ao Departamento rio Estado obleeclo
resposta de que qualquer modificação na tarifa artuansira só poderia ser feita em virtude de lei do Congresso, e que o referido Departamento chegara á conclusão de que, por motivo.; vário s, não
podia recomendar a alteração sugerida;
b) aprovando a seguinte resolução sobre assistência financeira
tos produtores de mate:
"O Conaelho Federal de Comércio EsIerios é de parecer
Que se encaminhe ao Instituto Nacional do Mate. uma Vez
que já se encontra instalado, o resumo das sugestões constantes do processo, pedindo-lhe que as examille, einitindu parecer, para o fim de novo estudo por parte destss Conselho, nos
termos do que dispõe o art. 20 do decreto-lei n. 375;
Que Se oficie á Confederação do Mate, dando-lhe cs-nhecimento da providência acima e esclarecendo que o resurso
á Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banca do Brasil,
por parte dos hervat,eiros, independe do assunto encaminhado
ao Instituto, de vez que o regulamento daquela já prevê assistência ás cooperativas legalmente constituidas e. Lambem,
a equiparação aos agricultores daqueles "que se dedicam á extração, colheita ou preparo de produtos expontaneos da flora
nacional."
Trata o processo (P. 736) de diversas questões relativas ao
amparo da indústria e do comércio hervateiros, consubstanciadas
em varias sugestões, de diversas firmas interessadas no. assunto, notando-se que são anteriores ao decreto ri. 375, de 13 de abril do
corrente ano, que criou o Instituto Nacional do Mate, a cujo projeto
se destinavam como elementos informativos ou para serem iiele
.
,aprovei fados
Participou o ministro Barbosa Carneiro que o Sr. Presidente
da República enviara os seguintes documentos para estudo do Conselho:
a) Relatório e quadros estatísticos referentes ao intercambia
comercial nolo-brasileiro, elaborado pela Divisão Econômica e CoPaercial do Ministério das Relações Exteriores; ofício do Escritório
Geral de Informações sobre o Brasil em Buenos Aires, contendo
apreciação relativas ao projeto de tratado de comércio entre o
brasil e a Argentina.
Finda a leitura do Relatório Verbal, o conselheiro Envaido Lodj
declarou que a firma Manuel Pedro 31 Comp., do Pará, já fechara
contrato ' bom uma firma do Egito, para fornecimentos de dorente.
.k1110
fi
Desse asiunto tratara recentemente • 110 autselia)De.
Co Lourenço.
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As vendas serão gradativamente aumentadas, de modo que á
aludida firma passará, em breve, a abastecer-se, em grande parte..
dos produtos brasileiros.
Declarou parecer-lhe oportuna tal comunicação, porque se trata
de uni nova corrente de exportação de resultados benéficos para a
ezonornia nacional, que certamente merecera todo apoio e faci'idacies do ilustrado Interventor Federal no Pará.
Iniciada a Ordem do Dia, o diretor executivo declarou constar
da pauta da sessão um parecer do saudoso consultor técnico doutor
Idis-acl F. Pena, e que num preito de homenagem a ele, fosse alteraria a ordem dos trabalhos, para ser imediatamente considerado o
referido parecer sobre restrições ás importações de vinhos estrangeiros, que, a seguir, foi unanimemente aprovado.
Foi aprovado, após debate, o parecer do conselheiro Benjamin
do Monte.. sobro a inchlstria do vidro no Brasil, juntamente cm um
aditivo nioposto pelo conselheiro Envaido Lodi.
Enfim, foi ainda aprovado o parecer do conselheiro .1c,iin
Lourenço sobre apólices de renda perpétua, hem como um aditivo
apresentado pelo conselheiro João Maria de Lacerda.
A sessão terminou ás 13 horas.
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao período de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas,
Mesas de Doudas e Coletorias.
Aos funcionários pablicor federais, estadeais e municipais é faceifado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
20 cla , a que têm direito, em duas prestações semestrais de 288000.

SECRETARIAS DE ESTADO
Ministério da Justiça e Negócios Interiores
Comissão de Permanência de Estrangeiros
DESPACHOS PROFERIDOS EM REUNIÃO DE 9-12-938
Sven Ciustaf Mauroy — Distrito Federal. — Junte atestado de
sailde e mais um de boa conduta.
Simone Virginie Leontine Matiroy — Distrito Federal. — Junte
atestado de saude.
Antônio Ribeiro da ;Silva — Distrito Federal. — Junte atestados
de saúde e de sacina e reconheça em tabelião as firmas do requeriincuto e da individual dactiloacópica.
Joaquim Lopes dos Santos — Distrito Federal. — Reconheça
em tabelião as firmas do requerimento e da individual dactiloecópica.
Evaristo Maciel Barreto — Distrito Federal. — Substitua os
atestados de saúde e de vacina por outros recentemente passados.
Niteroi, Estado do Rio de Janeiro. — Junte
Avelino Gonçalves
atestado de saúde.
Hans Lewschinski — Distrito Federal. — Prove que não tem
antecedentes político-sociais.
José Figueira da Silva — Distrito Federal. — Substitua o atestodo de vacina anti-variblica por outro recentemente passado.
Manuel Mala da Costa Santos — Distrito Federal. — Junte d,esti,do de vacina anti-variólica.
Gerhard Glaeer — Distrito Federal. — Substitua os atestados de
saúde e de vacina por outros recentemente passados e prove que não
tem antecedentes político-sociais.
Brasilino Fernandes Barreiro — Distrito Federal. — Junte atestado de saúde.
Luis Soares — Distrito Federal. — Junte atestado de boa conduta ou folha corrida.
Hans Benz — São Paulo. — Junte atestados de balida e de vacina.
Ricardo Cohen — São Paulo. — Junte atestados de saúde e de
vacina e prova de ocupação lícita.
Alfredo Rodrigues Monteiro — Distrito Federal. — Substitua
sua certidão de saúde por, atestados de saúde e de vacina recentemente passados.
Carlos da Cunha — Distrito Federal. — Junte atestado de afinidade.
Conetantino dos Santos — Distrito Federal. — "suste atestado
de sanidade e mais um de boa conduta.
Otto Sterch — São Paulo. — Junte certidão do Departamento
Nacional de Povoamento, provando as eondiçãee len que entrou no
ficha dactiloseópica, atestados de saúde e de vai
peov a ch
poupaçie Melte e de que Mio toa antecedentes poli
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dão de registro das firmas que abonaram sua conduta e satisfação às
exigências da lei do selo no passaporte.
Harold Edwin Salton — São Paulo. ..-- Prove que "ostá devidamente registrado, de acordo com o que determina o decreto número
23.569, de 11 de dezembro de 1933.
Juntas Justo Schlesinger — Distrito Federal. — Prove que não
tem antecedentes político-sociais.
Kurt Rehfeld — Paraná. — Junte prova de ocuiSação lícita e
ateg tados de saúde e de vacina.
Iria Rute Hillis — Distrito Federal. — Junte certidão de registro
das firmas que abonaram sua conduta, e prove que não tem antecedentes político-sociais.
Abram Nachman Abramowicz — Distrito Federal. — Junte
prova de ocupação licita e prove que não tem antecedentes políticosociais.
Karl e Hilda Volt — São Paulo. — Substituam os atestados de
vacina por outros de Saúde Pública e provem que, não têm antecedentes político-sociais.
José Afonso — Distrito Federal. — Junte certidão das firmas
que abonaram sua conduta.
Distrito Federal. — Junte atestado
Augusto Nunes da Silva
de saúde e certidão de registro das firmas que abonaram sua conduta.
Vicente Boceja — São Paulo. — Junte atestados de saúde e de
:vacina, satisfaça as exigências da lei do selo no passaporte e na ficha
dactiloscdpica e prove que não tem antecedentes político-sociais.
Angelo de Micheli — Belo Horizonte. — Junte atestados de
saúde e de vacina e prove que não tem antecedentes político-sociais.
Margot Wohlmuth — São Paulo. — Junte atestados de saúde :e
de vacina.
Joseph Elias Behamdouni — Distrito Federal. — Substitua o
atestado de vacina por um da Saúde Pública, junte certidão de registro das firmas que abonaram sua conduta e prove ter ocupação
licita. •
Lewin Moszek-Lejh — Distrito Federal. — Junte certidão de
registro das firmas que abonaram sua conduta, recibo do pagamento
do imposto à Prefeitura, para provar ocupação lícita • prove que
não tem antecedentes político-sociais.
Mário Lopes de Azevedo — Distrito Federal. — Junte mais um
atestado de boa conduta.
Alfredo de Sá Amorim — São Parto. — Substitua os atestados
de saúde e de vacina.
António Ferreira Pinto — Distrito Federal. — Junte atestado
de saúde.
Karl Willy Fuoha — Distrito Federal. — Junte atestado de
saúde e de vacina e prove que não tem antecedentes político-sociais.
Dolores da Rocha — Distrito Federal. — Substitua os atestados
de saúde e vacina por outros recentemente passados.
Frydman Chaim — Distrito Federal. — Junte certidão de registro das firmas que abonaram sua conduta, recibo do pagamento de
Imposto à Prefeitura para provar ocupação licita e prove que não
tem antecedentes político-sociais.
José Luis Garcia — Distrito Federal. — Junto Ws fotografias
.1(3 x 4 sobre fundo preto), prova de ocupação licita e certidão de re.0
gistru das firmas que abonaram sua conduta.
Manuel Gonçalves Vasco — Niteroi, Estado do Rio de Janeiro.:
.— Junte prova de ocupação lícita e certidão de registro das firma
que abonaram sua 'conduta.
Johanna Lewy — Distrito Federal. — Substitua os atestados de
saúde e de vacina.
Abram G-rajcar — São Paulo. — Junte individual datilosodpiort
e atestados de saúde e de vacina.
Friedrich Ostweiler — São Paulo. — Substitua o atestado de
Vacina pois um da Saúde Pública; !sita o passaporte e prove que não
tem antecedentes político-sociais. .
Antônio Castanheira de Almeida — Distrito Federal. — Junte
Certidão de registro das firmas que abonaram sua conduta,
Erwin Wegner — Distrito Federal. — Prove que não tem anteCedentes político-sociais.
Substitua
Joaquim Pinto Gonçalves — Distrito Federal.
atestado de vacina por um mais recente.
António Maria de Sá — Distrito Federal. N.-. ~atai* o atestado
de 'vacina Por um meie recente.
Substitua ó atesFeliz de Sousa — Estado do Rio de Janeiro.
tado de vacina e sele o passaporte. •
Gerhard Meider — Distrito Federal. — Prove as condições dei
@eu desembarque; junte atestado de boa conduta e prova de ocupaçãO
lícita.
Carlos Ceando Porá — Distrito Federal. — Junte a' individuaX
datiloscdpica e as fotografias de sua esposa, caso requeira igualinente para ela.
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Por pm tuia de 5 de dezembro de 1938, foi concedido um ano de
licença e:Teeial, nos termos do art. 1° do decreto n. 42, de 15 de
abril de 1935, a Manuel lionorio Ferreira, auxiliar de portaria,
classe II, da Secretaria da Câmara dos Deputados, o qual deverá en-1
trar no go.:o da mesma licença dentro do prazo de oito dias.
— Por portaria de 13 de dezembro de 1938, foi concedido urn
ano de-licença especial, nos termos do art. 1° do decreto n. 42, de
15 de abril de 1935, a Reinaldo Laurindo da Silva, continuo — alasse
G — da Câmara dos Deputados, o qual deverá entrar no goso
mesma dentro do prazo de oito dias. (Proc.n. SA/38 — 4.437).
— Por outra da mesma data, foram concedidos dois meses dd
licença, nos termos do art. 80, n. I, do decreto n. 14.663, de 1 de
fevereiro de 1921, e a contar de 14 de outubro último, ao servente
— classe E — do Quadro III do mesmo Ministério, Roberto Crivela.
• (Proc..n. SA/38 — 4.243).
e
— Por outra da mesma data, foram concedidos sesesenta dias de
licença, em prorrogação, nos termos do art. 8 0, n. I, do decreto
n. "14.663, de 1 de fevereiro de 1921, a Buclides de Sousa Breves.
mecânico — classe F — 'do Quadro III. do mesmo Ministério. (Proc.
n. SA/38 — 3.992).
— Por outra da mesma data, foram concedidos quatro meses dd
licença, para tratamento de saude, nos termos do art. 80, n.• I, do
decreto 14.663, de 1 de fevereiro' de 1921, e a partir do dia 2 de
setembro do corrente ano, ao polícia especial — classe F — do Quae
dro II do mesmo Ministério, Orlando da Silva Barbosa. (Prof..
n. BA/38 — 3.591).
— Por outra da mesma data, foram concedidos seis meses dd
licença especial, nos termos do art. 1° do decreto n. 42, de 15 de
abril de 1935, ao detetive — classe F — do Quadro II do mesmo Mi-.
nistério, Candido de Aguiar Tostes, o qual deverá entrar no goso dag
mesma dentro do prazo de oito dias. (Proc. n. SA/38'— 4.628).
— Por outra de 14 de dezembro de 1938, foram concedido!'
trinta dias de licença, nos termos do art. 8°, n. I, do decreto
n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921 0 e a partir de 12 de novembro
findo, a Jorge Henrique Reidi, arquivista — classe G — do Quadro.
I deste Ministério. (Proc. n. f3A/38 — 4.048).
— Por outra da mesma data, foram concedidos trinta dias
licença, a contar de 7 de novembro findo, nos termos do art. 80,
n. I, do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921, a José Eduardo.
Gonçalves, servente — classe Z — cio Quadro III do mesmo Miniad„ '
tério. (Proa. a. SA/38 — 1.140).
Requerimentos despachados
António de 'Araújo Castro, alétricista — classe F — do Quadri)
III, deste Ministério, aposentado, pedindo a expedição de seu título
de Inatividade. — O título definitivo de Inatividade é expedido peba
Diretoria da Despesa Pública do Tesouro Nacional. Dirija-se, polis.
Zs referida Diretoria, querendo. (Proc. n. SA/38 — 3.047).
Tereza Jaf da Silva, engomador, classe A, pedindo seis meses de
iicènça prémio. — Indeferido, por ter faltas não juetificadas. (Proa.
n. SA/38 — 4.527).
Bacharel Silvio Soares de Sã, pedindo contagem de tempo pard
'efeito de aposentadoria e licença especial, etc. — Deferido cle4
assérdo com o seguinte parecer" "A Comissão opina pelo deferi-*
mento, em parte do pedido, no sentido de serem contados ao reque,
rente, para efeito de aposentadoria e licença especial, os perfodo•
já citados, com exclusão doe serviços gratuitos, e pela remessa do
processo ao Serviço do Pessoal para que 80 sirva providenciar, como
de direito, quanto ã averbação solicitada para fins de "Mereeinienkli

Pm30040.".

0:41.38.
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liaquerimento:s despachados

Dia 16 de dezembro de 1938
---;!
Expediente de 15 de., dezembro de 19311_
Claudlonor Silvio dos Santos (P. 51.488-38). — Submeta-se g;
-1
exame profissional sem compromisso de nomeação.
Segunda Secção
eza•e4
a
Requerimentos despachados '-•
Manuel Alves Parada (P. 61.522-38). — Submeta-se
profissional, sem compromisso de nomeação.
Joseph Halpern, natural da Alemanha, residente Mata
Haroldo Manuel Coelho (M . 71 .183-38) . — Cancele-se ,-.i'4
solicitando naturização. — Legalize a sua situação perimis a Coe
efeito apenses do assentamento.
missão de Permanência de Estrangeiros.
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A Diretorm da imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
Igor, só registrará assinaturas dos orgãos ociis , rnra o :.‘xlrcicio
e 1939, mediante pagamento da importância oorrespOndente ao peiodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
taio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas re-aflições arrecadadoras federais - Delegacias Fiscais, Alfândegas,
tesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos iederaie, estadeais e municipais é fa-ultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
'9 '4,, a que tèm direito, em duas prestações semestrais de 28$000

Ministério da Educação e Saúde
Departamento, Nacional de Educação
ExPEDIENTE DO SR. MINIS,Ro

Comissão de Legislação - Lido - 14 de novembro de 1938 eprovado unanimemente. 18 de novembro de 1938 - Processe n.
'0.311-38 - Parecer n. 322. - Rafael Rocha Cam p os, trofessor re:istrado em diferentes disciplinas do curso secundário fundamental,
ior seu bastante procurador, o doutor Rocha Lourenço (fls. 90) regue-mi ao Sr. diretor geral do Departamento Nacional de Educação
(fls. 21) seu registo como professor do historia natural, biologia e
iiciene, do curso complementar. reconhecendo, embora, na petição
Itio se não encontra nas condições legais. Convenientemente infornado a 18 de julho de 1938 o diretor geral do Departamento, indefe-iu o pedido, pelo fundamento de que o interessado não satisfaein as
legais. Insatisfeito, apelou para o senhor Ministro de Es_adn, sem produzir a conveniente documentação. Considerando a
os orgiíos informantes, no D. N. E., foram acordes P m que ao
melante não assistia direito à pretensão, como ele próprio reconhece.
iiavend0 St licitado, mais, que o processo viesse a est e Conselho, assim
te s pachou o douto senhor diretor geral do Departamento Nacional de
t nearão. O registo de profes s ores do curso complementar é r e guach:n pelas Instrucões ministeriais, baixados a 28 de limeira de 1936,
dispoem: O Ministro de Estado da Educação e Sande Pública,
-_nn nom.' do Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil
los termos do art. 102 do Decreto n. 21.2-11, le 4 de abril de 19:12,
ip sob;12: baixar as seguintes ihstrurb- es para registro de professores
dos cursos e complementaris na Diretoria Nacional de Educacão: 1.*
Zs eadidatos a registro como professores do curso com plementar dever tia satisfazer aos requisitos reclamados para o registro como profeores do curso fundamental e mais, pelo m c nos, e um dos seguintes:
a prova de exercício de magistério, na disciplina. em instituto
en z ina superior oficial ou reconhecido ou em instituto de ensino supo,ior oficial ou reconhecido ou em instituto de ensino secundário
ofic i al ou equiparado; IP prova de eercicio de magistério na discip/iim, neto menos durante dois anos, em curei ve etibillne anexo a
in,. f ilutr, de ensino superior oficial ou equi p arada: e) dinloma conferido por instituto de ensino superior em corso que ministre na diaeiniina admitindo-se o curso em instituto estrangeiro de comprovada
idoneidade; dl aprovação em concurso para professor da disciplina
realizado ml instituto de ensino secundário ou superior oficial ou
emlinarado. II Para registro, rm disciplina ainda no l ecionada no
curso q ecundário, é dispensada a prova de (exercido re gular no magie t e-io ria mesma, sendo, porém. exigida a de exercicio de magistério por mais de dois anos. "Posto que o epelan t e satisfaea as P x-igencias constantes do item I, desatende a qual quer das letras desse
mesmt• item. Não é de despre.sar-se a docum c ntacão de canacidade,
apresentada: compendios de zoologia, um, e de anatamia e fisiologia humanas, outro, ambos em segunda edição. porque revelam esforço no sentido de facilitar o estudo de quartos se candidatam ao
ingresso no curso médico. Apreciando, com iusteza esta circunsttincia, disse o ilustre Dr. Otávio Martins, técnico de edlicacão: "%V e ndo no inicio do corrente ano„ surgida certos casos duvidosos, fora msubmetidos a despacho ministerial al guns processos cuia solução rigorosamente dentro da letra das instrueões. provocou uma nova
orientação, lendo sido indeferidos desde então os requerimentos que
não satisfizessem perfeitamente as referidas exigências Nessas condições. qualquer que seja o valor demonstrado pela publicação de
obras ou pela apresentacão de titulas não previstos pela portaria de
28 de janeiro de 1936, não terão direito a registro os professores que
não se enquadram em alguma das atinem( do item 1 da portaria.
Com essa orientação, só poderão ser registrados tais professores si
uma outra portaria ministerial vier modificar as Instruções ora -vigentes." É merecedor de reparos o fato de o apelante, nos citados
et. -pendios intitular-se "Licenciado pelo Departamento Nacional de
Ensino". O D. N. E., não expede Licença, que se limita, na forma
aia lei, a manter - Registro Provisório de Professores e do curso sesurdário. Licença, expede-a a FacAildade de Educaeão. Ciências e
Letras (~e. 19.852, de 1931, e 91.241, de 1932). É indevido, portado o um, de semelhante titulo, por quer)) o não teve regularmente.
g„ pele a °omissa° dc rfarès-A P T: 1 - que deve ser ina.n.tido o ato do
direta. cecal dí Deet •I:nr)etnto Nacional de Educação, que Meie-

riu o pedido de registro como professor do curso complementar,
atentos as. norrOas legais em vigor; 2 - que deve o D. N. E. notifle
cae o requerente para que não persista no uso indevido do titulo
Licenciado, -Homologado. Capnnerna. - 28 denovernbro de 1938.
ExP gDIENTE DO SR. DIRETOR

Gemem

Registro de professores
Dia 7 de dezembro de 1938
N. 14.980-38 - Antônio Valverde Machado. - A vista do documento lirmado pelo juiz de menores do Distrito Federal e em face
da idoneidade do atestante que firmou o documento de fls. 2, reformo o despacho de 16 de novembro próximo passado para o fim de
autorizar o réAi,,tro.
Dia 9
N. 42.891-38 - Antônio Anacleto Brandão de Oliveira (P".)•
Atenda ao disposto na letra d do artigo 69 do uecreto n. 19 q90.
Prove que exerceu o magistério no Ginásio Municipal de Macaé pelo
espaço Lie dois anos.
N. 42.974-38 - Lauro Muzzi Machado. - Sele o documento de
fls. 4.
N. 43.018. 38 - Maria Benedita Sousa. - Prove que a Escola
Nacional anexa ao Colégio N. S. das Dôres é instituto oficial.
N. 43.254-38 - Maria da Glória Vargas Neto. - Prove que a
Escola Nacional, anexa ao Colégio São José, é reconhecida pelo
Governo do Estado de Minas Gerais.
Dia 12
N. 37-4.025 - Raimundo Olegário Portela de Azevedo. Apresente os atestados de exercício no magistério de acórdo com o
item 9 das instruções.
28.825-38 - Vital Pacifico Passos. - Sele o diploma de
iN.
2.
fia

N. 29.435-38 - Genesi() da Costa Ferreira. - Restituam-se a
carteira de identidade, mediante recibo, e os demais documentos,
mediante translado.
N. 43.430-38 - Theodoro Romana. - Sele os documentos de
••
fls. 4 e e.
N. 43.511-38 - Silvio Newton de Sá. - Faça a prova de identidade.
N. 43.534-38 - Clodorniro de Albuquerque. - Faça as provas
de que tratam as alíneas a), e) e d), do artigo 69 do decreto n. 19.890
de 1931.
N. 43.535-38 - Euclides Gomes de Brito. - Faça a prova de
idade.
N. 13.537-38 - Napoleão Abdon da Nobrega. - Apresente o
atestado e exercício Da magistério de acórdo com o item 9 das Instruções. Sele o documento de fls. (4 P reconheça em cartório desta
Capital a firma do Tabelião de João Pessiaa.
N. 43.538-38 - António Dantas de Almeida. - Substitua a
pública forma pelo documento original.
N. 43.540-38 - Está g io Souto Maior. - Apresente o atestado
de exercício ne magistério em Fisica, Qvimica e História Natural e
substitua a pública forma pelo do-memento original
EXPEDIENTE DO 13R. MINISTRO

Dia 13 de dezembro de 1938
N. 11.404-38 - O Sr. Ministro concordou com o parecer número 336-38, do Conselho Nacional de Educação, no qual se opinou
pela volta do processo ao D. N. E., para prestar esclarecimentos.
N. 31.025-38 - O Sr. Ministro homologou o parecer número
316-38, do Conselho Nacional de Educação ,no sentido de ser o julgamento convertido em diligências
izenznizemz DO oriwron owãva.
Dia 12 de dezembro de 1938
N. 27.304-38 - Iledwig Pfister. - Atenda ao disposta na letra
f) do artigo 69 do decreto n. 19.890.
N. 43.438-38 - Nilo Jardim Júnior. - Apresente o diploma
em substituição da pública forma apresentada.
N. 43.440-38 - Osvaldo da Rocha Camões. - Faca a prova de
que trata a letra d) do artigo 69 do decreto n. 19.890. de 1931.
N. 43.285-38 - Ana Piovan Dalpicolo. - Exiba em original
o diploma a que se refere o atestado de fia. 3.
N. 43.256-38 - Ana Cándida Sandoval Trigo. - Atenda ao
disposto na letre a) e exiba, em original, o documento de fls. 5.
N. 43.396-38 - Olga Rollo. - Atenda ao disposto na letra a)
do artigo 69 do decreto n.19.890, a exiba, em original, o documento
de fls. 4.
N. 43.428-38 - Francisca Vai de Sousa. - Atenda ao disposto na letra e) , e exiba, em original, e certificado a que se refere
o atestado de fia. 2.
43.435-88 - Lúcia Schensar (Madre). - Declare a qualidade
do atestado do documento de fls. it.
N. 43.439-38 - Angélica Schonsar (Madre). - Declare a qualidade do atestado no documento de fie. é.
N. 43.544-38 - Aguce Zune Lents_ ,.._ gela es deeozoaneee
fie. 2, 3, 8, 9, 10, • it.
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Dia 13
N. 7.802-38 - Teodósia Quadrado Rujas. - Apresente procuração.
N. 7.804 ,-38 - Isabel Tejero Saurina, (Madre). - Apresente
proeuração bastante.
N. 7.808-38 - Caridade Garde Sanz. - Idem, idem.
N. 7.809-38 - Felipe Machain Imaz. - Idem. idem.
30.491-38 - alta iolLz. - Apresente o ate:siado de exercido
no magistério em que fique provado o período em que lecionou no
Gine_io de Tatuí.
N. 41.294-38 - Marinho Alagems de Oliveira. - Apresente a
proxa exigida pela letra d) do artigo 69 do decreto n. 19.890, de
18 de janeiro cie 1931.
N. 43.257-38 - Dora Abranches Viotti. - Prove que a Escola
Normal do Colégio S. José, é reconhecida pelo Governo do Estado.
N. 43.253-38 -Maria da Conceição Viotti Paes. - Idem, idem.
N. 43.441-38 - Maria Augusta Dinorá, Freire. - Atenda ao
di s posto na letra d) do artigo 69 do decreto n. 19.890, de 1931
Registro de professores

Dia 13 de dezembro de 1938
N. 29.564-38 - Mário de Oliveira. - Indeferido.
N. 33.711-37 - Arlindo da Silveira Filho. - Deferido. N. 6.026-38 - António Filizola. - Complete o selo dos documentos de fls 11 a 20.
N. 7.790-3e - José Celso de Mello. - Prove que tem dois anos
de exercício do magistério na cadeira em que solicita registro.
N. 14.618-38 - Abigail Dutra Geleich. - Restituam-se, mediante recibo, os documentos de fls 2 e, mediante traslado, os demais
documentos.
N. 34.814-38 - Antônio Vieira Serapião. - Deferido.
N. 36.427-38 - Fellsberto Monteiro Ribeiro Neto. - Restituamse, mediante recibo, o documento de fls. 2 e, mediante traslado, os
demais documentos.
N. 37.265-38 - Elpidio Pessoa. - Deferido.
N. 41 ii9C-38 - José Simala. - Registre-se.
N. 43.028-38 - Manuel de Sousa Peres. - Junte o requerente
o programa de psicologia e lógica do curso em que estudou tal diaci piiin.
N. 13.055-38 - Synval Gonçalves Cortes. - Deferido.
N. 43.121-38 - Caetano. Arouri Spinelli. - Indeferido.
N. 43.401-38 - Cândido Brandão Carvalho. - Substitua á
pública forma pelo documento original e declare qual a disciplina
de História em que deseja inscrição.
N. 43.510-38 - Tomaz Augusto Carmim .Leão. - Registre-se.
N. 43.755-38 - Dagmar de Abreu Neves. - Deferido.
Dia 14
N. 7.595-38 - Maria da Conceição Moreira. - Restituam-se,
mediante secibe, o diploma e, mediante traslado, os demais docureentos .
N. 7.810-38 - Maria Conceição Valentim Mufíoz. - Exiba a
prnru ração necessária.
N. 14.966-38 - Jurandf Monteiro. - Restituam-se, mediante,
recibo, o documento de lis 2 e, os demais, mediante traslado.
N. 15.051-38 - Luiz Teixeira de Araujo. - Apresente procuração.
N. 15.978-38 - Maria Dora Gouvea Souto. - Restituam-se os
documentos, mediante traslado.
N. 21.991-38 - Agnes Waltermann. - Prove a qualidade da
procuradora.
N. 22.091-38 - Zoé Fontoura Coimbra. - Restituam-se, mediante recibo, o documento de fls 2 e os demais, mediante, traslado.
N. 26.139-38 - Breno do Grado. - Restitua-se, mediante re'
cibo.
N. 32.319-38 - João Batista Portocarrero Costa. - Exiba a
de cumentação a que se refere o n. 10 das Instruções de 18-4-35.
N. 37.069-38 - José Benedito Dutra. - Restituam-se, mediante traslado.
N. 43.395-38 - Tiara Mafredi. - Atenda ao disposto no letra
a do art. 69, do decreto 19.890, e exiba, em original, o documento de
tia. 5.
N. 43.429-38 - Inés Machado de Oliveira. -- Exiba, em original, o certificado de aprovação na 5' série.
N. 43.567-38 - Ana Petrauskaite Kiel. - Atenda ao disposto
na lotes f do art. 69, do decreto ti. 19.890, de 1931.
Y. :3.815-38 - Aurélio Almeida. - Atenda ao dieposto nas
letras a e ri e exiba a doeumentacilo a que se refere o n. 10 das instruções de 18-7-935.
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Dia 15 do dezembro de 1938
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1.N. 35.981-37 - Ginásio São José, conselheiro Lardeie, Minas,
iitspe , ào preliminar. - Deferido, 2-12-938.

N. 19.027-33 - Ginásio António Vieira, Formiga, treaderéncia
de prédio. - Aprovo, 23-11-38.

lIeienliírn rio U3
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EXPEDIENTE DO SR DIRETOTt GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL D
EDUCAÇÃO
-

N. 40.561-38 - Ramez Abbud, retificação de nome. - Deferi
13-12-38.
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR DA DIVISÃO DE ENSINO SECUNDÁRIO

N. 41.488-38 - .Fernando de Freitas Peeego, transferiencia.
Deferido, 1-11-38.
N. 39.476-38 - Dente Bento da Costa, 2' via Sele o clocumen
anexado, 12-12-38.
N. 11.708-35 - Manuel Airosa, solicitando pagamento. - Agua.
de o depósito a ser feito pelo estabelecimento e relativo ao ano r
1934,12-12-38.
N. 41.839-38 - André Loereille, adaptação ' de curso. - Aeiten
tique a documentação apresentada, 12-12-38.
N. 42.129-38 - Ebert Viana Chamoun, 2' via. - Informe época em que terminou o curso secundário fundamental, 8-12-38.
N. 41.496-38 -e- João Batista Lawinscky Filho, 2' via. - Declarr
a éPo
ca em que terminou o curso, 8-12-38.
N. 40.570-38 - Antônio da Costa Montenegro, 2' via. - Deciarc
a época em que prestou os exames, 12-12-38.
N. 42.102-38 - Otávio Pereira Pedemonte e José Maria Gre_lirn,
2' chamada para prova pa peie', - Indeferido, 12-12-38.
N. '4.195-38 - Paulo da Silva Duarte, exame de adaptaçãe, _e
Faça-se prova dos estudos feitos no Colégio Militar, 12-12-38.
N. 31.511-38 - Odilon Pena de Sousa Leão, transferôneie. Dó-se vista do processo ao interessado, 12-12-38.
N. 41.657-38 - Sebes...leão Pierone, cancelamento de falta:Indeferido, 12-12-38.
n•n••

Divisão de Ensino . Secundário
ITX-PEDIENTE Do 511. DIRETOR GERAL

Dia 12 de dezembra de 1938
N. 12.197-38 - ;Jose Furtado de Campos. - let-interho o
pacho de 11 de maio próximo pasendo. Quanto ao preeedente teeocedo, cancele-se o registro do diploma (Je D. Maria Jose do sousa •
o envie-se o processo re,•pettivo h Cennesão de Inquérito, para os
devidos fins.
N. 7.664-37 - Franc i sco Tlai.e ta Tema. - Não cabe o registo
do diploma neste Departemento. por nen ha-ver o referido dielonia
sido expedido por escola ithonEnada ao Ministério da Eceicee5o.
EXPEDIENTE DD SB. DIREfOrt

N. 41.638-, 38 - Consulta - Mistral Ferreira Sucupira. - eele
devidamente o seu requerimento.
Registro tie diplomo

N. 27.874e3e -. Ornar Pinto Azevedo da Silveira. - D ferem.
N. 35.704-38 - Jose M. Carneiro de Albuquerque Meio. Deferido.
- N. 34.868-38 - João Santiago. - Deferido.
N. 40.557-38 - Filinto de Mvo. - Deferido.
N. 27.750-38 - Epitário Lira. - Deferido.
N. 39.712-38 - Atvero Ribeiro Sanches. - Deferido.
N. 42.766-38 - Margarida de Sousa Menezes. --38.156-38 - Orlando Pena. - Deferido.
41.195-38 - Adonel Moreira.de ,Freitas. - Deferido.
37.840-38 - Palmira de Camargo Flori. - Defeeido.
38.832-38 - Maria das Dôres França Lima. - Deferido,
26.672-38 - Camilo Severino de Oliveira. - Deferido.
41.508-38 - 'Antônio de Pádua Ribeiro. - Deferido.
Deferido.
41.861-38 - José Faria de Castro.
40.000-38 - José eludam-, • da Rocha Filho. - :Deeerido.
- Josué Bkereto de Almeida. - Deferido.
43,e
- Gentil de Morais Miranda. - Deferido.
- Renato Augusto de Moura. - Deferido.
30.5. 5-5s - Inácio 'Chaves de Moura. - Deferido.
-38,144-38 - Mário Bernd - Deferido.
38.138-38 - Carlos Auge:teto Garcia da Sousa. - Deferidod
35.327-38 - Silvio Ferreira Pinto. - Deferido.
42.651-38 - Balduino Minervino de Carvalho. - Deferido.
43.249-38 - Severi•no Ronchi. - Deferido.
Dia 15 de dezembro de 1938
14. 16.700-38 - Moacir • Saboia Santos. - Indeferido.
E. 39.481-38 - Florêncio Tavares de Lima. - Indeferido.
N. 40.110-38 - António Ciriado de Oliveira. - Indeferido.
42.450-38 - José Garcia Duarte. - Indeferido.
N. 42.127-38 - Francisco Rezende Pinto. - Não tem direitd
validação.
N. 38.974-38 - Amilcar de Serra e Silva. - Tendo em vista
o parecer do Conselho Nacional de Educação. si. 30, homologado pelo
Sr. Ministro e publicado no "Diário Oficial", defiro o pedido, fise
cando, todavia, condicionada a efetivãoão da transferência à exisra
tência de vaga, sóbre o que se pronunciará o Conselho T écnico. Adte
nistrativo da Faculdade de Medicina do arauá.

hPoznurn
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T::-PnDIENTE DO 511. mETc,n r
N. 41.354-38 — Escola Médico-Cirúrgica de Pôrto Alegre. —
-)epo.siie na Tesouraria do Ministério a importância de 5:0004000
;cinco contos de réis) destinada a custear a ida da comissão veriin(lo *. .
N. 40.727-38 — Carlos Ademar de Campos, — Prove que Carlos
'cicinar de Campo s!. é e mesmo que Adernar fle Campos.
N. 33.320-38 — Otávio Lopes Correia. — Compareça h Divisão
h) Ensino Superior para prestar esclarecimentos.
N. 9.677-38 — Astolfo Ferreira Mendes. — Restitua-se o dii l oina. mediante recibo e verificada a identidade do requerente ao
ie seu procurador.
N. 22.772-38 — Marinho Sebastião de Sousa, — Sele os doaumentos que juntou e reconheça as firmas existentes nos mesmos.
N. 41.867-38 — Joaquim Juarez Furtado. — Junte certidão de
dado.
N. 27.584-38 — António Deméstenes de Sousa Brito. — In¡eferido.
N. 37.059-38
Newton de Carvalho Simões- — Junte o di

Divisão de Ensino Comercial
E?, PEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DD
EDUCAÇÃO

Dia 22 de novembro de 1938
S. C. 39.473/38 — Fuad Mussi. — Mantenho o despacho de 3
e agosto de 1938, porque o recorrente nenhum novo elemento de
-onvicção apresentou em seu recurso, capaz de modificar a situação
e seu diploma em face da lei.

Joaquim Perito ::',"1,1Imin
•-• :•'
José Antônio Martins Romeu Filho.
José Fabiano Sales.
Manalien de Paula Pessôa.
Milton Fernandes Pereira.
Odir de Castro
Osvaldo Pereira.
TeotAnio Flávio I‘Uguês de Melo.
No ettrso de Formarão de Professores:
Célia de Cal valho Rodk.ities.
Conceição Cardoso Dias.
Iva Ferreira de Araújo.
domar Peixoto Pache de Faria.
Maria José Braga.
Merian Benjamin de V'veiros.
Nair Damian.
Rute Lair Rist.
Zélia de Oliveira.
No Curso de Habilitação de Professores:
Ana Maria Wohrle.
Leonor Fabiano Sales.
Maria Clara da Gama Monteiro.
Maria Olímpia de Castro Garcia
Ondina da Cunha Nunes.
Rute Brasil.
Wanda Célia de Figueiredo Pessfla.
&rd Epping'aans Valente.
Departamento Nacional de Saúde

EXPEDIENTE Do SENHOR DIRETOR DA DIVISÃO DIC ~MIO COMERCIAL

• Dia 10 de dezembro de 1938
S. C. 43.365/38 — João Florencio Sobrinho. — Deferido, pagas
▪ taxas.
D. E. C. 43/35 — Azzone Pazzaglia. — Indeferido.
Quota:
Faculdade de Comércio "Dr. Benedito Validares", TeÓfIle Oteal
- Estado de Minas Gerais — 1:5008000 — (um conto e quinhentos
iii réis), verificação prévia de acordo com e art. Gd, dea n.241, de
141932. de 12 de dezembro de 1938.
Divisão de Educação Fisica
CURSoS DE EDUGAÇÃO Plana
Foram mandados matricular os seguintes candidatos:ft
cunso DE FORMAÇÃO me PnorEBBOREa
Aluizio Machado.
Edgar Augusto Gordilho de Oliveira
}leni° Correia da Silva.
José Cardovil da Silveira.
Rafael Orsi Filho.
António Carlos Taborda e 811v.
Oberland de Oliveira Coelho.
Pindaro Camarinha.
Reclames Montá.
Rosalvo Leite do Amaral Coutinhe.
Sidney Couto Braga.
No curso de habilitação de prefeecoreet
Afonso Fortes Soares Pereira.
4Ivaro da Fontoura Duelos.
Alvaro Leite de Morais.
Cándido Rodrigues Brasileiro.
Ernani Nigro.
João Salvador Sobral.
Joaquim da Costa Borges.
José Barreiro Barbosa.
José Benjamin Valenca.
Marcos da Silva Negrão.
Manuel Rutin° dos Santos.
Newton Cordovil da Silveira.
Olavo Schimmelpfeng de Seixas
Orlando Amendola.
Otávio Carlos Gonçalves.
Virgilio Azevedo Brito.
Nilo Alves de Morais.
No curso de Medicina espectalizada:
Augusto Rafael Marques Braga.
Minério de Lemo Bastos.
Armindo Bergamini.
Davi Duperron Madeira,
Guido Marcos Bergamini.
Henrique Valdernar.
&tiram Aires de Araújo.

No processo n. 45.764-38, o Sr. diretor geral do Departamena
to Nacional de Saúde, fez a segunnte promoção:
"Sr. ministro:
Peia verba orçamentária de 10.000:000$, constante da aubConsignação il. 43, verba 3' "Serviços e Encargos", do orçamento vigente para este minibi/lo, foi destacada a importancla de reis
25:000$, para atender aos serviços de censo de lepra, em cada urna
das Delegacias Federais de Saúde.
Acontece, porém, que do referido destaque, destinado à
Delegacia resultou o saldo de 15:000$, que só poderá ter aplicação
diversa da qual foi destinada mediante autorização do Sr. Presi:dente da República.
Atendendo ao que solicitou o Sr. delegado federal de Saúde
da Segunda Região tenho a honra de pedir a V. Excia, se digne de
conseguir do Sr Presidente da República a necessária autorização no sentido de ser aquele saldo empregado na limpeza do terreno situado em Alem, onde vai ser construido o Leprosário de
Manáos, de vez que essa despesa não poderá correr por conta da
firma construtora.
Em 8 de dezembro de 1938. — Barros Barreto.
O Sr. ministro deu o seguinte parecer:
De acordo. Á consideração do Sr. Presidente. 12-X-ia.

r

~floema.

O Sr. Presidente da República deu o seguinte despacho:
Autorizaoo, Em 12-12-938. — G. VARGAS.
Inspetoria dos Centros de Saúde
CENTRO DE SAÚDE N. e
Dia 26 de novembro de 1938

Inc. 4.429 — E. de Miranda Carvalho. — Pode habitar.
"%Ne. 4.618 — Copriana António Fernandes. — Pode ocupar,
,ffloaervadas as disposições regulamentares quanto à parte comercial.
Vac. 4.617 — Visconde de Pirajá n. 574. — Pode habitar.
Vao. 1.717 — Siqueira Campos n. 23-A. — Pode ocupar, oblarvadas as disposições regulamentares quanto á parte comercial.
Reg. 4.444 — Augusto Pereira. — Cancele-se o auto n. 713
vista da informação.
Req. 4.330 — Ricardo Mendonça. — Cancele-se o auto e. 715 à
'vista da informação.
B,eq. 4.128 — Manuel Marulhe). — Cancele-se o auto n. 4.128 à
vista da informação.
Req. 4;413 — A. Cancela. — Cancele-se o auto n. 683 à
vista da Informação.
Req. 4.432 — Gabriel Ferreira. — Cancele-se o auto n. 704
vista da informação.
Req. 4.405 — Rua Demétrio Ribeiro n. 282. — Cancele-Re e auto
à virta da informação.
Peq . 4.547 — S. Ferreira te Leite. — Cancele-se o auto r' 721
visia da informação.
Rec. 4.423 — José Duarte. — Cancele-se o auto e . 705 à
vista da informação.
Req. 4.423 — José de Macedo. — Não há o que d a e , i., porquanto não bá no processo auto de infração n. 186 e sim 1f-:,
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o Req. 4.648 - Rua Saint Roman, ao lado e depois do n. 74,
4 lotes us. 22 e 23. - Concedo prorrogação do prazo até 8 de janeiro do 1939.
Req. 4.646 - João Leopoldo Modesto Leal. - Concedo prorrogação de prazo até 8 de janeiro de 1939.
Req. 4.642 - João Leopoldo Modesto Leal. - Concedo prorrogação de prazo até 8 de janeiro.de 1939.
Reg. 4.651 - João Leopoldo Modesto Leal. - Concedo prorrogação de prazo até 8 de janeiro de 1939.
Reqs. „.a. 4.643 a 4.650- J. Leopoldo M. Leal. - Concedo
prorrogaçi.o de prazo até 8 de janeiro de 1939.
Req. 4.628 - Mário Moura de Castro. - Certifique-se.
Reg. 4.759 - Manuel da Silva Souto. - Certifique-se.
Req. 4.443 - Jeróninio da Rocha. - Cancele-se o auto n. 714 à
vista da informação.
Req. 4.563 - F. Batista lt Comp. - Indeferido, à vista da
Informação.
Vac. 4.672 - Nabor Fernandes Alonso. - Pode funcionar.
Reg. 4.731 - A. Martins & Comp. - Certifique-se.
Req. 4.595 - Luiz Gonzaga de Sonsa. - À vista da informaCão, satisfaça as exigências sanitárias.
Reg. 4.1-49 - Clotilde Guitharaes. - Cancele-se o auto n. 676
à vista da informação.
Vac. 4.427 - Pinho e Rocha. - Cancele-se o auto n. 712
à vista da informação.
Reg. 4.623 - Monteiro & Centiciro. - Faça-se a transferência.
Vac. 4.735 - Rua Figueiredo Magalhães n. 87. - Podo habitar.
Dia 28
Vac. 4.132 - José Felipe. - Pode habitar.
Voe. 4.131 - José Felipe. - Pode habitar.
Voe. 4.072 - João Bittencourt. - Pode habitar.
Reg. 4.730 - António José Capada. - Não há o que deferir.
Vac. ` 4.650 - Salvador Imbroisi. - Pode ocupar, observadas as
:disposições regulamentares quanto à parte comercial.
Vac. 4.611 - Francisco dos Santos. - Pode habitar.
Vac. 4.677 - João M. Filho. - Podo habitar.
Vac. 3.361 - Mário dos Santos. - Pode habitar..
Vais. 4.671 - Mário de Andrade Ramos. - Pode habitar.
Voo. 4.683 - Jorge Ferreira da Silva. - Pode habitar, sem
kirejuízo da exigência do item 19.
Vac. 4.641 - António Teixeira Guedes. - Pode habitar.
Vac. 4.666 - Rua Toneleros P. 167. - Pode habitar.
Vae. 4.670 - Maria Clotilde Saturnino de Brito. - Pode tua

bitar..

•

Vais. 4.654 - Carlos Sarthon. - Pode habitar.
Vae. 2.738 - Rua Barata Ribeiro n. 13. - Pode habitar.
Reta. 4.739 - Fortunato Elias da Silva. - Aguarde-se a terinação das férias de A. Cabral, que ,também é servente.
Voe. 4.702 - J. A. Costa & Comp. - Pode habitar.
Vac. 4.703 - Frederico Gaiser. - Pode habitar
Reg. 4.691 - João Tavares de Sousa. - Pode funcionar,
Req. 4.697 - ITersz Meyer Baron. - Pode funcionar.
Req. 4.700 - Paulo Angusto Filgueiras. - Pode funcionare
Req. 4.578 - Manuel Ambrósio. - Certifique-se.
Dia 30 Reg. 4.719 - Virgínia Braglia. - Cancele-se o auto 4., 798,
[Bem prejuízo do cumprimento da intimação n. 50.616.:
Vac. 4.728 - Milly Sclunidt. - ;-4 Pode habitar.
Req. 4.727 - Milly Schmidt. --- Pode habitar.
Req. 4.736 - Dr. Álvaro Diale. - Pode habitar.
Vate. 4.742 - Eduardo Martinez. - Pode habitar.
Vac. 4.738 - Joaquim Pinto de Oliveira. - Pode habitar.
Vai,. 4.743 - Rua Conselheiro Lafayette n. 29. - Pode ha.bifar.
Vae. 4.732 = Rua Montenegro n. 162. - Pode habitar.
Vae. 4.758 - Rua Candido . Gaffrée. - Pode habitar.
Vac. 4.744 - Anselmo Barcelos da Silva. - Pode habita.
Reg. 4.246 - Cavalcânti it Machado. - Aprovo.
Vac. 4.504 - António Furtado Cavalcanti. - Pode habitar.
Vae. 4.612 - José Basílio da Gama. - Pode habitar,
Req. 4.594 - Lima Leão T. 'de Paranaguá. - Concedo prorrogação de prazo até 29 de janeiro de 1939.
Req. 4.747 - Lina Leão Teixeira Paranaguá. - Concedo prorrogação de prw até 25 de dezembro de 1938.
Req. 4.62d - Manuel JosaS Fernandes. - Cancele-st o auto láparo 720 à vista da informação.
. Req. 4.275 - Vasco Nunes. - indeferido.
Vac. 4.635 - Avenida Epitácio Pesskt n. 106. - Pode habitar, sem prejuízo da exigência de ligar o esgoto do prédio à rede
pública.
Req. 4.620 - Antunes & Morais. - Cancele-se o auto n. 722 à
vista da informação.
Req. 4.660 - Couto & Pires. - Cancele-se o auto n. 719 à
pista da informação.
Req. 4.686 Francisco Siqueira Gomes. - Cancele-se o auto
/a. 809, devendo cumprir as exigências da intimação n. 27.191, até
O dia 20 de dezembro de 1938.
Var. 4.198 - C.npricabana n. O - Pode habitar.
Req. 1.817
Eduardo Peribanez Martinez. - Cei (Afique-se.,
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Req. 4.816 - M. Clotilde S. Rodrigues de Brito. - Certifique-se.
Vac. 4.196
Copacabana n. G, ap,. 26. - Pode habitar.
Vac. 4.195
Copacabana n. G, ai). 24. - Pode habitar.
Var. 4.197
Copacabana u. 6, ap. 28. - Pode habitar.
Nate. 4.351
Voluntários da Pátria n. 53 .
Pode habitar.
"k*ae. 4.609
Hilário Gouveia a. 26. - Pode habitar.
Vac.
Avenida Epitácio Passeia n. 2.694.
Pode ha.
bitar.
Dia 1 de dezembro de 1938
Req. 4.774 - A. Kamp & Comp. Limitada-. - Pode funcionar,
Registe-se.
Var. 4.236 - Alice Soares de Andrade. - Pode habitar.
Vae . 4.292 - Helena Rodrigues de Jesúa. - Pode habitar.
ar • 4.220 - Olga Chiaffitelli. - Pode habitar.
Vac. 4.715 - Manuel Gomes. - Pode h dd tar.
Concedo prorrogação até
Req. 4.750
Artur Bandeira.
28 de janeiro de 1939.
Voe. 4.7t11 - Rua Paula, Freitas n. 37. - Pode Itaiiitar.
Vac. 4.768 - Adelino Pimenta'. - Pode habitar.
Dia 2
Req. 4.166 - Abbateo Rosário. - Indeferido, por não ter as..
tisfeito a exigência do despacho de 20-10-38.
Var. 4.301 - Aquiles dos Santos. - Pode habitar.
Var. 4.281 .- Augusto Vasconcelos Júnior. - Pode habitar.
Vac. 4.523 - Lino Luiz da Silva, - Pode habitar.
Voe. 4.775 - Alvaro Merques, - Pode habitar.
Dr. Edgar Quinet de A. Santos. - Pode h&
Vac. 4.766
bifar.
Vae. 4.754 - Virgílio Guimarães. - Pode babilar.
Voe. 4.791 - Bastos Oliveira S. A. - Pode habitar.
Dia 6
‘ Req, 4.788 - António Trota. - Concedo prorrogação de prazo
até 28 de fevereiro de 1938.
Vac. 4.818 - Francisco da Rocha. - Pode habitar.
Vac. 4.809 =4 Rodolfo M. Travassos. - Pode habitar.
Vac. 4.807 - Maria da Glória Mesquita. - Pode habitar.
Vac. 4.783 - Mateus Pinto. - Pode ocupar observadas as dia-,
posições regulamentares quanto à parte comercial.
Voe. 4.718 - .facinto Marques. - Pode habitar.
Voe. 44.684 - Cordélia Morize. - Pode habitar.
Vac. 4.579 - F. A. de Matos Pimenta. - Pode habitar.
Vac. 4.625 - Rua Joaquim Nabuco ia. 164. - Pode habitar.
Dia 7
Req. 4.915 - Alfredo Magno Wandeck. - Deferido.
Reqs. 4.920 e 4.921 - Salvador Imbroisi. - Certifique-se.
Vac. 4.800 - Visconde de Pirajá n. 326-A. - Pode ocupar.
Observadas as disposicões regulamentares guante h parte comercial.
Reqs. 4.876 e 4.87 - Nagib Sande. - Certifique-4e.
Req. 4.887 - Eduardo Piragibe da Fonseca. - Certifique-se.
4.873 - Manuel de Carvalho. - Poda ocupar, observadas
48 disposições regulamentares quanto à parte comercial.
Vac. 4.861 - J. A. Costa & Comp. - Pode habitar.
Vac. 4.817 - Alberto Pereira. - Pode habitar.
Vac. 4.836 - Rua Barão de Jaguaribe n. 378. - Pode habitar.,
Vac. 4.826 - Pedro Moutinho dos Reis Filho. - Pode habitar.
Req. 4.794 - Zelia PieLon Fraga. - Concedo prorrogação de
prazo até 1 de fevereiro de 1939.
Reg. .1.798 - Manuel Carvalho. - Concedo prorrogação de
prazo até 27 de janeiro de 1939.
.Req. 4.793 - Ze/ie Pieton Fraga. - Concedo prorrogação de
prazo até 1 de fevereiro de 1939.
Vac. 4.796 - Rua Ponte da Saudade n. 1I16. - Pode habitar..
Voe. 4.846 - Alberto Pereira. - Pode habitar.
Atanolpa Pereira. - Deferida quanto h a de 1937,
Vac. 4.914
parceladamente, devendo aguardar ocasião para as férias de 1938.
Vac. 4.303 - José da Cunha. - Pode habitar.
Avenida Bartolomeu Mitre. - Pode habitar.
Voe. 4.461
Dia 8
Voe. 4.460 - Aristides Ferreira. - Poda habitar.
Vac. 3.986 - Avenida Delfim Moreira n. 750 a2. - Pode habitar.
Req . 4.707 - Benjamin da Cunha. - Aprovo.
Voe. 4.304 - José da Cunha, - Pode habit;,e.
Reg. 4.324 - Orlando V. Dourado. - Arrovo,
Çonr,,jo
Reg. 4.841 - Julieta Carvalho Leão Tf
prorrogação de prazo até 18 de fevereiro de 199.
Req. 4.843 - Julieta de Carvalho Leio Teixeira .
nOneed“
prorrogação do prazo até 18 do fevereiro de 193P.
Re q . 4.840 - Janela de Carvalho Leão Teixeira. -- Conee
prorrogação de prazo até 18 de fevereiro de I9Y,
Voe. 4.829 - Francisco Jantalin. - Pode habitar.
Vac. 4.779 - E. Moreira. - - Pode habitar.
Recr. 4.822. - Cipriano António Fernandea. - Poda
Registe-se.
Rpq. 4.663 - Ainda Augusta de Sonsa Bothencour,
ceie se o auto do infração a. 793.. à vista da explicação, :nua,' em-
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Jra o cartão do Centro de Saúde que acompanha as chaves Mo
presentar concessão do "habite-se".
Req. s. n. - Antônio de Castilho Gania. - Cancele-se o auto
infração n. 265 e o de multa ri. 206, visto ter ficado apurado
ie a infração se dera em época do antigo responsável.
I;.eq. s. n. - Antônio de Castilho Gama. - Cancele-se o auto
infração n. 483 e o de multa a. 205, visto ter ficado apurado
a infração so dera em época do antigo responsável.
s. n. - António do Castilho Gama. - Cancele-se o auto
infraço n. 484 e o de multa n. 207, visto ter ficado apurado
Ao a infração se dera em época do antigo responsável.
Dia 9
4.3:4
Rua
Domingos
Ferreira ri. 220. - Pode baVae.

li

Reg. .5.781 - João Gomos. - Cancele-se o auto n. 837, doendo cumprir as exigências da intimação n. 46.577 até 18 de
ineiro de 19e8.
Req. 4.939 - Cipriano António Fernandes. - Certifique-se.
Req. 4.815 - Reluta de Carvalho,. - Cancele-se o auto
vista da informação.
lera 831
Req. 4.950 - Manuel de Carvalho. - Certifique-se.,
Reg. 4.8:31 -- José Carlos de Chermont. - Aprovo.
Vae. 4.585 - Bastos de Oliveira. - Pode habitar.
Req. .1.801 - Albino de Oliveira. - Cancele-se o auto n. 840,
evendo cumprir as exigências do termo de intimação n. 44.578 e Lá
1939.
3 de janeirn
Reg. 4.696 - Manuel Coimbra de Almeida. - Cancele-se o auto
729 h vista da informação.
Req. 4.678 - Candido João de Cá. - Cancele-se o auto h, vista
a informação.

Serviço de Saúde Pública do Distrito Federal
Requerimentos despachados
Dia 13 de dezembro de 1938
N. 2.484 - Henrique Moubeek. - Indeferido, ft vista da iaarmação.
Dia 14
N. 2.48P - Alzira de Sousa Neves. - Deferido, á vista da iaarmação. .

Gmsellio Nacional do Serviço Social
fStiSX0 DE 16 AGOSTO DE 1938
Reuniu-se o Conselho, no dia dezeseis de agosto, na sala de seus
rabalhos ordinários, estando presentes todos os membros e sendo
herta a sessão as 14 horas. Foi aprovada a ata da sessão anterior,
1 dada a palavra ao Sr. prof. Olinto de Oliveira, que relatou os proesses referentes as seguintes instituioões: Santa Casa de Miseri-ordia do Recife, Pernambuco, com o parecer aprovado pelo Conseho; Instituto de Proteção e Assistência à. Infanda de João Pessoa,
iarafba, com n parecer aprovado: Liga Espiritosantense contra a Tui-re, ,-) se de V lir', ria, Espírito Santo, com parecer aprovado. A se'hora Eugênia liamenn, relatou os processos das instituições; Asilo
Iam Pastor do Itecife, Pernambuco, com parecer fã-voravel, aprovalo pelo Conselho;; Liga Pernambucana contra a Tuberculose, ReeiPernenibuco, com parecer favoravel, aprovado pelo Conselho. O
er. Dr. larnani Agrieola relatou os processos referentes às seguintes
nstituições: Selila Casa, de Mieericordia de Saberá, Minas, com o
arecer favorevel. aprovado pelo Conselho; Hospital São Vicente de
'aulo, ' Belo Horizonte, Minas, eore o parecer favoravel, aprovado;
-,anta Cam de Misericordia de São João dei Rei, Minas com. o pa-crer faeoravel, aprovado; Asilo Bom Pastor de Fortaleza, Ceará,
som parecer favoravel, aprovado; Maternidade Itosinha Santos Praes de Nitrai, R. G. Sul, com parecer favoravel, aprovado; Obras
le Assistência aos Mendigos e Menores Desamparados, Dietrito Feletal, com o parecer favoravel, aprovado; Sociedade de Ass.istèreda
-tos Lazaros e Defesa contra a Lepra de João Pessoa, Paraíba, com
oaeecer favoravee aprovado. O Sr. Levi Miranda relatou os procesços referentes às seguintes instituições: Fundação Romão de Mates
ouarte (Casa dos Expostos), Distrito Federal, com o parecer favoeavel, aprovado: Santa Casa de Mieericordia de Vitóra Espirito Sancom parecer favoravel, aprovado. O Sr. Saboia Lima relatou os
orocessoe referentes às seguintes instituições: Asilo Nazaré, Diati ito Federal, com o parecer favoravel, aprovado; Instituto de Proteeito à Inferida de Fortaleza, Geará, com o parecer favoravel, aprovado. A Sr. Esteta de Faro relatou os processes referentes às seguintes instituições: Serviço de Obras Sociais (S. O. S.), Distrito
Federal, com o parecer favowavel, aprovado pelo Conselho; Liga
Pernambucana contra a Mortalidade Infantil, Recife, Pernambuco, com
h parecer favoravel, aprovado. Dnrante os trabalhos, o Sr. Levf Miranda se referiu aos impostos pagos à Prefeitura, pelas Instituições,
tendo o Sr. presidente proposto que co discuta o assunto, ofereceudo-se para trazer ao conhecimento dos seus pares, um ante-projeto
para ser discutido e levado oportunamente, h. consideraoão do Governo. 'nimbem lembrou B. Ex., a necessidade de carteira de identidade para os senhores membros do Conselho, no sentido de lhes fasilhar proa/44c1u do sue alçada. Determinou ainda S. Ex., que
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a Secretaria providenciasse no sentido de ser f,-n- s e'rin rn
Mu.-anda, que esta de viagem mareada para o Norte do pais, um documento que aereditaese junto às instituições dos Estados que percorresse. Foram distribuiclos Os membros do Conselho Pela Secretária, os processos a serem estudados para a próxima rouni5,) Nada,
mais havendo a tratar. S. E. encerrou a Pe.RA O, gentio lavrada a
presente ata que vai por mim subscrita. - Phociorz Serpe, See-setario - Mattipho " apoies de Ptdva, presidente.
SESSÃO DE 19 DE 40 , ,STO DE VTCR
Com a presença dos Srs. Conselheiros, foi aberta a sessã)
14 horas pelo presidente, Dr. Ataulfo Montes de Pr ,va. Foi iluda
a palavra á Sr, Eugénia Hamann que relatou os seguintes processos: 1°. Sociedade das Senhoras de Caridade. Maranhão - o
Conselho julgou que a instituição podia ser atendidaa 2', Sociedade
Beneficente Santa Casa de Misericórida de Cuiahá - o (*pulsei/10 resolveu que se pedissem esclarecimentos á Secr , laria: 3", Sociedade
Beneficente Hospital Santo Antônio dos Pobres, Ignalú, Ceara o Conselho achou que podia ser atendida; 4°, Dispensário S. Vicente
de Paulo, Espirito Santo - o Conselho resolveu que podia ser atendido, pedindo-se esclarecimentos á Contabilidade; 5°, Associeção dai
Damas de Caridade, Vitória, Espírito Santo - o Conselho resolveu
que podia ser atendida; ee, Orfanato Jesus, Maria e Jose Ceará e Conselho resolveu pedir eselarecim,entos, completando-se n processa o restituir; 7°, Casa Dr. Fajardo, Manaus - n Conselho adente
que podia ser atendida; 8*, Associação dos Devotos de Maria SS. Auxiliadora, Santa Leopoldina, Espirito Santo - n Conselho resolveu
que a instituição podia ser atendida; 9°, Prelazia Diamantina, Mato
Grosso, - o Conselho resolveu que a instituiçilo podia ser atendida:
10°, Missão Salesiana de Mato Grosso - o Conselho resolveu que
podia ser atendida. Foi dada a palavra ao Dr. Saboia Lima que
relatou os seguintes processos: 1°, Santa Casa de Misericórdia, Aparecida do Norte, S. Paulo - deferido pelo Conselho; 2e, Azeo
Mendicidade "Carneiro da Cunha", João Pessoa, Paraíba - deferido
pelo Conselho; 3°, Hospital Pedro L. Campina Grande, dererido pelo
Conselho; 4 0 , Associação Paulista da Divina Providência - deferido
pelo Ctonselho; 5°, Irmandade de Caridade de Alegrete, Rio Grande
do Sul - deferido pelo Conselho; 6*, Federação Espírita do Paraná
- deferido o pedido expressamente para a manutenção do Albergue
Noturno; 7°, Santa Casa de Misericórdia de Mogi-Mirim, S, Paulo
- resolvido pelo Conselho; á Secretaria para providenciar quanto
habilitação; 8°, Orfanato D. Ulrico, Paraíba - resolvido pelo
Conselho conceder a subvenção. O Sr. Dr. Sabota Lima retirou-se
tis 15 horas, Foram relatados pelo Dr. Ataulfo Nápoles de Paiva,
os seguintes processos: la Hospital Nossa Auxiliadora de Rosário,
Rio Grande do Sul - resolvido pelo Conselho: não tomar conhecimento por falta de personalidade jurídica, mandando que a Se-eretaria informasse ao interessado. 2°, "Dionísio Mein", Farroupilha. Rio Grande do Sul - resolvido pelo Conselho: que se habilite na fdrma da lei; á Secretaria para informar ao interessado;
3 0, Santa Casa de Caridade de Bagé Rio Grande do Sul - deferido
pelo Conselho; 4 0 , Ginásio Teresópolis, Estado do Rio - resolvido
pelo Conselho: aguardar; 5°, Associação S. Vicente de Paulo, Petropolis - deferido pelo Conselho; fr. Asilo Nossa Senhora do Amparo.
Petrõpolis - deferido o pedido; 7°, Casa de Caridade de Cantagalo,
Estado do Rio - deferido pelo Conselho; 8°, União Operária AnaPiauf - o Conselho resolveu: Que se habilite na faSrma
da lei: 9°, Santa Casa de Misericórdia de Terezina - deferido pelo
Conselho; 10°, Hospital de Caridade "Miguel Couto", Floriano, Piaut
- o Conselho resolveu deferir o pedido. Foi dada a palavra a D.
Stela de Faro que relatou os seguintes processos: 1*. AssociacãO
Osvaldo Cruz, Fortaleza, Ceará - deferido pelo Conselho: 2°, Instituto Renascença, Distrito Federal - o Conselho resolveu encaminhar ao Conselho de Cultura; 3°, Casa Luiza Marillac, Distrito
Federal - deferido pelo Conselho: Hospital S. Braz, Santa Catarina - o Conselho deferiu: 5°, Pequena Cruzada Santa Terezinha
do Menino Jesus. Distrito Federal - deferido pelo Conselho; 6*,
Patronato Operário da Gávea, Distrito Federal - deferido pelo
Conselho; 7*, Centro Espirita Piauiense - o Conselho resolveu:
tguarde oportunidade: 8 0 , Patronato de Crianças Pobres da Frecrueria de S. João Batista da Lagoa, Distrito Federal - deferido nelo
Conselho; 90 , Orfanato Santa Tereza, Tefé, Amazonas - deferido
pelo Conselho. D. Steda deixou de relatar o processo referente
Cruzada de Tuberculose a pedido do Dr, Ataulfo N. de Paiva, o
que prometeu fazer na próxima sessão. O Si'. Levi Miranda alegando que embarcaria no dia seguinte para o Norte, pediu licenea peta
se retirar, tendo recebido das mãos do presidente, as credenciate
dc Conselho, afim do visitar as instituições estaduais, tendo gido
acompanhado até a porta pelos membros do Conselho e pelo na tesidente. Foi dada a palavra ao Dr. Olinto de Oliveira que relatou
os processos seguintes: 1°, Sociedade de S. Vicente de Paulo de
Jaú, S. Paulo - o Conselho resolveu adiar o julgamento. afim de
ser esclarecido o processo, pela Secretaria; 2°. Hospital Azamblia,
Belisque, Santa Catarina - o Conselho resolveu: aguardar oportunidade. por ser a primeira vez que requer; 3°. Sociedade dos Artistas Mecanicos e Liberais, Recife, Pernambuco - o Conselho resolveu: aguardar oportunidade, é a primeira vez; 4°, Fundação AsMina Amortm Vasconcelos, S. Lourenço da Mata, Pernambuco
o Conselho resolveu: aguarde oportunidade, por ser a primeira vez;
-5°, Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Curitiba - o Coneelho
resolveu mandar verificar se houve subveneão anterior. p are voltar
• julearnento; tr, Sociedade de Socorro aos Necessitados d!
- deferido pelo Conselho; 7°, Sanatório "Miguel Coute", A fogedes
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ds Intrze -a. Pernambuco - o Conselho resolveu: habilite-se ria
fôrma da lei; 8", Hospital Bom Jesus Rio Negro, Paraná - deferido
pela Consclim; 9", Hospital D. Vital do Oliveira. Vacaria, Rio Gr'inde do Sul - deferido pelo Conselho. Foi dada" a palavra ao Dr.
Ernani Agreola que relatou os processos seguintes: I°, Asilo de
alendiges do Pelotas, Rio Grande do Sul - deferido pelo Conselho'
2", Missão Dominicana de Conceição do Araguaia, Goiás - o Conselho resolveu: habilite-se na fórma da lei; á Secretaria para providenciar junto ao interessado; 3°, Conferência S. Vicente de Patilo,
Formosa, Goiás - o- Conselho resolveu: haldlite-se na 'Orma da
lei. á Secretaria para providenciar junto ao intetessado; 4 0, Conferência S. Vicente de Paulo, Goiânia, Goiás - deferido pelo Concelho devendo o processo, oportunamente, ser enviado às Divisões
de S. P. notificando-se ao interessado que enviasse tres fórmulas
dos planos em et nstrução para serem objeto de estudo. firmando-4e
por proposta de D. Eugênia Hamann que essa exi gência seria fe:ta
ás instituições no mesmo caso; 5* Asilo S. José da Infância Desampararia de Capela, Sergipe - deferido pelo Conselho; 6°. Associa-ão
de raridade de Capela, Sergipe - deferido pelo Conselho; 7 0 , SOPIPdaU Beneficente Amparo de Maria. Estância, Sergipe - o Conselho
resolveu pedir á Secretaria informações da subvenção anterior e
voltar a julgamento; 8°, Casa de Sande Maritima, Belém, Pará o Conselho resolveu,: habilite-se na fórma da lei; 9°, Congregação
das Filhas do Coração Imaculado de Maria, Belém, Pará - o Conselho resolveu: á Secretaria para informar e processar: 10, Asilo
Bom Pastor. Belém. Pará - o Conselho resolveu: habilite-se na
forma da lei; 11°, Sociedade das Filhas do Coração Imaculado de
Iria, Pará - o Conselho resolveu: habilite-se na fórma da lei.
O presidente falou a respeito da Associação Santa Clara, com séde
no Distrito Federal e com Sanatório em Campos do Jordão. achando
justo que a mesma receba auxílios no local onde tem a série, sendo
acoita a sua proposta; o Dr., Saboia Lima regressou ao recinto ás
16 horas e 15 minutos. O Sr, Dr. Olinto levantou a questão dos
procuradores e interessados, invocando a lei, tendo pleiteado e fica do resolvido que as sessões do Conselho passariam a ser ás mesmas horas nas segundas. quartas e sextas feiras. Não havendo nada
mais a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos,
is 17 horas e meia, tendo sido lavrada a presente ata que vai por
mim assinada. - Phocion Serpa, secretário. - Ataulpho Napoles
de Paiva, presidente.
1
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SESSÃO DE

22 Da AGOSTO DE 1938

Compareceram à reunião, exceto o Sr. Levi Miranda, os demais
naimbros do Conselho, tendo o Sr. Presidente Ataulfo Nápoles de
Paiva aberto a sessão às 14 e 15 minutos. Durante longo tempo,
B. Ex. se externou acerca dos trabalhos do Conselho, pedindo aos
seus pares que, com as suas luzes e a sua inteligência, continuassem,
como até então, nos trabalhos já iniciados, lembrando que, à vista
do enorme vulto dos processos e pela premência de tempo, fossern
esses processos encaminhados à consideração dos seletores, ainda
mesmo quando não informados pela Secretaria, o que foi aprovado.
Em seguida, S. Ex. designou o Sr.. Dr, Saboia Lima para substituir o Sr. Levi Miranda, que se encontra ausenta, em relação aos
processos a serem relatados. Foi dada a palavra ao Sr. Dr: Ernani
Agrícola que relatou os processos seguintes: 1° - Associação Tutelar de Menores do D. Federal; 2°- Missões Salesianas do Amazonas; 3°
Asilo Orfanológico, de Tefé, Amazonas; 4°-Santa Casa de Misereórdia de Fortaleza. Ceará; 50 - Dispensário dos Pobres, de Fortaleza, Ceará; 6° - Associação de Caridade, de Marami, Sergipe; 7*
Asilo Bom Pastor, de Maceió, Alagoas; 8° - Instituto de Proteção
e Assistência à Infância, de Alagoas; 90 - Asilo de Mendicidade
- Dispensário
*Deus e Caridade", de Campina Grande, Paraíba;
. Vicente de Paulo, de Campina Grande, Paraíba; 11° - Orfanato
B. Domingos, de Alagos, os quais o Conselho considerou idôneos e
merecedores de auxílio. Por proposta do Sr. Dr. Ernani Agrícola,
aprovadh pelo Conselho, .a "Santa Casa de Misericórdia de Maceió"
deve justificar convenientemente, o que consta do Relatório". Foi
concedida a palavra ao Sr. Saboia Lima que relatou os processos
seguintes: 1° - Abrigo Filhos do Povo, Baia; 2° - Santa Casa de Misericórdia de Alagoinha, Baía; 3' - Hospital N. S. da Piedade, Baia;
4° - Associação das Senhoras de Caridade, Baía; 5 - Asilo Bom
Pastor, Baia; 6° - Santa Casa de Misericórdia de Joazeiro, Baia;
- Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, Baia; 8° - Asilo Orf.
Banta Luzia, Maranhão; 9° - Centro Artistico Maranhense: todos
julgados idôneos e merecedores ' de auxílio, pelo Conselho. Durante. a
sessão foram entregues pelo Sr. Presidente o processo referente
ti Instituição Santa Clara, ao Sr. Dr. Satinia Lima, e o referente à
Liga Brasileira contra a Tuberculose, h; Sra. Esteia de Faro. Às 17
boras o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, tendo sido
lavrada a presente ata• que vai por mim assinada. - Phocion Serva,
Ataulpho Napoles de Paiva, presidente.
"corolário
SESSÃO

tia 24 DE AGOSTO DE 1938

Compareceram à sessão do . Conselho Nacional de Serviço Social,
Iss senhores: Ataulfo Nápoles de Paiva, Sabôia Lima, Olinto do Oliveira, Ernani Agrícola, D. Esteia de Faro e D. Eugênia Hamann. A's 14
horas e 15 minutos o Sr. presidente Ataulfo de Paiva abriu a sessão,
Nota: o processo referente à Santa Casa de Misericórdia de Tamui, E. de S. Paulo, foi relatado pelo Sr. Dr. Saboia Lima e niereOu aprovação do Conselho,
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dando a palavra à Sra. Esteia do Faro que relatou os processos referentes às seguintes instituições: IP - Associação Prot.. Ilecolhirnento de Desvalidos de Petrópolis, com pare£er favoravel, deferido pelo
Conselho; 2.° - Colégio N. S. Auxiliadora de Campos, com parece,'
favoravel, deferido pelo Conselho; 3.° - Associação de Caridade, Japaratuba, Sergipe, tendo o Conselho mandado aguardar or-tunidade'
4•0 - Hosp. de Patina, E. do Rio, o Conselho deu o seguint, despacho.
"Cumpra as exigências da lei, considerando o processo em diligência",
5•0 - Liga Contra a Tuberculose, Distrito Federal, o Conselho resolveu delem. o pedido, tendo o Sr. Ernani Agrícola declarado que -votava quanto à idoneidade da instituição", achando que a mesma á
merecedora por todos os títulos, do auxílio requerido, deixando, porém, de entrar na apreciação da parte técnica. O Sr. Olinto de Oliveira declarou que subscreveria o voto do Sr. Dr. Ernani Agrícola; 6.0
Liga Baiana Contra a Mortalidade Infantil, Salvador, Baía - o Coaselho deferiu o pedido; 7. 0 - Santa Casa de MiseraJi .ula de Friburgo,
E. do Rio, o Conselho deferiu o pedido; 8.° - Soc. S.. Vicente de Paulo - Conferência Coração de Maria, Valença, Baía - o Conselho deferui
e pedido; 9. 0 - Concentração Proletária Gonçalense, Estado do Rio o Conselho resolveu: juntar os papeis ao processo; 10.° - Asilo da
Velhice Desamparada de Cantagalo, E. Rio - o Conselho deferiu o
pedido; 11.° - Associação Aracajuana, Sergipe - o Conselho deferiu
o pedido. Foi dada a. palavra ao Dr. SabOia Lima que relatou os processos referentes às instituições: 1. 0 - Associação dos Sanatórios
Srta. Clara, Campos do Jordão, São Paulo - o Conselho deferiu o
pedido de auxílio, assim como, que a subvenção fo s se paga no Distrito Federal, conforme o requerido da interessada; 2.° - Asilo Alienados São Vicente de Paulo, Ceará - o Conselho deferiu o pedido; 3.°
- Casa de Caridade de Grato, Ceará - deferido pelo Conselho; 4. 0 Santa Casa de Misericórdia de Sobral, Ceará, deferido pelo Conselho;
5.0 - Patronato Imaculada Conceição de Pacotl, Ceará, deferido pelo
Conselho; 6.0 - Dispensário dos Pobres de Sobral, Geará, deferido
pelo Conselho; 7.0 - Associação Adoração Perpétua - Obra do Tabernáculo, Ceará - o Conselho resolveu encaminhar ao C. do Cultura; 8.0 - Obra Beneficente do Berço, Ceará, deferido pelo Conselho;
9. 0 - Patronato N. S. Auxiliadora, Fortaleza, Ceará - deferido pelo
Conselho; 10.0 - Pat. São João de Tauape, Ceará - deferido pelo
- Conselho; 11.0 - Santa Casa de Grama, São Paulo, deferido pelo Conselho; 12.° - Santa Casa de Misericórdia de Aréas, São Paulo, deferido pelo Conselho; 13.° - Soc. S. Vicente de Paulo, Lorena, São
Paulo, deferido pelo Conselho; 14.° - Soc. S. Vicente de Paulo do
Jacarel, S. Paulo, deferido pelo Conselho; 15. 0 - Dispensário Medalha
Milagrosa, Laboure, 8. Paulo - deferido pelo Conselho; 16,0 - Santa
Casa de Misericórdia de Cananéa, São Paulo - deferido pelo Consoe
lho; 17.0 - Santa Casa de Misericórdia de Bananal, São Paulo, defe rido pelo Conselho; 18.° - Santa Casa de Misericórdia de Parnaiba o
Conselho resolveu: "complete os documentos"; 19.9 - Santa Casa do
Misericórdia de Barretos, São Paulo, deferido pelo Conselho; 20.° Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhngaba, São Paulo, detendo
pelo Conselho; 21.° - Santa Casa de Misericórdia de Serra Negra, S.
Paulo, deferido pelo Conselho; 22.0 - Santa Casa de Misericórdia de
Lorena, S. Paulo, deferido pelo Conselho; 23.° Sta. Casa de Misericórdia
de Bragança, S. Paulo,.deferido pelo Conselho. O Sr. presidente Dr. Ataulfode Paiva relatou os seguintes processos referentes às instituiçõesS
- Hosp. Caridade de Quartil, R. G. do Sul, o Conselho mandou
aguardar oportunidade; 2.° - Santa Casa de Misericórdia de Ponta
Grossai Paraná, deferido pelo Conselho; 3. 0 - Asilo Maria Auxiliadora, Caxipo da Ponte, M. Grosso, o Conselho deferiu; 4.° Soc. Benef.:
União Progresso, P. Alegre, R. G. do Sul, o Conselho deferiu. A Sra.
D. Eugênia Hamann, relatou os processos referentes às instituições
seguintes: 1.0 - Santa Casa de MiseridÕrdia e Asilo de Pobres de
Batatais, São Paulo, o Conselho resolveu adiar o julgamento; 2.°
Cruzada Nacional contra a Tuberculose, D. Federal, o Conselho defee
riu; 3.0 - Pró-Matre, D. Federal, deferido pelo Conselho; 4.° Soc.
Assist. Lázaros e Def, contra a Lepra, Piauí - o Conselho resolveil
mandar que se a Secrétaria pedisse informações a Federação de Associações de Assist. aos Lázaros, desta capital, uma vez que ha doia
requerimentos da mesma instituição firmados por pessoas diferentes;
5.0 - Liga Prot. Lar Pobre, Distrito Federal, o Conselho resolveu
mandar investigar e aguardar: 6.° - Asilo de OriTios N. S. Conceição, Pelotas, R. G. do Sul, o Conselho deferiu; 7.° - Asilo S.
Paulo, Ponta Grossa, Paraná, o Conselho resolveu: complete dag
cumentação; 8.0 - Associação S. V. Paulo Monte Carmelo, Minas,
o Conselho mandou completar a documentação; 9. 0 - Hosp. N. 8..
Aparecida, Divinópolis, Minas, deferido pelo Conselho; 10.0 - Hosp. •
Carid. de Passo Fundo. R. G. do Sul, o Conselho mandou completar,
e voltar a julgamento: 11.° - Missão da Cruz, Distrito Federal, o Conselho mandou completar os documentos e voltar a julgamento; 12.0
- Soc. S. V. Paulo, S. Gonçalo do Sapucal, Minas, o Conselho mandou completar e voltar a julgamento. O Dr. Ataulfo dé Paiva relatou
ainda os seguintes processos: 1. 0 - Ordem 3.a Regular S. Francisco,
S. Luiz . de Caceres, M. Grosso, o Conselho deferiu; 2.° - Colégio N.
S. Auxiliadora de Bomfim, Goiás, deferido pelo Conselho; 3.° - Liceu
Salesiano Leão XIII, Rio Grande, R. G. do Sul, deferido pelo Conselho; 4•0Casa de Caridade S. V. Paulo, Caxambil, Minas, deferido
pelo Conselho; 5.0 Patronato S. José, Juiz de Fára, Minas, o Conselho resolveu: habilite - se na forma da lei; 6.° - Soo: Caritativa
"Irmãos S. José", Vacaria, R. G. do Sul, o Conselho indeferiu. A'a
17 horas, devido ao adiantado da hora, o Sr. presidente suspendeu a
sessão, tendo snia layrarla a presente ata que -v4i por mim sutis.
crita. - Phocion Serpa, secretário. - Ataulpho Ndpoies de Paiva,
9residente,
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v résentect 'dá
AS horas do dia vinte e seis de agosto de 1938, p
senhores Ataulfo de Paiva, Saboia Lima, Olinto de Oliveira, Ernani
Agrícola, Esteia de Faro e Eugênia &mann, o senhor presidente
abriu a sessão tendo sido concedida a palavra ao senhor Olinto de
Oliveira que relatou os processos referentes às seguintes instituições:
1°, Santa Casa de Slisericordia de Rio Preto, 8. Paulo, decidindo o
Conselho que fossem preenchidas as formalidades legais; 2°, Asilo
8. Vicente de Paulo de Ponta Grossa, Paraná, considerada idónea e
merecedora de auxilio; pelo Conselho; 3°, Centro Caixerai de S. Luiz,
Maranhão, considerando idóneo e merecedor, pelo Conselho, que o
mandou encaminhar, igualmente, ao Conselho de Cultura; 4°, Sociedade Espirita Paraense, decidindo o Conselho preencha as formalidades legais; 5 0 , Asilo de Mendicidade de S. Luiz, Maranhão, o Conselho julgou merecer o auxílio, mandando que completasse os documentos; 6°, Colégio Conselheiro Francisco Viana, Manaus, o Conselho deferiu; 7°, Patronato Instituto Profissional Feminino de Ca-.
choeirinha, Manaus, o Conselho julgou merecedora, mandando, porém,
que se verificassem os títulos da instituição, diferentemente escritos
nos doCumentes; 8", Abrigo Menino Jesus, Amazonas, o Conselho
decidiu que se ouvisse, primeiro, o Dr. Ernani Agrícola, a quem foi
confiado o processo; 9°, Colégio S. Francisco de Assis. Manaus, o Coaseiho indeferiu, mandando que a instituição aumente o número de
alunos gratuitos se quizer pleitear auxilio; le°, Faculdade de Medinina e Cirurgia de Belém, Pará, o Conselho converteu o julgamento
em diligèntia, mandando o processo à informação da Divisão do Ensino Superior. As 14 horas- e 30 minutes compareceu à sessão o senhor ministro Gustavo Capanenia que assumiu a direção dos trabalhos, tendo tomado conhecimento do andamento dos julgamentos, da
maneira das decisões e orientado o Conselho em vásias de suas funções, interpretando vários pontes da lei que rege a matéria. S. Ex.
retirou-se às 15 e 10 minutos. depois de haver assistido ao julgamento de um dos processos. pelo Conselho, comunicando ao presidente que tomará em consideração várias das medidas lembradas e
peopostas por S. Ex., no superior interesse dos trabalhos a serem
executados pelo Conselho. O Sr. Olinto de Oliveira, prosseguindo.
relatou mais, os seguintes processos: 11°, Sociedade de AssistOncia
aos Lamines de S. Luiz, Maranhão, o qual, submetido ao parecer do
Sr. De. Ernani Agrícola, a pedido do relator, obteve do Conselho a
seguinte decisão: Tendo sido atestada a idoneidade pelo Sr. Dr.
Ernam Agrícola, foi a mesma considerada merecedora do auxílio reqaericio; 12', Colégio N. S. Auxiliadora Manaus. o Conselho transformou
o julgamento em diligência, afim de que o processo fosse completo e
voltasse, depois, a julgamento; 13' Abrigo Menino Jesus Manaus. o
Conselho decidiu: sendo a primeira ez. complete a documentação e
volte a julgamento, oportunamente. Foi dada a palavra h Sra. Eugénia
Hamann, que relatou os processos referentes às seguintes instituições:
1°. Casa de Caridade de Bagé, Rio Grande do Sul; 2°, Pia Instituição
Pão dos Pobres de Santo Antônio, Rio Grande do Sul: 3', Academia
de Comércio do Maranhão; 4°, Orfánato N. S. das Dóres,
Minas; 5, Associação Creche Asilo .knalia Franco, Santos, S. Paulo
- lendo o Conselho julgado todas elos idóneas e merecedoras do
auxílio; 6°, Colégio N. S. Misericordia, Distrito Fedeial, o julgamento
foi transformado em diligência para que o processo vollasse completo, ao Conselho; 7 0 , Instituto Comercial João Pessoa, Paraíba, o
Conselho transformou o julgamento em diligência, mandando eonipletar a documentação; 8*, Santa Caea de Miserieordia de Miare, São
Paulo, o Conselho deferiu o pedido; 9°, Santa Casa S. João Batista,
Rio Grande do Sul, o Conselho decidiu que aguardasse por ser a primeira vez; 10°, Asilo de Orfiloe Desvalidos N. S. Bom Conselho, Bebedouro, Alagoas, o Conselho deferiu o pedido; 11°, Santa Casa dos
Pobres de S. Vicente de Paulo, Miracema. Estado do Rio, ,o Conselho
mandou pedir esclarecimentos e documentos; 12°, Asilo N. S. de
Lourdes, Feira de Santana, Baia, o Conselho decidiu que e ea merecedora da subvenção comum; 13°, Hospital de Caridade de Antonina,
Paraná, o Conselho deferiu; 14°. Conselho Fed. Associação de São
Vicente de Paulo, Ceará, o Conselho indeferiu; 15°, Centro Art. Operário Caxiense, Maranhão, G Conselho deferiu; 16°, Colégio Cisne, São
Lua Maranhão, o Conselho decidiu pedir maiores esclarecimentos à
instituição; 17°, Federação de Estudantes Universitários, Porto Alegre, Itio Grande do Sul, o Conselho mandou aguardar. Foi dada a
paiavra à senhora Esteia de Faro que relatou os seguintes processos
reler entes às instituições: 1°, Hospital Montenegro, Rio Grande do
Sua o Consleho deferiu; 2*, Associação de Caridade, Maternidade,
Paraná, o Conselho deferiu o pedido, mandando o processo, oportunamente, à Divisão de Amparo à Maternidade e à Infanda para dar
parecer sobre o auxílio - extraordinário; 3e, Santa Casa de Miseritordia de Lins, São Paulo, o Conselho deferiu; 4°, Santa Casa de Misericordia de Paranaguá, o Conselho deferiu; 5°, Grupo Escolar Arquidiocesano São José, Santa Catarina, o Conselho decidiu que aguardasse por ser a primeira vez; 6', Instituto São José, Canoas, Rio Grande
do Sul, o Conselho deferiu; 7°, Veneravel Ordem Terceira de São
Francisco de Paula, Hospital de Caridade, S. Francisco do Sul, Santa
Ceitarina, o Conselho deferiu, mandando que se °Gelam à ContaisiSidade perguntando por que a instituição não recebeu auxílios de
1935 e 1938; 8°, Sociedade Hospital r-2 Caridade Santa Rosa, Rio Grande
do Sul, o Conselho deferiu o pedido, mandando telegrafar pedindo
balancetes mais precisos, de 1937; 9*, Dispensário São Vicente de
Jacarézinho, ParanS, o Conselho deferiu; 10°, Soe. Literária
e Beneficente Hospital S. Vicente de Paulo, R. G. do Sul, telegrafar
ibedindo melhores esclarecimentos, completar documentos; aguardar
'1.
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novo julgamento por ser a primeára vez. Foi dada a palavra ao Dr.,
Ernani Agrícola que, inicialmente, depois de justificar seus pontoo
de vista, solicitou ao presidente providonciae quanto à organização
dos processos, mostrando que, dos meemos, haviam Ride retirados
documentos sem que os mesmos fossem mencionados, nem se sabendo
quem os retirara. O senhor presidente ordenou que se tomassem ao
seguintes providências, aprovadas unanimemente: i°, fazer oficio
Contabilidade, de ordem do presidente do Concelho, olicitando que o
Conselho fosse informado quais os processos e assim tambem,
documentos doa mesmos extraidos;
que os processos, dera avante,
deveriam ser levados a julgamento do Conselho, rubricados e msmeradas as páginas, pela Secretaria. O Dr. Ernani Agrícola relatou os
processos referentes às seguintes instituições: Ia Asilo babel, a respeito do qual foram feitas várias restrições, ficando o mesmo em seu
poder, para ser relatado oportunamente; o Sr. Dr. Ernani Agrícola
propôs que se iniciasse a discuseão do Regimento do Conselho, lembrando que poderia ser feito esse trabalho, durante meia hora de
cada sessão ordinária. O senhor presidente, ouvida a opinião do se,nhor professor Plinto de Oliveira e atendendo à opinião dos demais
membros do Conselho, resolveu adiar o estudo do Regimento. tendo,
pelo adiantado da hora, suspenso a sessão as 17 horas, e sendo, por
mim, lavrada a presente ata que subscrevo. - Phocion Serpa, secreLéria. - Ataulpho Napoles de Poivo, presidente.

r,

A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dós orgãos oficiais, para o exercido
de 1939, mediante pagamento da importásseis correspondente ao perrodo 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, Alfándegala
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários pullicos federais, estadeais e municipais é facul.ado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 283000.

Ministério das Relações Exteriores
Por portaria de 14 de dezembro corrente:
Foi concedida à auxiliar de escrita de 4.a classe, contratada, Hilda
Plasi, licença de três (3) meses de acordo com o art. 8.0 n. I do Decreto 14.663, de 1.0 de fevereiro de 1921.
O ministro de Estado das Relações Exteriores, resolve, de acordo
com a portaria de 2 de janeiro do corrente ano, fixar Os auxilios
mensais, cnnstantes da tabela abaixo, que correspondem aos funcionários civis das Comissões de Limites, dos Setóres Norte, Mete e Sul,
a partir de 1.0 de janeiro de 1938.
Cargos permanentes:
chefe
...............
2 :00015000
Representação
.....
3:0003000
5:000$000
1 seeretário
' 1:8003000
Pessoal variável:
Sub-chefes
2:500$000
Ajudantes técnicos civis
........
2:300$000
Ajudantes técnicos militares
1:8003000
.......
Médicos civis
...... ...... 'C 2:300$000
Médicos militares
1 :8003000
Auxiliares técnicos militares •
1:3003000
Auxiliares técnicos civis
f:800$000
Comandantes de contingentes • • •
1:3003000
Encarregados de material
.
1 :3003000
Encarregados de comunicações . • • • .
1,001000
Farmacêuticos civis
.,
1 r:8003000
Farmacêuticos militares . • e
1:3003000
....
Topógrafos
...
1:3003000
Cartógrafos - . - .
11:300$000
Foto-cinematografistas
1:0003000
Intérpretes
1:0093000
............ ..,•••
Taquigrafo§
... se •••••-•••
9003000
Fotógrafos
700$000
...... . .. Na•• . •Nrwen, Ire
Auxiliares de campo de 1. 5 classe .
7003000
Auxiliares acimirlistrativos de I. a classe • • a. • "nn me çr • Ie
700$000
Rádio-telegrafistas de i.• classe
7003000
..•
Auxiliares de campo de 2.° classe .
5003000
ee
Auxiliares administrativos de 2.* classe • ,,, ...... ....•
5003000
Rádio-teIegrafistas de ta classe .
5003000
Dactilógrafos de 1.3 classe .
9003000
.
Dactilógrafos de La classe
3003000
Dactilógrafos de ta classe •
. 3003001
Rio de Janeiro, 14 de desce**• de 19311. - &aval& Af454a.
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A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assin4turas dos orgãos oficiais, para o exercício
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao pe.
riodo 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.

ne-zembro -de 1028
.511,1ffiNi.DIMENTM.11.

De -dois meses; Para tratamento de saúde, nos termos do artigo
8°, do decreto ri, 14.663, de 1 de fevereiro de 1921, ao inspetor regional da Diretoria do Domínio da União — Padrão•K, do quadro I
Tesouro 'Naciona/ — do Ministério da Fazenda — Milton Ramos.
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR DO PESSOAI
ciecuLAa N. 18, DE 15 DE DEZSMIIII0 DE 1938

O diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da Fazenda, em
conformidade com o recomendado pelo Sr. diretor geral da Fazenda
Nacional, em oficio n. 512, hoje datado, declara aos senhores chefes
Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é ta- das repartições dependentes deste Ministério, para seu conhecimento
e fins convenientes, que o Exmo. Sr. Presidente da República aprocultado pagar u custo da assinatura, computado já o desconto de :vou, por despacho de 2 do corrente mês, a exposição n. DF1488, de
20° %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 282000. 30 de novembro último, do Sr. presidente do DepartamentoAdministrativo do Serviço Público, ficando desse modo mantida a regra
••••n
contida na exposição n. DF1105, de 20 de setembro deste mesmo
ano, do referido Departamento, aprovada por despacho presidencial
de igual data.
2. Segundo essa decisão, os funcionários nomeados eu transferidos, depois da vigência da lei n. 284, de 28 cio outubro de 1936,
Serviço do Pessoal
para cargos, cujos vencimentos se desdobram em ordenado e quotas,
não podem ser pagos por esse sistema de remuneração, que está aboEXPEDIENTE DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA
lido, cabendo-ibes, apenas, o vencimento — ordenado e gratificação
— do padrão da classe a que pertence o cargo.
DESPACHO
• 3. Devem, portanto, ser revogadas, para todos os efeitos, as
-ordens e instruções expedidas em contrário, e sustado, imediatamente,
Processo n. 89.376-38 — Francisco Olímpio da Rocha, guarda todo e qualquer pagamento que se venha efetuando Indevidamente,
aduaneiro com exercício na Alfândega de Manaus, pedindo nomeação para que se o faça de acordo com o resolvido. — Nero de Macedo.
para o lugar de agente fiscal, visto ter sido aprovado em concugso.
— Não existindo atualmente vaga de 3' categoria em Estado de -3"
GRATIFICAÇÕES E AtTlfLIOS
classe, parece-me que o suplicante deve aguardar oportunidade.
5-12-a8. — A. de Souza Costa. — Sim. — Grumo VARGAS,
Folha de pagamento da gratificação relativa ao mês de outubro
próximo findo, devida aos funcionários nela indicados e mandada
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAL DA FAZENDA NACIONAL abonar pela Junta Administrativa da Caixa de Amortização, em despacho proferido na sessão de 11 de janeiro de 1938:
DESPACHO
Gratificação
Função — Nomes
Processo ri, 92.125-38 — Representação do Chefe do Protocolo Ene:a:regado do serviço de dactilografia e correspondênseeral do Tesouro Nacional, sobre prorrogação de expediente durante
cia da Seerelnria, Jorge de Paiva — Escrituráo mês de dezembro. — Dada a exiguidade do saldo da subcousiguario G
ção n. 29102, da verba 1', deste Ministério, crédito suplementar aberto Ajudante
do arquivista, Romeu de Sena — :Servente E.
pelo -decreto-lei ii. 712, de 19 de setembro último, atitorizo a pror- Encarregado
do serviço do Protocolo, Olímpio João Teirogação solicitada, de modo a que a despesa total não exceda - de
xeira — e.i-veri te E
17:730$000, devendo a gratificação de cada funcionário ser abonada
do acorde com os artigos 399 e 400 do Regulamento Geral de Coma
400$000
bilidade e na conformidade da circular n. 6, de 18 ae março
timo. do Serviço do Pessoal.
• Atesto que foram executados os serviços.
• Encirminhe-se ao Serviço do Pessoal, para os devidas fins.
Em 31 de outubro de 1038. — Clieto Batalha, escriturário.
Diretoria Geral da Fazenda Nacional, 30 de novembro de 1938.

Ministério da Fazenda

LICENçAs

-

Folha de grati ficações, por serviços extraordinários, prestados f
Por portarias de 14 de dezembro de 1938, foram concedidas as no nàs de outubro próximo findo, organizada de acordo cem a porteria n. 106, de 7 de novembro de 1038, deste Ministério, aos luaseguintes lice.nças.:
De seis meses, nos termos do artigo 8° do decreto n. 14.663, ciOnários abaixo:
de 1 de fevereiro de 1921, ao escrivão da Coletoria Federal de -M- Laudelino Loureiro Tavares — Oficial Administrativo K
8002000
-- o. r.
earei, Estado de São Paulo, José Ramos Sampaio.
1508000
De cento e oitenta dias, para tratamento de -saúde, nos termos José Luiz Pereira — marinheiro, classe D
do artigo 8°, do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921, ão
950-400
Total . .
ajudante de tesoureiro — Padrão G do quadro VII — Delegacias
Fiscais —do Ministério da Fazenda, Oscar Lopes Gonçalves, com
exercício na Delegacia Fiscal no Estado do Amazonas.
Os serviços extraordinários de que se trata, foram executados
De trinta dias, para tratamento de saúde, nos termos do artigo fora das horas do expediente normal, ao qual aomparecarain regu8° do decreto n 14.663, de 1 de , fevereiro de 1921, ao escrivão da larmente os funcionários constantes da presente tolha.
&deteria Federal em Itatiba, no Estado de São Paulo, Afonso Bueno
Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1938.
de Aguiar.
(Esta folha foi organizada no Gabinete do Sr. ministro).
De ires meses, para tratamento des aúde, nos termos do artigo
Secretaria
do Serviço do Pessoal, 15 de dezembro de 1938.
8°, do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921, ao escrivão da
Coletoria Federal de Caruarú, no Estado do Pernambuco, Francisco Amerieo Passos Guimarães Filho.
Florêncio de Sousa.
Dia 9 de dezembro de 1938
De sessenta dias, para tratamento de saúde, nos termos do artigo
r, do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921, ao escrivão da
()rimos
Coletoria Federal em São João do Gerir', no Estado da Paraíba,
Entoar da Fonseca Neiva.
Ao Sr. delegado fiscal no Amazonas:
De noventa dias, em prorrogação, para tratamento de saúde, ao
marinheiro da alasse D, do quadro IX — do Ministério da Fazenda,
N. 149 — Remetendo a portaria do Sr. diretor geral, concedendo
Milton Bittencourt Cantanhede, com exercício na Agência Aduaneira cento e oitenta dias de licença, em prorrogação, para tratamento de
do Brasil, em Manoa. •
saúde, ao guarda fiscal dg classe E, do Quadro IX — Manuel Pedro
De quatro meses, para tratamento de saúde, nos termos do ar- Virgolino Freire, com exercício no 4° Registro Fiscal Federal do
0
tigo 8 , do decreto n. 14.663, de 1 de 'fevereiro de 1921, ao guarda Acre, em Campinas.
aduaneiro da classe D, do quadro VIII — Alfândegas — do Ministério
— Ao Sr. delegado fiscal em Alagoas:
da Fazenda, João Batista de Sales, com exercício na Alfândega de
Parnaiba, Estado do Piauí.
N. 115 — Remetendo, mediante recibo, depois de pago o sélo dea certidão passada a pedido do escrivão da Coletoria das >nulas.
— Por portarias de 15 de dezembrõ de 1938; foram "concedidas as vido,
Federais em Fernão Velho — Plínio de Araújo Góis.
beguintes licenças:
— Ao Sr. inspetor da Alfândega da Bafa:
De cento e oitenta dias, para tratamento de saúde, nos temes
•
do artigo 8°, tio decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921, ao
N. 179 -- Restituindo o processo em que Narciso Figueired•
guarda aduaneiro da classe F, do quadro VIII — Alfândeges -- do San-ipaio pede sua nomeação para marinheiro da mesma repartição,
Ministério da Fazenda — Raimundo de Oliveira Barreto, com exer- solicitando proNiciOneias no sentido de ser oportueumente indicado •
ileio na Altandega de Manaus, Estado do Amazonas.
nome do requerente.
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— Ao Sr. delegado fiscal no Espírito Santo:
N. 106 — Remetendo a portaria do Sr. diretor geral, qus concede ao ageute fiscal do imposto de consumo, no interior do mesmo
Estado, Antônio Nascimento Vasconcelob, sessenta dias de licença.
— Ao Sr. inspetor da Alfaridega de Florianópolis:
N. 141 — Remetendo, afim de ser entregue ao maquinista do
guindaste da mesma Alfandega. José Vieira de Sousa, mediante recibo, a caderneta profissional com que instruiu o seu pedido de nomeação para o cargo que ocupa.
— Ao Sr. delegado fsai m Goiaz:
N. 61 — Remetendo a portaria do Sr. diretor geral, que concede
licença, em prorrogação, ao coletor das rendas federais em Arraias,
Felipe do Sena e Silva.
— Ao Sr. delegado fiscal no Maranhão:
N. 156 — Remetendo o decreta que nomeia Manuel Teodoro
Negrão Teixeira para exercer o cargo da classe D. do Quadro VII,
com exercício na mesma repartição e autorizando a dar ao referido
nomeado a posse do respectivo cargo, com observância no item 9 da
circular deste Serviço. n. 3. de 21 de fevereiro, bem como o disposto
no artigo 20 do dtcreto n. 23.326, de 8 de novembro de 1933.
— Ao Sr. delegado fiscal em Minas Gerais:
N. 293 — Remetendo o decreto de 11 de agosto, em que promove
o coletor federal em 3equerl, nesse mesmo Estado, o escrivão federal em Santa Maria do Suassul, José Darnasceno Peroba.
— Ao Sr. delegado fiscal em Pernambuco:
N. 160 — Remetendo o decreto que nomeia José Nicedemos de
Andrade Teixeira, para exercer o cargo da classe D. da carreira de
EscrPerário, do Quadro VII, com exercício na aludida eepertição, e
autorizando a dar ao referido nomeado, a posse do respectivo cargo,
'som observânc:a no item 9 da circular n. 3, de 21 de fevereiro último, bem como o disposto no artigo 2' do decreto n. 23.326, de d
ile novembro de 1933.
N. 159 7-- Remetendo a portaria do Sr. diretor geral. que concedo licença-prêmio ao escrivão da Coleteria Federal em Jauoatão,
io mesmo Estado, Leonel Augusto Ferreira.
N. 161 — Remetendo a portaria do Sr. diretor gerai. que consede licença-prémio ao servente da classe C, do quadro VII, Severino
Cabral de Lueena.
-- Ao Sr. delegado fiscal co Pará:
N. 166 — Remetendo o decreto que nomeia Lívio Costa, para
exercer o ca rgo da classe D. do (Pedro VII. cem ~releio na alulida repartição e autorizando a dai ao referido nomerele a posse do
• respectivo cargo, com observância na item 9, da cirelltnt deste Serviço, ri. 3, de 21 de fevereiro último. bem Guino o disposto no artigo
2° de decreto n. 23.326, de 8 de novembro de 1931.
amen Alegre:
— Ao Sr. inspetor da Alfendeea
N 381 — Remetendo a portaria do Sr. diretor gerel, que consede licença, para tratamento de saúde, ao guarda da classe E, do
Quede° VIII, Aristides Sampaio.
— Ao Sr. delegado fiscal no Estudo do Rio Grande do Sei:
N. 383 — Remetendo a perlaria de ar. diretor gerai, qt e concede licença ao escriturário n la classe da quadro Vil, Carlos de
Sousa Gomes, com exercido na mesma repartição.
— Ao Sr. inspetor da Alfendega de Porto Alegre:
N. 382 — Remetendo a portaria do Sr. diretor eeral. que uaizede licença ao guarda adieeleiro da classe E. de quadra VIII, Orozimbo da Silva Marques Neto, com exercício na ahrlain repartição.
— Ao Sr. inspetor da Aità11(Ina de São Francisco:
N. 140 — Remetendo a portaria do Sr. diretor geral, que concede licença-prémio ao escriturário da classe F, do quadro VIII —
Ninyas Cunha.
Contadoria Central da ftepúblieu
Expediente de 10 de dezembro de 1938
(Meios:
Ao Sr. diretor do Pessoal — Ministério da Fazenda:
N. 3.135 — Comunicando que, tendo em vista o ofício n. ats2,
daquela Diretoria, resolveu, por portaria n. 206, de 7 do corrente
mês, que o guarda-livros da classe G, do Quadro 1, deste Ministério,
Alberto Machado Rang el, passe a servir na Contadoria Seccional na
Policia do Distrito Federal.
— Ao Sr. delegado fiscal em Minas Gerais:
N. 3.137 — Comunicando que, por ato do Sr. diretor geral, e
guarda-livros da classe G, do Quadro I, deste Ministério, Alberto
Machado Rangel, passou a ter exercício nesta Capital.
— Ao Sr. chefe da Contadoria Seccional na Delegacia Fiscal em
Minas Gerais:
N. 3.136 — Declarando que, por ato do Sr. diretor Feral, o fim•ionárie Albert* Machado Rangei passou a ter exercício nesta Capital..
Procuradoria Geral da lrezenda Pública
lua 7 de deaembro de iene
Ofkica:
As chefe do Centro de Saúde a. 1:
N. 1.057 — Restitue os autos de multes impostas a Tavares da
Pousa 4 Companhia e Adelaide Angelina Clamens, que vieram acompanhados dos ofícios desse Centro as. i211 • 356, de 11 de outubro •
R da novembro tinimos

No Registro da Divida Ativa foram as dividas a que os mesmas
processos se referem inscrita/ sol na. 5.214 e 5.205, série F X.
tendo sido encaminhadas à Procuradoria da República as eertid5e n
correspondentes para iniciação da cobrança executiva, na forma regulamentar.
— Ao chefe do Centro de Saúde ri. 7:
N. 1.058 — Restitue os autos de muitas Imposta a Adelaide
de Góis Siqueira e Manuel Itezmra Cavalcanti, que vieram acompanhados doe ofícios desse Centro na. 307 e 308, de 14 de novembro
timo.
As dívidas a que ire mesmos processos se referem foram irisaram
no Registo da Divida Ativa _sob as, 5.203 e 5.206. da série F. X.,
tendo sido as certidões respectivas encaminhadas à Procuradoria da
República para iniciação da cobrança executiva, na forma regulamentar.
— Ao chefe do Centro de Saúde a. 8:
N. 1.059 — Restitue o auto de multa imposta a Jarbaa Gomes,
e pelo prédio n. 2.094 da avenida Suburbana, que veio com o ofício
desse Centro n. 571, de 18 de novembro último.
A divida a que o mesmo processo se refere foi inscrita no Registo da Dívida Ativa sob n. 5.201, série F. X., tendo sido a certidão correspondente encaminhada à Procuradoria da República para
a iniciação da cobrança executiva, na forma regulamentar.
— Ao chefe do Centro de Saúde ri. 9:
N. 1.060 — Restitue os autns de multas imposta a Francisco
Manuel Fernandes, Bastos Oliveira S. A. e António Conceicio Silva,
que vieram acompanhados dos ofícios desse Centro na. 348, 365, 356
e 354, datados de 1, 11 o 1 de novembro último,
As dívidas a que os mesmos processos se referem foram insoritas
no Registo da Divida Ativa seh ri s . 5.208, 5.210, 5.204 e 5.202, Ja.
série F. X., respectivamente, tendo sido as certidões correspondentes
encaminhadas is Procuradoria da República para iniciação da cobrança execute\ a, na forma regelementar.
— Ao chefe do Lenir° d., Saúde n. 12:
N. i .061 — — Restitue os eute de multas impostas a Sebastião
da Si l va Dantas e J. Grilo, que vieram com os ofícios desse Centro
na. 257 e 251, de 9 e 11 de novembro pretérito.
As dívidas a que te: mesmos processos se referem foram inscritas
no Registo da Dívida Ativa sob as. 5.207 e 5.211. da série F. X.,
tendo sido as certa-13es correspondentes encaminhadas à Procuradoria
da República para a iniciação da cebrança executiva, na forma regulamentar.
— Ao Dr. 30 procurador da Rem:talim:
N. 1.0112 — Remete para cobrança executiva, 30 certidões de
divida
ns. 5.220 a 5.249, da série F. X. no total de 14:402000.
— Ao Dr. procurador da República na Secção
do Estado de São
'
Paulo:
N, 1.063 — Remete para cobrança executiva, 1 certidão de divida, de ri. 5.250, da série F. X., na importãncia de 1108000.
Dia 13
Ao Sr. diretor do Serviço do Aguas e Esgotos do Distrito Federal:
N. 1.0VA — Remete o processo n. 90.828-38, do Tesouro, formado com as poças dos autos do executivo fiscal n. 7.858, série E. Y.,
solicitando atender ao pedido de esclarecimentos formulado pela
Secção da Divida Ativa.
— Ao Sr. doutor chefe do Centro de Saúde n. 10:
N. 1.065 — Restituindo o processo relativo à multa Imposta a
Manuel de Azevedo Neves, informa que a &vida a que o mesmo se
refere deixa de ser inscrita, per isso que esse Centro não anexo t,
como se pediu. o auto de infração que, como se areou:ou demonstrar,
é exigível na espécie, em face do artigo 1.650 do decreto ri. 16.300.
de 1923. (68.512-38).
— Ao .-..:hefe do Centro de Saúde n. 9:
N. 1.046 — Restituindo os autos de multas na. 59 e 61, lavrados
contra Nestor Fonseee e Manuel José Patrocínio, que vieram com os
oficias ns. 308 e 309, de 30 de setembro e 4 de outubro últimos, milicita, mais uma vez, a observánch das exi gências regulamentares
apresentadas, nos mesmos, pela Secção da Divida Ativa.
— Ao doutor Xisto Vieira Filho, diretor da Recebedoria do Distrito Federal:
N. 1.067 — Conforme comunicação feita peio C procurador da
República, em oficio n. 38-2.795, de 26 de outubro último, cientif ..o
que, no dia 18 desse mesmo mês de outubro, foi declarada aberi a.
pelo Juizo da 6' Vara Cível, a falência de A. Antongini, estabelecido
à avenida Mem de Sá n. 253.
N. 1.068 — Informando que, conforme comunicação feita peto
4* procurador da República, em ofício n. 38-2.798, de 26 de oututro
último, fichado sob n. 83.670-38. pelo Juizo da 2' Vara Civel, era
14 deste mesmo mês de outubro, foi declarada aberta a falência de
António Coutinho, estabelecido h, rua Barão de Mesquita a. 1.083,
com o negócio de ferragens.
N. 1.069 — Informando que, conforme comunicação do 4' procurador da República feita em ofício a. 38-2.789, de 26 de outubro
.último, fichado sob a. 83.664-38, foi declarada aberta, pele Juizo da
ri Vara Cível, em 18 desse mesmo mês de outubro, a falbnoia de Saloroon Szpigel, estabelecido à rua Vilela Tavares a. 342, casa IV.
N. 1.070 — Informando que, conforme oomtmkacto feita pelo
C procurador da República, em ofloie a. 38-2.791, de go de entubes!
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"de 1938, fichado sob n. 83.666-38, pelo Juizo da 64 Vara Cível, a 19
- Ao Sr. diretor da Imprensa Nacional:
desse mesmo mês de outubro, foi declarada aberta a falência de LáN. 1.086 - Roga providências, se ainda possível, afim de que
zaro Ilomcy. estabelecido à rua Vinte de Abril n. 27.
seja cancelada a encomenda de 1.000 envólucros para processo, diN; 1.071 - Informando que, conforme comunicado feita pelo mensão média, constante do oficio desta Procuradoria ri. 1.056, de 5
4' procurador da República, em ofício n. 38-2.690, de 12 de outubro do corrente, dirigido a essa Repartição.
- Ao Dr. 3° procurador da República:
último, fichado sob n. 79.205-38, foi declarada aberta pelo Juizo
N. 1.087 - Para que possa ser atendida uma solicitação da
da 6' Vara Cível, em 19 de setembro do corrente ano, a falência da
firma L. Botino, estabelecida à rua Indigena n. 23 - Penha, com o Tho Leopoldina Railway Company Limited, pede informar se' foi recebido por essa Procuradoria o ofício n. 3.946, de 31 de outubro
ramo de conátruções civis.
N. 1.072 - Informando ,que, conforme comunicado feita pelo de 1936. em que solicitava o cancelamento de uma dívida de réis
4° procurador da República, em oficie n. 38-2.686, de 12 de outu- 260:5944000, da aludida empresa ferroviária.
N. 1.088 - Remete, para cobrança executiva, sete certidões Ide
bro último, foi declarada aberta, pelo Juizo da 6 • Vara Civel, em 10
de agosto do corrente ano, a falência de José de Carvalho, estabele- dívidas sob na. 2.965 a 2.971, da série H. A., na importância total
de 9:080800.
cido à estrada do Monteiro n. 312, em Campo es'rande.
N. 1.089 - Remete, para cobrança executiva. 24 certidões de
- Ao doutor Mias Ferreira Souto, diretor do Imposto de Renda:
N. 1.073 - Informando que, conforme comunicação feita pelo dívida de na. 5.251 a 5.274, da série F. X., no -total de 24:400000.
N. 1.090 - Tendo em vista o que consta do processo fichado
4* procurador da República, em ofício n. 38-2.795, de 26 de outubro
no Tesouro Nacional sob o n. 93.163, de 1938, solicita o obsequio das
último, cientifico-vos que, no dia 16 desse mesmo mês3 de outubro providências
no sentido de ser arquivado o executivo fiscal porvenfoi declarada aberta, pelo Juizo da e s Vara Cível, a falência de A. tura já iniciado
com base na certidão ri. 2.114, da série J, referente á
Antongini, estabelecido à avenida Mem de Sá n. 253.
de 4:590300, inscrita em nome de José Tomas da Cunha Vas- Ao doutor Elias Ferreira Souto, diretor do Imposto de Renda: divida
e relativa a imposto de renda no exercício do 1934.
N. 1.074 -- Informando que, conforme comunicação feita peto concelos
- Ao Sr. diretor do Imposto de Renda:
40 procurador da República, em ofício n. 38-2.798, de 26 de outubro
N. 1.091 - Em resposta ao ofício n. 580, de 25 de novembro
último, fichado sob n. 83.670-38, pelo Juizo da 2' Vara eive), em 14
findo, comunica haver sido cancelada a inscrição n. 2.114,
desse mesmo mês de outubro, foi declarada aberta a falência de An- próximo
da série J, o solicitado ao Dr. 3° procurador da República o arquivatónio Coutinho, estabelecido à rua Barão de Mesquita ri. 1.083, com mento do executivo fiscal porventura já iniciado com base na mesma
o negócio de ferragens.
divida de 4:590300, inscrita em nome de José Tornaz da Cunha VasN. 1.075 - Informando que, conforme comunicação do 4° pro- concelos e relativa a imposto de renda no exercício de 1934.
curador da Repdblica feita em ofício n. 38-2.789, de 26 de outubro
último, fichado sob n. 83.664-38. foi declarada aberta, pelo Juizo-da
C Vara Cível. em 18 desse mesmo mó de outubro, a falência de SaConselho Superior de Tarifa
lomon Szpigel, estabelecido à rua Vilela Tavares n. 342, casa IV.
N. 1.076 -- Informando que, conforme comunicação feita pelo ATA DA SESSÃO ORDENARIA DA SEGUNDA CAMARA. DO CONSELHO SUPERIOR
DE TARIFA
4° procurador da República, em oficio ri. 38-2.792, de 26 de outubro
de 1938, fichado sob n. 83.660-38, pelo Juizo da 6' Vara Cível, a 19
Realizou-se no dia 12 de dezembro de 1938, às 13 1/2 horas, a
desse mesmo mês de outubro, foi declarada aberta a falência de Lá- 22a sessão ordinária da Segunda Câmara do Conselho Superior de
zaro Homèy, estabelecido à rua Vinte de Abril n.-27.
Tarifa.
N. 1.077 - Informando que, conforme comunicação feita pelo
COmpareceram os senhores Rodolfo Ortenblad, presidente da Câ4° procurador da República, em ofício ri. 38-2.690, de 12 de outubro mara; Luiz Cavalcanti Sucupira, Odilio Martins de Araujo e Nestor
‘.5Itimo, fichado sob n. 79.205-38, foi declarada aberta, peo Juizo da Moura Brasil, membros da Câmara; o senhor bacharel Garcilazo Ver
6° Vara Cível, em 19 de setembro do corrente ano, a falência da firma loso Freire, representante da Fazenda Pública e o Sr. Sisínio SeL. Botino, estabelecido à rua Indígena n. 23 - Penha, com o ramo queira, secretário.
de construções civis.
Aberta a sessão, foi lida a ata da sessão anterior, realizada no
N. 1.078 - Informando que, conforme comunicaçto feita pelo dia 19 cie dezembro corrente, a qual foi aprovada.
4° procurador da República, em ofício ri. 38-2.686, de 12 de outubro
A seguir fez-se a entrega, para vista do senhor representante da
último, foi declarada aberta, pelo Juizo da 6' Vara Cível, em 10 de Fazenda Pública, dos acordãos concernentes aos seguintes recursos:
agosto do corrente ano, a falência de José de Carvalho, estabelecido 2.523, 2.781, 2.771, 2.955, 3.026, 3.040, 3.056, 3.107, 3.151, 3.159,
à estrada :lo Monteiro ri. 312, em Campo Grande.
3.160, 3.161, 3.191, 3.197, 3.204, 3.219, 3.266 e 3.284.
- Ao diretor do Serviço de Febre Amarela:
A seguir procedeu-se a distribuição dos processos abaixo enumeN. 1.079 - Restitue os Autos de multas que vieram acompanha- rados, pelos seguintes relatores:
dos dos ofícios dessa diretoria, ris. 1.161, 1.181, 1.243, 1.260, 1.264,
Ao Sr. Rodolfo Ortenblad: 3.425, 3.421, 3.412, 3.406, 3.402,
1.363 e 1.:177, datados de setembro, outubro e novembro últimos.
2.501 e 3.120.
As dividas a que se referem os aludidos processos foram inscriAo Sr. Luiz Sucupira: 2.670, 2.760, 3.403, 3.407, 3.417, 3.422
tas no Registo da Divida Ativa, sob na. 5 244 a 5.247, 5.240 a 5.243, e 3.426.
5.235 a 5.238, 5.229 a 5.230, 5.231 a 5.234, 5.223 a 5.228, e 5.248
Ao Sr. Moura Brasil: 2.531, 2.892, 3.219, 3.285, 3.291, 3.404,
a 5.250. da série F. G., respectivamente, tendo sido as certidões cor- 3.408, 3.418, 3.423 e 3.427.
respondentes encaminhadas à cobrança executiva, na forma regulaAo Sr. Odilio Araujo: 3.405, 3.410, 3.419, 3.424, 3.429, 3.801
e 3.937.
mentor.
No expediente, por solicitação do Sr. Odilio Araujo, foi conce- Ao P procurador da República:
N. 1.080 - Reportando ao ofício n. 489, de 14 de março de dida preferência para distribuição e julgamento dos recursos nú1936, dirigido ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito, restitue os meros 2.199/A e 2.203/A, de interesse de Cofermat, Companhia Braautos do executivo fiscal n. 3.636 F. S., solicitando o obséquio de sileira de Ferro e Materiais de Construção S/A.
Passando-se à ordem do dia, foram julgados os seguintes ru,
suas providências no sentido de ser o mesmo arquivado, eis que foi
cancelada a dívida em questão, em vista do que ficou apurado no pro- cursos:
N. 2.566/128 - Indústrias Reunidas F. Matarazzo - Redução
cesso protocolado no Tesouro Nacional sob o número 6.651, de 1937.
Em substituição, e para fins de cobrança executiva, remete ou- de direitos - Delegacia Fiscal em São Paulo - Relator, Odilio Araujo.
e- Deu-se provimento ao recurso, unanimemente.
trissim, a certidão de dívida ri. 8.047 F. S., no total de 30600.
N. 3.162/272 - Companhia Carbonífera Rio Grandense - Isca- Ao Sr. 3° procurador da República:
00 de direitos - Alfândega do Rio - Relator, Odilio Araujo. Excelentíssimo senhor procurador•
N. 1.081 -- Em face do que ficou apurado no processo número Negou-se provimento ao recurso, unanimemente.
N. 3.271/329 - Companhia Nacional de Cimento Portland S/A
92.270-38, do Tesouro, e 34.634-38, da Recebedoria do-Distrito Federal, solicita mandar cancelar a divida constante da certidão núme- e-- Revisão do despacho - Alfândega do Rio - Relator, Rodolfo Orro 8.228, série E. Y., extraída em nome de Manuel Luiz e referente tenblad. - Negou-se provimento ao recurso, unanimemente.
N. 3.280/335 - S/A Fábricas "Orion' - Isenção de direitos ao prédio sin. da rua Laura.
N. 1.082 - Não tendo logrado resposta o meu ofício a. 2.866, Alfândega de Santos - Relator, Moura Brasil. - Deu-se provimento
de 24 de dezembro de 1935, reitera os seus termos, por isso que de ao recurso, unanimemente.
N. 3.282/337 - Companhia de Ácidos - Isenção de direitos -/
seu atendimento depende a solução do processo n. 93.149-35, forAlfândega do Rio - Relator, Rodolfo Ortenblad. Deu-se provimado com as peças "do executivo n. 828, série F. P.
mento ao recurso, unanimemente.
- Ao doutos. 5' procurador da República:
N. 3.296/346 - Indústrias Reunidas F. r latarazzo - Faturas
N. 1.083 - Restitue a carta precatória expedida pelo Juizo da
Primeira Vara, dos Feitos da Fazenda Pública no Estado do Rio de consulares - Aifarelega de Santos - Relattor, LH' Sucupira. - NeJaneiro para intimação de Joaquim M. Pereira, que veio com o oficio gou-se provimento ao recurso, unanimemente.
N. S.:102/351 - S/A Fábricas "Orion" - Iseoeiio de direitoe -dessa Procuradoria n, 38-2.925, de 17 de novembro Oainso fichado no
Alfândega de Santos - R olatots Moura 13rasii. - Deu-se prev i, rn,•, !ti
Tesouro, sob ri. 90.165-38.
ao recurso, unanimemente.
Dia 15 de dezembro de 1938
•
N. 3.312/359 - S/A Fábricas "Orion" - Isenção de direilo , Ofícios:
Alfândega de Santos - mister, Moura Brasil. - Deu-se provim-11:o
Ao Dr. procurador da República na Secção do Estado de São ao recurso, unanimemente.
Paulo:
Pauta para a sessão ordinária a ser realizada no dia 19 II , 04-N. 1.084 - Remete quatro certidões de dívidas sob as. 2.972 a zembro de 4 PRS às 13 112 horas, segunda-feira.
2.975. da :t:srie H. A., na importância total de 1:800000. para a coN. 1.101 'A flPo -- Booth Pc Co. (I,nnden) Ltd. bri-eriço c‘COULIVS.
Uolou - Alfândega dGParaaíba
Rolatog,

2:5510
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Porto Alegre "ex-officio" - LoN. 2.701/151 - Alfândega
entzen ai Comp. - Contrabando - Reltitor, Rodolfo Orteeldad.
N. 2.756/160 - Recebedoria Federal em São Paulo "ex-officio"
= Salvudor Markowicz - Decreto n. 2.742, de 1897 - Relatar, Odilio
idílio Araujo.
N. 2.999/52 - São Paulo (Brasilian) Bailem , Company Ltd.
redução de direitos - Alfandege de Santos - Relator, Luis. Sucupira.
N. 3.245/316 - S/A Fábricas "Orion" - Isenção de direitos tlfândega de Santos - Relator, Odilio Araujo.
N. 3.276/332 - 5/A Fábricas "Orion" - Isenção de direitos tlfendega de Santos - Relator, Odilio Araujo.
N. 3.281/336 - S/A Fábricas "Orion" - Isenção de direitos Alfândega de Santos - Relator, Odilio Araujo.
N. 3.309/356 -a- S/A Fábricas "Orion" - Isenção de direitos Alfàndega de eantns - Relator, Oriflin Araujo.
N. 3.311/360 - S/A Fábricas; "Orion" - Isenção de direitos Alfândega de Santos - Relatar, Odílio Araujo.
N. 3.3/7/304 - S/A Fábricas -Orion" - Isenção de direitos Alfândega de Santos - Relator, Odflio Araujo.
N. 3.324/370 - Booth & Co. (London) Lt.d. - Falta de mercalona - Alfândega de Manáus - Relator, Luiz Sucupira.
N. 3.337/382 - The Rio de Janeiro Tramway Light and Power
Ltd. - Redução de direitos - Alfândega do Rio - Relator, Luiz
eucupira.
N. 3.337/382 - The Rio de Janeiro Tramway Light and Power
Co. Ltd. -,- Redução de direitos - Alfândega do Rio - Relator, Luiz
N. 3.340/384 - Companhia Brasileira de Artefatos de Borracha
Isenção de direitos - Alfândega do Rio - Relator, (Mio Araujo.
N. 3.344/355 - Companhia Brasileira de Artefatos de Borracha
- Isenção de direitos - Alfândega do Rio - Relator. Moura Brasil.
N. 3.347/363 - Société Anonyrne du Gás de Rio de Janeiro Di ferença de direitos - Alfândega do Rio - Relator, Moura Brasil.
-

Diretoria da Despesa Pública
Pelo Sr. diretor geral:
Dia 22 de novembro de 1938
N. 77.031-37- Otávio Vitalino Marins. - Satisfaça a exigem/a
Dia 25
N. 40.989-38 - Requerimento de José António Ferreira. - 8atisfaca a exigência do parecer.
Dia 29
N. 99.913-36 - Sociedade Cooperativa de Responsabilidade LImitade "O Crédito Pepular". - Prove o ,alegado,
Pelo Sr. diretor da Despesa:
Dia 2 de novembro de 1938
N. 89.079-38 - Galdino Antio Ramos. - Satisfaça a exigência
de parecer.
N 89.708-37 - Celeste Pinto de Melo. - Satisfaça a exigência
do ee recer.
Dia 14
N. 86.052-38 - Mário de Morais Martins - Revalide o selo da
petição.
Dia 21
N. 15.351-38 - Revisão de montepio de D. Deborá Lago de Toledo Fonseca. - Indeferido, de acordo com o parecer. Restitua-se 9
titulo.
Dia 25
N. 79.114-38 - Requerimento de D. Arminda Leopoldina da
Cunha. - Satisfaça a exigência do parecer.
N. 79.303-38 - Joaquim Antunes de Barros. - Idem.
N 74_716-38 - Companhia Telefónica Brasileira. - Idem.
N. 88.233-38 - Joana Porto Campos. - Idem.
N. 81.834-38 - Maria Nazaré Pinheiro Ribeiro. - Idem.
N. 86.672-38 - Requerimento de D. Cella Almeida de Oliveira. - Satisfaça a exigência do parecer.
N 36.474-36 - D. Maria Rosa Xavier. - Habilite-se de acordo corn o art. 270, do Regulamento do Código de Contabilidade, perante e Ministério da Justiça, afim de ser processada a dívida, por
"exercícios findos".
Dia 26
lei.

N 86.259-38 - Ascendino Sampaio. - Habilite-se na forma da

N. 12.573-37 - Floriano Peixoto Xavier de Brito. - Arquivese, de acordo com o parecer.
Dia 28
N. 77.326-38 - Oiga Ferreira da Costa. - Indeferido, de acorde
em o parecer. Restituam-se os títulos.
N. 73.329-38 - Aposentadoria de Lula Bernard/no ds Cesta.
- Satisfaça a exigência.
N. 33.024-38 - Revisão de montepio de D. D. Ana Dias du Na.
IdPro.
yes e Cecilia Dias da Conceiefirt.

,itnerWaro oe tleed

N. 33.647-38 - Revisão de montepio do 1). Judite Alves de Aze.
vedo. - indeferido, de acordo com o parecer. Restitua-se o tnieo„
N. 74.344-38 - D. Januária Maria de Almeida. - Satisfaça à
N 71 .85- - Requerimento de D. Maria Eugenia Ribeiro de
no acordo com o parecer, nada há que deferir.
Ainende•
- 1), Marcia Castro do Espirito Santo, - Idem.
N. fr..
87.50e-38 - Revisão de montepio de D. D. Benet° Beniee
Pessoa e Jessr Maria Benitz Pessoa. - Satisfaça a exigência do pe.,
recer.
N. 89.017-38 - Requerimento de D. Maria José Jun que ira (10
Calasans. - Idem.
N. 71.855-36 - D. Irene Soares Dias e outra. - Arquive-se.
N. 61.931-38 - Habilitação a pensão especial de 1). Adelaide
Tanajura Vieira e outra. - Satisfaçam as xigência r do parecere
N 70.012-38 - teerenrmo %Berna. - Despacho do Sr. ministro da Fazenda, de 21 de setembro de 1938. - "De acordo com a determinação constante do art. 6° do decreto n. 23.298, de 27 de ouse
tubro de 19e3, pague-se a qiiantia de 8:5808 (oito coares quinhentos
e oitenta mil reis), nos precisos termos da presente requisição, que
deveiá ser anexada ao processo respectivo.
classificação
Vá à Diretoria da Despesa para proceder a classificarão
à exulte
reto
do crédito indicdao e providenciar sobre a liquidação da
Tesouro na forma solicitada, encaminhando-se, em seguida. o processe
ao Tribunal de Contas, nos termos do art. 45, do decreto-lei n. 426,
de 12 de maio de 1938. - A. de Sousa Costa".
A. 80.351-38 - Revisão de montepio de D. Noemia de Melo Fere
reira. - Indeferido, de acordo com o parecer. Testitua-se o titulo..
N. 79.372-38 - Reversão de montepio - de D. Jandira Mnnia
Nabrco. - Está prescrito o direito da requerente, em face do doereto 20.910, de 6 de janeiro de 1932. Fica, assim, mantido o des.pae
cno df 22 de junho de 1935, da extinta Diretoria do Expediente e.
do Pessoal, no processo n. 27.190. desse mesmo ano.
N. 13.489-38 - D. Maria Sabina Alves. - A vista do parecere
indeferido.
N. 56.124-38 - Requerimento de D. Maria Aurelia Batista Pc..
reina. - Satisfaça a exigência do parecer.
N. 59.790-38 - D. Emirene Neves do Amaral. - Requeira a habilitação definitiva.
N. 53.427-38 - D. Margarida Pinto Pedroso. - Indeferido, de
acordo com o parecer. Restitua-se o titulo.
N. 53.896-38 - Revisão de montepio de D. Boaci Pinheiro da
Silve Pelagio. - Idem.
N. 89.968-38 - João Alves do Amaral. - Satisfaça a exigênoid
do parecer.
N. 36.029-38 - Revisão de montepio de D. Francisca Julietá
Teixdra. - Indeferido, de acordo com o parecer. Restitua-se o tituia.
N. 77.655-38 - D. liercilia Pedrosa Borges. - Indeferido, vis.
to tratar-se de montepio regido pelo decreto n. 942-A, de 31 de ou.
tuhro de 1890, que não permite a reversão do pensões de filhos falti.
eidos para as mãis viu' as.
A Vista do parecer indeferido. Restitua-se o titulo.
N. 80.760-38 - Rabilitação à reversão de pensão de montepio.
do D. Maria de Macedo Snares.
Satisfaça a exigência do parecer.
N. 71.211-38 - Requerimento de Jose Antônio Torres Silva. sa•
Idem.
N. 14.477-38 - D. Julleta Generosa Cozlez. - Indeferdic, de
acordo com o parecer. Restitua-se o titulo.
N 23.649-38 - D. Inês Delminda Mathiesen. - Idem.
N. 70.014-38 - lionorato de Freitas Martins. - Procetia-s,e de
arredo com o parecer.
Dia 29
N. 89.473-38 - A firma Fernando Ilackradt & Comp. - Sele o
conhecimento de depósito.
N. 89.602-38 - Alberto Biolchini. - Satisfaça a exigência
:nformação.
N. 46.872-38 - Aposentadoria de Francisco de Paula Viana. -se
Satisfaça a exigência do parecer.
N. 84.373-38 - União Beneficente dos Militares. - Idem.
N. 81.624-38 - Requerimento de D. Aurora de Pinho Fonsectr
- Idem.
Dia 30
Requerimento
de D. Isaura Arzila de Andrade.
N. 54.34148 - Habilite-se na forma da lei.
N 29.101-38 - D. dulia Alves Cardoso. - Satisfaça a exie
dada do parecer.
N. 86.977-38 - Jandira Augusta de Morais Malheiros. - Hee
biliteeee de acordo com o parecer.
N 86.245-38 - Nair Costa de Gusmão. - Satisfaça a exigência
do parecer.
N 35.849-38 - D. Virginia Jenkell da Silva. - Indeferido de
acordo com o parecer. Restitua-se o título.
N. 22.767-38 - D. Eponina Paraguasse. dos Guimarães Velos°.
..- A vista do narecer indeferido. Restitua-se o titulo.
N. 71.478-811 - D. Joana Arru e e da Silva Pereira. - &libe
faca as exigências a ene se refere o parecer.
N. 57.858-38 - D. Heroína Madei e outras. - Indefer ido de
acordo com o parecer. Restitua-se o titulo.
N. 75.999-38 - Requerimento de D. Francisca eloreeee Caldas.
- Salsifaça a exigência do parecer.
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N. 85.62148 - Revisão de montepio de D. Almerinda Assun- U. naquelle Estado, tendo em vista o parecer de fls. - 4.. C. Marção Rupp. - Indeferido de acordo com o parecer. Restitua-se o ti- e h and,
tulo.
N. 80.42C-38 - Requerimento de José Hauer Júnior, solei
N. 70.527-38 - Revisão de montepio de D. Maria Fausta Fer- proposta de venda de um edifício à União, para sede de repartições
i:Lanou. - Idem.
ao S. R. D. U. naquele Estado, para os devidos fins. - Á. C.
N. 43.123-38 -- Revisão de montepio de D. Adelia de Luna Pin- Marchond.
to Machdao. - Indeferido de ' acordo com o parecer, restituindo-se os
PROCURADORIA
documcntos a que alude à informação.
N. 32.593-38 - D. Helena do Castro Modesto de Almeida. rr.
EXPEDIENTE Do BR. DR. PROCURADOR
Indeferido, de acordo com o parecer. Restitua-se o titulo.
N 53.709-38 - Alberto Soares de Sousa e Melo. - Satisfaça
Dia 15 de dezembro de 1938
exigência do parecer.
• Oficio:
N. 28.13538 - Requerimento de João Dele, na qualidade de pro1.307-1)-A - Ao Exmo. Sr. presidente da Caixa Emita,
curador de Joaquim da Silva Gomes. - Complete o elo do docu- micaN.
do Rio de Janeiro, solicitando remessa' documentos para mi..
mento de fls. 5.
N. 65.122-38 - Requerimento de D. Maria Evan gelina &mi n- ninar a escritura de aquisição do "Edifício 13 de Maio", nesta cagues de Barros e Vasconcelos. - Satisfaça a exigência do parecer. pitai, de que trata o processo n. 59.701-38.
N. 13.112-38 - Felix Rodrigues. - Idem.
N, 16.255-38 - D. Eliza Fluas e outras. - Indeferido de acordai
Camara de Reajustamento Econômico
com o parecer, entregue-se os títulos.
N. 47.295-38 - Revisão de montepio de D. Ana Flores de 011-4
sessjin DZ 14 DE Difs82ABRo DE 1.93t.

Veirs.--Idenn.

Diretoria do Domínio da União
DIVISa0 DE ENGENHARIA E OBRAS
ExPEDIENTE DO BR. DIRIMA

Dia 13 de dezembro de 1938
Proc. n. 59.501-38 - Manuel Gomes de Miranda, solicitando
locação de terreno situado à rua Retiro Saudoso sin., -lesta capital. - Indefiro o requerimento de fls. 5 - ¡Marrano de Barros..
EXPEDIENTE Do SR. CREPE DA DIVISÃO

Dia 7 de dezembro de 1938
Processos:
N. 90.167-38 - Cláudio José da Sirtra Porto, requerendo aforamento de terreno de marinha e próprio nacional situado à praia
Formosa, distrito de Cabedelo, Estado da Paralba, - Encaminhese ao S. R. D. 13. no Estado da Paraiba, para o fim proposto na
informação de fls. - Á. C. Marchand.
Dia 8
N. 89.364-38 - Isaura Cravo Caldeira, requerendo novacão de
aforamento de terreno de marinha situado à avenida Mem de Sá
n. 104, distrito da Penha, Estado da Baía. - Restitua-se ao S. R.
D. U. no Estado da Bafa, para os devidos fins. - Á. C. Marehand.
Dia 10
N. 88.093-38 - Alda da Purificação Pinto Vieira Antas de
Barros e outros, requerendo novação de aforamento de terreno de
marinha beneficiado com o prédio n. 9, rua Marquês de Pombal,
Belém, Estado do Pará. - Restitua-se ao S. R. D. U. no Estado do Pará, tendo em vista o exposto a fls. - A. C. Marchand.
Dia 9
N. 83.386-38 - Requerimento do Sr. interventor federal no
gstado do Rio Grande do Sul, sobre terrenos marginais do rio São
Oonçalo, pretendido pelo mesmo 'Estado. - Endaminhe-se ao S.
R. D. 17. no Estado do Rio Grande do Sul, para os fins convenientes. - A. C. Marehand.
N. 91.794-38 - CM Campos, solicitando licença para transferir o domínio útil de terreno de marinha, situado no município
de São José, no Estado de Santa Catarina. - Encaminhe-se ao S.
R. D. U. no Estado de Santa Catarina, para os fins convenientes.
- A. C. Marchand.
N. 48.628-38 - Francisco José de Adoentara e outros, solicitando aforamento de terreno de marinha situado à praia do Peia% Fortaleza, Ceará - Restitua-se, para os devidos fins, ao S.
Il. D. U. naquele Estado. - A. C. Marehand.
N. 90.357-38 - Mário Vieira da Rosa, requerendo aforamento
de terreno de marinha, situado à rua António Carlos, praia Comprida, Estado de Santa Catarina. - Restitua-se ao S. R. D. 1.1.
no Estado de Santa Catarina, para os devidos fins.
N. 6.678-38 - António de jealis requerendo aforamento de
terreno de marinha situado em Mangaratiba, no Estado do Rio
de Janeiro. - Restitua-se ao S. R, D. U. no Estado do Rio de
Janeiro, para os devidos fins. - A. C. Marehand.
N. 93.383-37 - Alfredo Osório de Cerqueira, solicitando aforamento de terreno de marinha situado entre as ruas Gervásio Pires e D. Vital, em Recife, Estado de Pernambuco. - Restitua-se
ao S. R. D. U. naquele Estado, para os devidos fins. - A. C.
klarehond.
N. 34.907-38 - Artur Hipólito de Faria, requerendo novação de aforamento .de terreno de marinha situado na raiz da Serra
da Estrela, no Estado do Rio. - Restitua-se ao S. R. D. H. na.
quele Estado, para os devidos fins.
N. 93.131-38 - Alberto Augusto Loureiro, solicita,ndo autorisação para construir uru prédio em terreno de-marinha situado
à praia Vermelha, Tbleut, Estado do Rio;
Remetido ao. 5. R. D.

Ao processo n. 29.165 série B, (S. João da lik1a Vista, aao ailia)
ateeidiu adotar as conclusões do Relatório de fls. 50, em virtude dai

quais silo concedidas a redução de 50% no débito de Pedro Aioraa
eilva e sua mulher e a consequente indenização de sete contos e quinhentos mil réis (7:5002000), em apólices, ao credor Espólio de Joall
(Tarifa Martins, continuando a cargo dos devedores a fração não reajustável de cento e cincoenta mil e trezentos e vinte e nove réis
(150$329) de conformidade com o decreto n. 24.233 de 12 de meia
de 1934. - Sérgio de Oliveira, presidente, relator. - Reginaldo Nunes. - Ernesto Rangel.
No processo n. 29.824 série B, (Manila, São Paulo) decidiu adotar as conclusões do Relatório de fls. 54, em virtude das quais são
concedidas a redução de 50% no débito de Mel Augusto Fragata e
outros e a consequente indenização de quatrocentas e trinta e oito
contos e quinhentos mil réis, em apólices, ao credor Felix Peral Man,
gel, de conformidade com o decreto ri. 24.233 de 2 de maio de 1934.
- Sérgio de Oliveira, presidente, relator. - lieginaldo NiIncs. Ernesto Rangel.
No processo n. 30.087 série B, (Aval, São Paulo) decidiu adotar
as conclusões do Relatório de fls. 94, em virtude das quais são concedidas a redução de 50% no débito reajustável de Xavier Rodrigues
& Cia o a consequente indenização de quarenta e quadro coutos e (1,1nhentos rnil réis (44:500$000), em apólices, ao credor Rocha Sc.
em liquidação, continuando a cargo dos devedores a fração não reajustável de cento e sessenta e oito mil e seiscentos e vinte e cinco
réis de conformidade com o decreto n. 24.333 de 12 de maio de 1934.
- Sérgio de Oliveira, presidente, relator. Iteginaldo Nunes, Ernesto Rangel.
No processo n. 29.414 série B, (Jacarei, São Paulo) em que cão
•
declarantes Bromberg & Companhia, decidiu adotar e conclusão dos
votos de fls. 66167 em virtude da qual é denegado o reajustamento
requerido. - Sérgio de Oliveira, presidente. - Reginaldo Nunes,
relator. - Ernesto Rangel.
No processo n1 26.097 série C, (Santa Maria Madalena, Rio de
Janeiro) em que é declarante Cristovam de Oliveira Morais, decidiu
adotar a conclusão do Relatório de fls. 22 em virtude da quol é denegado o reajustamento requerido. - Sérgio de Oliveira, presidenReginaldo Nunes. - Ernesto Rangel.
te, relator.
- No processo n. 28.580 série B, (Carasinho, Rio Grande do Sul)
em que é declarante Vitória Maria Zavagna, decidiu adotar a concluso do Relatório de fls. 51 em virtude da qual é dene gado o reajustamento requerido. - Sérgio de Oliveira, presidente. - Reginado Nunes, relator. - Ernesto Rangel.
Processo n. 25.558 C, (Cafelandia, São Paulo) decidiu adotar a
conclusão do Relator o de fls. 51 em virtude da qual "ex-vi" do decreto n. 24.203 de 12 de maio de 1934, fica obrigado o credor Angelo
Pavan a dar quitação plena a Juan Moreno Pelando e sua mulher do
seu débito verificado (274:0232500) recebendo, em apólices, 50% do
mesmo débito, ou sejam cento e trinta e sete contos de réis
(137 :000$000). - Sérgio de Oliveira, presidente. - Reginaldo Nunes_
relator. - Ernesto Rangel.
No processo n. 14.986 C, (Garça, São Paulo) resolveu adotar a
conclusão do Relatório de fls. 48 em virtude da qual "ex-vi" do decreto n. 24.233 de 12 de maio de 1934, ficam obrigados os credores
Caetano Castelano & Companhia a dar quitaçãq plena a José V. de
Almeida Prado Júnior do seu débito verificado (6:5388000), receben
p ólices, 50% do mesmo débito, ou sejam troa contos de réis-doema
(3:0002000). - Sérgio de Oliveira. presidente. - Reginaldo Nunes,
relator. - Ernesto Rangel.
Pedidos de reconsideração
No pedido do reconsideração a. 4.134 - Proc. 17.298-C - Silvianópolis - Minas Gerais: "resolveu manter a decisão lançada a fls.
23 deste processo, julgando improcedente o pedido de reconsideração.
Sergio de Oliveira, presidente, - Reginaldo Nunes, relator - Ernesto
Rangel.
No pedido de reconsideração n. 3.778 - Proc. 28.808-B: "resolveu manter a decisão a fls. 40 deste processo julgando improcedente o pedido de reconsideração Sergio de Oliveira, presidente - Regi-•
naldo Nunes, relator - Ernesto Rangel.
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Entretanto eia face doa diepositive e do recente decreto-lei
No peie de reeonsiduração n. E.1t — Proc. 5.181-C — Cama•uan — Rh, Grande do Sul: "resolveu de acorçfo com os votos dos n. 301 de 24 de fevereiro deste ano os fiscais de plantão na
=ois juizes revisores, dar piovimente :se pedido de recon s ideraeFia for- fi,n riega tem se recusado visar as guias para aquisição dos selos da
consumo a que estão sujeitas as diversas mercadorias estrangeiras
¡miado a fls. 159 e seguintes e, assim sendo, conceder a indenização
importadas pelos seus comitente.s e despachadas em nome da firma
uplementar de seasente e seis contos e quinhentos mil reis
60:50000W, em apólices, ao credo • — Banco do Rio Grande do Si!, na mesma Alfândega exigindo-lhe o respectivo "registro" de comerqual. ao receber a Terlenizae5e te: eotieedida e Vt de fls. 150, daea ciantes.
Acontece que o mencionado decreto-lei estabelece penalidadea
:uitação plena do débl lotei verificado (750:206$100) aos devedores
João Lute. Oliveira da Silva, leileio LI i Peeeira da Silva e sua para as firmas que requer p rem registro de firma ou fábrica não
nulhe.r, Rreeen Luiz Pereira da Silva. Paute Luiz Pereira da Silva e existente, e como a firma em questão acrescenta a consulente DãO
fabrico , pois elito compra buo vende nem fabrica
nm
e
ulieta Oliv e ira da Silva. Serilo de Oliveiret. preSidellte — Ergingtdo comPrcianye
mercadorias (sie) cenclueese que o seu registro seria ilegal.
n51?1C.9, relator — Ernesto Roogef.
De fato a instr ução do proso
ces revelou que se trata de tirnta
4.113 — Proc. ç'7.135-C —
No pedido de reconsideracão
comissária de despachos" de importação e exportação modalidade
no pe dido de rec
• dar provim entoonania —
P atalo "rlvet
eer
que pulutzi na praça cie Santos e que pretende transplantar paru
ideiação formulado a fls. 46 e seg,uildt,s e, essim sende, coneede.r a_ e +, „ifddt
rek feeeten.t.nr,w,
ndenizaçe de vinte e do:5 contes
Segundo declara a informação de fls. 5 as mercadorias imp
es aos credores Metias Siqueire , Gia correepondeWe a 50% do dé- Lados peles conntentes deste firma são despachadas em seu propilo
dto verificado -- 41:528ete0 . 0 —d lliejne Goaçaives de Souza, dando noite. per meio de mandale endosso nos respectivos conhecimentos
.o mesmo plena cpeRar;ite de divida. Sergio de presidenle — da calga.
reeseo ib mgel — ileginaldn Neeeese
00 exposto se .verii'ica que a firma consulente exerce atividade
Io pedido de reeoesideração n. 4 013 —tear.29. ?8 .1-C. -comercial não compreendida no -.Regulamento do Imposto de Consumo
ilai —Sãe Paulo: -resolveu mahte e a decieão lane:ida a fls. 28 deste
que limitou a incidancia aos casos do art. 4 0 , do nosso Código aeirocesso, juleando improcedente o pedir], de reconsideração. Sergio inereial combinado . com o art.. 19 § 10 do decreto n. 737, de 25 de
No pedido oe reenesideraço a. 2 910 — Proè. e3.950-13 — lianovembro de 1850.
)(Ais — Sã Paulo: -resolveu da- previrnente ao peilido iE reconÉ preciso não conund!r a natureza comercial de um ato com
;eguinte7.
nssim
sendo
conceder
a
redução
de
.ideração a fls. 155 e i.
A profissão de comerciante ria qual se acha implicita a idéia lucro
i0% no debite reajee, tavel 1.778:99”500 — dos Irmãos Peai e a e habitualidede.
.orrelata iudenização de oitteere•es e oitenta e novi: contes de reis
De ner
o -do com o art. 8° do decreto-lei n. 739, de 21 d e se:889:00~0), em apólices aos eleitores Pascheal Peite & Cia., comi- tembro último:
"Nineuem poderá fabri.:er, beneficiar, transformar, ter em de„rindo a carga dos devedores a fraçãe irreajus t avel de 499$750.
ra:sito N'ender ou expor à venda produto sujeito ao importo da
preselente — re,;frwldn Nuneç — ErneNlo
consumo sem ee achar habilitado com o reunputente registro".
Expediente lo dia 14 de dezembro de 1938
Creeeão (Ins decretos P. 740
26 de fevereiro e 810 de 11
de m e 'n de 1892 -com as amplincães estabelecidas no art. 4° da lei
O Sia ‘,-..eveidenta despe e lme fave-ae cimente as petkeies em que
till de 14 de novembro de 1899, evoluiu o registro peva o conos processos de n e . 28.'715. 29.240 e 28.110, pediam
litérein HIcrealle3riaS sujeitas ao imposto de consumo sempre como
.'i tititacla d lncirnentos.
eali stiea, e não cae
rn modalidade de lanMandou-si das certid0ea peuides referencia aoe prez:esti:3 .11: elemento de fiscalizução e et
r:rrnPrto rom que .,se pude-. , 0 atribuir ao itniio ,to o caracter mixt°.
. 30.078,
its .73e,
e
19.731'. 3. ''7 25.140.
direlo e indireto, corno em principio preteederem alguns..
EX P. P. I I 1, •dZUIllbrO i taas
conced .e • reeis'ro pare o enne5r e in
produtos :zujeitos
renHin.0
fie fato não está compreendido nes
peticaea ije
latem niandaaaa preteeeiar
1.lavon- rei ion,oto
.•
d kee:ees
reeinetiee rentuarteinto seria desvirtuar a firedide,le
:c. elaraeã rei., rentes :eia peo taaa,, o,. s 22 . 5Ic..t . 20 ee ,. 23.
O Sr. preehl reete ciespaehoo favorevelmeale
peaieõe.ii Oao eslab e leebia, e er , :ir perivo: o precedente, mesmo por que sem a na'lente
:r° rã onditi : ssket a vvolla lie estampilhas nos termas
r ri4
3.551,
ri n e proc e ss e s de Ti-. 23. 0°0. 29. 72?
cio ari , 11,
n. 510, cilada,
dee,' ; Juntada de documentes.
A ea! reerei ¡ai conalleale au e não eaaupen. não vende nem faindoe-se dar Te.
auS
compreendidas m:.11
ieraa'awia a lieis. ereliee
dt na. 20.224, 15.7t e 25.095.
en pertieu:ar (Toe importa mercadorins.
7,;,,f!.("n ',C 1.(e•oni.
•
\I,
"Ns
Htu rr.,
0 a selreem da ne-e-ie,„•ie e.
rees,ie
em sou TI "MO. Só pode ser f.,1'n
Fedt.1,11
Iliecciietioriii
"
;irt. P1 do decreto-lei
1'n

,••• • •

1•o

uttueree
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•
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o!, •,-",$"!:fiO
ene recusaram o sela
r in cir
fOrMlIradDS
torneei-mente de paiseee,de

TV1,1'11M_

Dia 15 de dezeeibro de 19:_e
dequerimeritoe:
—
feitas as devidas
N. 47.871 —
nedos.
.
- _
_ Idem.
N. 47.582 — Brigeio Severo
N. -41.161 — Felipe Sebastião Ur isso, — Altere-s.-e a claesiiicaeeo para -ourives, mercada: ein pequena ceceia'. e cobre-se a tiferenea do imposto a partir de novembro deste ene.
N. 44.122 — A. S. — Apresente a escritora de 20 de
reaie iie 1',)35, referida uo inicia do deroineuto de fls. 2-4 no pra”,
da. 15
N. 21.4.097 — Crissfuma de Toledo o& Comp. Ltd. — fuma-udu
de acordo com o parecer a pena de revalidação correspondente ai
sel e devido. Publicado o despacho e cleeorrino e prazo legal, ee-meta-se o processo a Procuradoria Geral da Fazi.nda Pública para a
ineericao da diyida.
N. 43.837 — Condoroil & Paint S.A. — Aceite-se o depósito c
que feito volte o processo.
N. 33.061 — J. A. Gonçalves Comp. — Proceda-se a cobranca de acordo cem a informação e o parecer. Intime-se para
Cetuar o pagamento no prazo de 8 dias sob as penas da lei.
N. 47.861 — Jactai Ghlman. — Imponho de acordo com o
parecer a pena de revalidação, correspond ent e no selo devido. Publicado o despacho e decorrido o prazo legal remeta-se o processo
a Procuradoria Geral da Fazenda Pública para a inscrição da dívida.
— Idem.
N.-17.845 —João da
N. 47.862 — Franco Rodrigues Ltd. — Idem.
Thebaro. — Idem.
N. 47.863 —
N. 47.864 — Claudionor Bragença. — Idem.
Proc. n. 33.277/38 — L. Figueiredo & Comp. — "L Figueiredo
& Comp.", consultam se a sua firma está sujeita ou não ao pagamento da patente de registro para o comércio de mercadorias sujeitas ao imposto de consumo.
Alega a consulente que a exemplo do que faz ba. longos anos na
praça de Santos, e lia qualidade de "comissários de deseetchos" que
não, vem despachado na Alfàndega a seus comitentes desta e de
°U rras praçasdo pais.
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0,-rooniPneFies.
Pre.... [I,
meei.; co de 1938.
y, .eua —
dia •
eereunica ao Sr. subdiretor da 2. a Selidiretoria, pava os de n iC,, .. 15, que. por deparlio de 4 de junho desze
1i-1 38 resolveu ar y emelhar a profissão de —
ano, no precesso a. 1C
_
cap;Peire — à de — a 1 ia,tor e tapeceiro. com estabelecia' « n
para pagar
acordo com as tabelas "A" 3.a e "D" 2"
anexas ao dai-isto n. 5.142, de 27 de fevereiro de 1904.
I) inipOSÍO de

E.S: , EDIENTE DO 811. ASt,DSTENTIR

Dia 15 de dezembro de 1938
Requerimentos:
N. 43.129 — Angelo Francisco dos Santos. — Em face da informação e parecer, reconsidero o despacho de 17 de novembro
de 1938, para o fim de torná-lo de nulo efeito.
N. 13.121 — Ildefonso de Almeida Coimbra. — Idem.
N. 40.808 — Armando Carlos da Silva Teles. — D8-se a baixa
requerida a partir do exercício de 1939.
N. 41.073 — Alberto Rubic. — Idem.
N. 42.893 — Neli Tuxen. — Idem.
N. 44.311., — Chindler & Adler. — Idem.
N. 4.445 — Benjamin Camara. — Idem.
N. 44.718 — António Augusto Afonso. — Idem.
45 070 — José Albano. — Idem.
. 45.786 — Antônio G. Matos.
Idem.
-- Antônio Ferreira Cozeiro. — Imponho ã António
Ferreira Co,,:a, a multa- de 100000, mínimo da lei.
N. 47.058 — Francisco Cipriano da Rocha. — Ider0
N. 47.059 — Manuel da Rocha Menezes. — Idem.
N. 47.060 — Daniel João de Andrade. — Idem.
N. 47.030 — Manuel Cornos da Silva. — Idem.
N. 47.031 — Seria Kólia. — Idem.
N. 47.032 — Francisco Morais do Souto. — Ides
N. 47.034 — A. Joaquim & Salgado. — Idem.

Sexta-feira 1G
NI 47.035 -- Manuel de Mar Teteira. - Idem.
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N. 3.232 - a- Vara Civel - Prestando informaçaão siwie o es4a.tei9 - Jose Alves da Cruz. - Transfira-se e averbe-se pólio de Miguel Reeardo.
a mudança. Imponho a José Alves da Cruz a multa de 50au00, míN. 3.233 - Provedoria e Resíduos - Prestando informaçõea
nimo ua lei.
sobre o espólio de Maria da Glória Santos.
N. 40.263 - Manuel Vieira Segundo. - Faça-se a retificação. / N. 3.234 - 3' Vara Civel - Prestando informações sobre o esImponho à Manuel Vieira Segundo a multa de 501000, miwnio pólio do Dr. Fernando Brandão de Morais Sarmento.
da lei.
N. 3.235 Pretoria Civel - PrestanJo informação sobre é
N. 41.855 - Laboratório Millet Roux Ltd. - raça-se a altede Otávio Dias Ribeiro.
ração proposta. Imponho a firma Laboratório Emer Ltd. a muita espólio
N. 3.236 - 5' Vara Civel - Prestando informação sobre o ea,
de 100t00o, mínimo da lei.
N. 24.210 - Star Filma S.A. - Imponho à firma Aliança Star pólio de Serafina Atademo da Costa.
N. 3.237 - 3' Vara Civel - Prestando informação sobre O aoFlIMs S.A. a multa de 501000, mínimo da lei.
N. 44.430 - Fausto M. Amaral. - Proceda,se .pela forma pro- pólio de 7.eliciana de Oliveira Coutinho.
N. 3.238 - 3' Vara Civel - Prestando informação sobre o esposta. Imponho a firma Oliveira & Amaral a multa de 1251000,
pólio de Artur Carlos de São Tiago.
•
médio da lei.
N. 3.239 - ia Vara Civel - Prestando informação sobre o e•N. 21.122 - Miguel H. Sixel & Irmãos. - Transfira-se. Imponho a firma Botafogo Hotel Ltd. a multa de 501000, mínimo da lei pólio de Menne& Pereira Serrano.
N. 3.240 - 1' Vara de Orfilos - Prestando informação sobro a
• mais a de 30 To sobre os emolumentos de registro.
N. 44.592 - Joaquim Soares de Abreu. - De-se a certidão da espólio de Arnaldo da Silva Vale.
N. 3.241 - 4' Preteria Civel - Prestando informação sobre e,
coleta acrescentando que a mesma foi apresentada fora do prazo
espólio de António Barreto,
da lei e sujeita a multa regulamentar.
N. 9.511 - Alexandre Francisco Pereira. - Proceda-se pela
N. 3.242 - 14 aVra de Orflos - Prestand? informação sobre •
forma proposta. Imponho à Alexandre Francisco Pereira a multa de espólio de Antônio Talarico.
100000, mínimo da lei; a firma Vieira & Pinto a de 1251000, médio
da lei e a firma J. Portela & Costa a de 501000„ mínimo da lei. Em
Requerimento. detpekhados
seguida vá o processo às La e 3.a Subdiretorias para dizerem a*
existe dívida por parte das firmas sucedidas.
Dia 14 de dezembro de 1938
N. 45.799 - Joaquim Ferreira de Melo. - Proceda-8e a inseriça° pelo modo proposto. Imponho e. Joaquim Ferreira de Melo
N. 9.147-38 - Luiz Pereira Teixeira. - Indeferido. De miada
a multa de 1001000, mínimo da lei.
sena o parecer, mantenho • lançamento.
' N. 45.213 - Aldo Soares Brando. - Ern face da informação
N. 8.200-38 - Fernandes Barpotti Monken. - Indeferido. De
e parecer reconsidero o despacho de 20-10-1938, para o fim de wird° com o parecer, mantenho o lançamento.
torná-lo de nulo efeito. Averbe-se a mudança "ex-officio". Imponho
/C 8.218-38 - Manuel Fernandes de Freitas. - Inferido. De?
a Aldo Soares Brandão a inultaede 1251000, médio da lei.
Wird°
com o parecer, mantenho O lançamento.
N. 44.619 - Mário Bianchi. - Cobrem-se os novos selos.
N.
- Fernando Sanchea da Rocha. - Indeferido. De
N. 42.237 - Nelson Garpar Vilela. - Proceda-se pela forma aciórdo8.239-38
com
o
parecer,
mantenho o lançamento.
proposta na informação supra.
/C 8.390-38 - Adroaldo Ferreira Gomes. - Não é certo, come
N. 42.006 - Manuel Maria de Brito. - Db-se a baixa roque.
rida a partir do exercício de 1939. Imponho a Manuel Maria de é afirmado no requerimento, que o impresso de fls. tenha sido apresentado espontaneamente. Aentrega, na Portaria da Caixa Económica
Brito a multa de 501000, mínimo da lei.
N. 41.240 - Alfredo Spiridiliozzi. - Inscreva-se • coleta da notificação expedida na forma do. art. 114 do regulamento vi...
gente, antecedeu à referida apresentação. ã o que s econstata
de fls. 2, com a nota de "isento".
N. 41.146 - Luiz Pinto Machado. - Em face da informação e processo, à vista doa documentos de fls. Mantenho o lançamento,, inparecer, reconsidero o despacho de 17-11-1937, para o fim de torná-lo deferindo assim a petição de fls., que ae baseia em alegação inverim
de nulo efeito.
dica.
N. 47.036 - José Esteves.
Imponho a José Esteve§ a multa
N. 7.157-38 - Francisco Solene Carneiro da Cunha. - Tende__
de 1001000, mínimo da lei.
em vista a informação, arquive-se.
N. 47.037 - José Maria de Azevedo. - Idem.
N. 10.435-38 -Abel Xisto da Fonseca. - Indeferido. De
N. 47.039 - Angel Ramon.
Idem,
*cardo com o parecer mantenho • lançamento.
N. 47.038 - Rafael Galeno Sodon. Idem.
N. 10.894-34 - Osvaldo Passos Viriato de Medeiros e Odilon,.
N. 44.275 - Teixah Jelikowchi. - Proceda-se a Ineerieão
DOS termos do parecer. Imponho a Teixah Jelikowchi a multa de Moreira da Costa Lima. - Retifique-se e lançamento pela minuta
1001000, mínimo da lei.
de cálculo de fls. Defiro, assim, em parte, a petição protocolada soe
N. 44.970 - Joaquim de Sousa Terceiro. - Idem.
nn. 3.678-38, parabasear e lançamento nos vencimentos correspon14. 35.824 - Vicente Gomes da Silva Lima. - Idem.
dentes aos postos indicados no oficio de fls.
N. 35.826 - Benjamin da Costa Faria. - Idem.
N. 17.890-38 - Angelo Giovanini. - Tendo em vista a infor0
N. 35.825 - América António Lopes. - Idem.
mação, eancele-ee e lançamento que decorre de erro arimético paN. 35.827 - José Mendes de Oliveira Castro. - Idem.
tente. Junte a declaração E 35.073-30 e, determinado a imposto realCertidões:
mente devido, faca-se novo lançamento.
N. 46.452 - Gonzale dc Fernandez. - Declare os exerefelos.
N. 47.742 - José Rodrigues . Alves. - Certifique-se:
Dia ia els dezembro da 1938
N. 46.451 - Gonzale Fernandez. - Declare os exercícios.
N. 46.918 - Armando Bastos Carvalhais. - Certifique-se •
Oficio. o:pedido.:
constar
N. 625 - Sr. diretor das Rendas Internas - Remetendo tiro-,
N. 44.977 - Raimundo Nonato de Sousa, - Idem.
mem em que é interessado o gerente da Caixa Económica Estadual
N. 47.725 - Cila Peisach. - Cobrem-se novos selos.
47.846 - Pupi de Figueiredo. - Certifique-se o que constar. em Campinas - Estado de São Paulo.
N. 626 - Sr. diretor das Rendas Internas - Restituindo pra..
SOMO em que é interessado o Ministério das Relações Exteriores.
Diretoria do Imposto de Renda
N. 627 - Br. diretor das Rendas Internas - Restituindo processo em que é interessada a firma C. Muller & Comp., estabelecida
nxpEDHÉrern DO SR. DIRILToa
em Santa Leopoldina, no Estado do Espirito Santo.
N. 628 - Sr. diretor das Rendas Internas - Prestando 1nDia 14
formações.
"firmes:
N. 629 - Sr. diretor das Rendas Internas - Transmitindo pe3.a23 - 1 4 Vara Civel - Prestando informaelo edbro e ez- tição dirigida ao Sr. diretor geral da Fazenda Nacional pelo senhor
piSlio de Adelaide de Avelar Brandão Pirajá.
Romeu Feital, funcionário público aposentado da Caixa Econômica
N. 3.224 - 1' Pretoria Civel - Prestando informação sobre e do Rio do Janeiro.
espólio do Dr., Osear Amadeu Lopes Ferreira.
N. 630 - Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da
N. 3.223 - 1' Vara Vivei - Prestando informação sobre o es- Fazenda -- Transmitindo processo em que é interessado o escriturário da classe "G" Serafim Ferreira Filho.
pólio de Antônio José Machado e de Joaquina Carolina Machado.
N. 631 - Sr. direlor das Rendas Intaaas - Solicitando ia..
N. 3.226 - 1* Vara de Orfãos - Prestando informação sobre •
formações.
espólio de Maria Aguilar e de Henrique Teiteira.
N. 3.227 :-- 3' Vara Civel - Prestando informação eohre o esN. 632 - Sr. diretor geral da Fazenda Nacional - Reiteraispólio de Carlos Joaquim de Almeida.
do ofício comunicando sobre a frequência do um funcionário.
N. 3.228 - 2* Preteria Civel
Prestando informação cobre o
N. 1.148 - Sr. diretor da Despesa da Prefeitura Municipal
Sr. Remiro Lopes de Castro.
Reiterado ofício eolieitando informações.
N. 3.229 - 2' Pretoria Civel -- Prestando irJ ermação cobre o
N. 1.149-151 - Sr. general diretor Provisório das Armes espólio de Orestes Jaime de Sousa Pinto.
Solicitando informações.
N. 3.230 - 6' Vara Cível - Prestando ir r...rn2t
atrbr t O osN. 1.948 - Sr. chefe da Secção do Rio Grande do Norte pólio de José Correia de Oliveira.
ReStituiedo processe' 'Are que e inkressado o Dr.. rpitácio Lira.
N. 3.231 - Quinta Vara Civel - Prestaria() ,niurrnaçfl.: sobre
1.99 - Sr. 1:Ce da Secção de Goiaz - Restituindo proo espólio de Alvaro António dos Reis.
cesso em que aquela ..hefia solicitada informações.
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N. 1.950 — Sr. chefe da Secção do Maranhão — Restituindo
processo em que é interessado Eugênio Barros.
N. 1.951 — Sr. chefe da Secção de São Paulo — Restituindo
processo com a informação prestada pela Companhia /310 Paulo de
Seguros prestada àquela Secção referente ao Sr. Júlio A. de Abreu
Júnior.
N. 1.052 — Sr. chefe da Secção de Niterói- — Restituindn
processo em que são interessados Jos4 Teles e E. Palhares.
N. 1.953-54 — Sr. chefe da Secção de Niterói — Remetendo
processo em que são interessados Erich Sommer e Emil Cleff.
N. 1.955-56 — Sr. chefe da Secção de Niterói — Remetendo
processo em que são interessados o 1° tenente Edílio Aleixo e Maurico Danou.
N. 1.957-58 — Sr. delegado fiscal e chefe da Secção da Baia
— Fazendo 'comunicações.
N. 1.959-960 — Sr. delegado fiscal e chefe da Secção de Niterói — Idem.
N. 1.961-962 — Sr. delegado fiscal e chefe da Secção de Minas Gerais — Idem.
N. 1.963 — Sr. chefe da Secção de Santos — Idem.
N. 48 — Sr. inspetor da Alfândega de Santos — Idem
Ofícios expedidos em 15 de dezembro de 1938:
N. 3.243 — ia Vara de OrMos — Prestando informadto "Sobre
o espólio do Dr. Carlos Duarte Pereira.
N. 3:244 — l a Vara de Orfãos — Prestando informação sobre
oespólio de Custódia Maria de Pinho.
N. 3.245 — l a Vara de Orfãos — Prestando Informação sobre
o espólio de Afonso Valério Pires e de Carlinda Garcia Pereiro
Pires.
N. 3.246 — Prov. Resíduos — Prestando informação sobre
e espólio de Ana Guedes de Castro.
N. 3.247 — Prov. Resíduos — Prestando informação pobre
espólio de Ana de Jesus Soares.
N. 3.248 — 3 a Vara Civel — Prestando informação sobre o
espólio de João Pires da Silva.
N. 3.249 — Prov. Resíduos — Prestando inforrnacão sobre
espólio de Maria Frnflia Coelho de Freitas Henriques.
N. 3.250 — 1° Vara de Orftios — Prestando informação sobre
e espólio de António de Almeida Pinto.
N. 3.251 — Prov. Resíduos — Prestando informação sobre
espólio do capitão João Cardilo.
N. 3.252 — 35 Vara Civel — Prestando informação sobre d
espólio de Sosé Marcelino de Sousa Manai.
N. 3.253 — Prov. Resíduos — Prestando Informação sobre
espólio de Dr. Alfredo da Silva Rocha.
N. 3.254 — Prov. Resíduos — Prestando informação sobre o
espólio de Camilo Fernandes Garrido.
N. 3.255 — 2° Vara de Orilos — Prestando informação sobre
e espólio de Francisca Elisa Mesquita de Castro.
N. 3.256 — Prov. Resíduos — Prestando informado sobre e
espólio de António de Sá Teixeira Azeredo.
N. 3.257 — Prov. Resíduos — Prestando informação sobre o
espólio de Carlota de Oliveira Peniche.
N. 3.258 — 6 a Vara Civel — Prestando Informação sobre o
espólio de Artur Alves Firmino.
N. 3.259 — 4 a Vara Civel — Prestando informação sobre O
espólio de Francisco Fernandes.
N. 3.260 — Prov. Resíduos — Prestando informação sobre o
espólio de Maria Carolina Rodrigues Guimarães Fleuiss.
N. 3.261 — 1° Vara de Orfãos — Prestando informação Dobre
o espólio de Carlinda Dias Padilha.
N. 3.262 — 2° Vara Orfãos — Prestando Informação sobre o
espólio de António Valente de Almeida Miranda.
Requerimentos despachados
Dia 15 de dezembro de 1938
N. 1.832-38 — José Belfort Muriof de acordo com o parecer,
conoelem-se, por improcedentes, os processos "ex-officio" dos exerciclos de 1933 e 1935.
Faça-se lançamento para 1934 e 1936 com a multa de 90 94,
aplicada nos cálculos de fls.
N. 8.220-38 — Mauricio Gardiman — Indeferido.
De acordo com o parecer, mantenho o lançamento.
N. 9.284-38 — João Reinaldo, Continha & Comp. — Deferidõ.
Cancele-se o lançamento, de acordo com o parecer.
Deste até, na forma da lei, recorro para o 1° Conselho de Contribuintes.
N. 13.130-37 — Alcides Bomfim Círio — Concele-se o lançamento 4'ex-officio", pela improcedência do processo que o originou,
de vez que, como se constata, agora, existia declaração apresentada
expontaneamente em data antecedente a do início daquele processo.
N. 14.584-36 — Codolar, S. A. — Considerando que o disposto no art. 57 § 20 do regulamento vigente não pode ter aplicado
ao caso em julgamento, de vez que a opção facultada no referido
di ç positivo não se aplica às sociedades por quotas de responsabilidade limitada (§ 1 0 do artigo citado — decreto n. 20.900, de 31 de
dezembro de 1931), mas atendendo que a reclamante iniciou suas
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transações em setembro de 1933, sem encerrar balanço em dvzembro seguinte — resolvo determinar a retificação do lançamento de
exercício de 1934, arbitrando, para rendimento tributavel de novo
cálculo, a importáncia correspondente a 10 % da receita bruta havida naquele ano.
Deste ato recorro "ex-officio" para o 1° Censelho de Contribuintes.
N. 15.7'19-38 — Esmeralda Cox Leite e Oiticica — De acordo
com a informação, indefiro o requerimento de fls.
Para os fins julgados convenientes, entretanto, é h vista do
requerimento de fls., encaminhe-se o processo par int ermMio do
Serviço do Pessoal.
N. 17.500-38 — João Ferreira Sucena — A vista da informaptio, improcede o prosseguimento na cobrança do débito.
N. 19.117-38 — Alcindo Leite Pereira — Por falta de amparo
legal, indeferido.
N. 23.395-36 — Joaquim Gomes Terceiro (Suc. de Pinho &
Gomes). — Não tendo sido feita a justificação reiteradas vezes
exigida, mantenho o lançamento, como propõe o parecer.
N. 17.020-37 — António Daniel Mendes (capitão de mar e
guerra). — De acordo com o parecer, mantenho o lançamento.
N. 17.570-38 — Saboaria Imperial Ltda. — Prove o .início
do negócio.
N. 18.304-38 — Dadur S. A. — Prove o alegasie na petição
de fls.
N. 18.462-38 — Sociedade Anónima "Albetam" Bagger &
Bowmaatschappij — Certifique-se o que constar.
N. 18.588-38 — José Figueiredo & Irmão — Prove estar habim
Mede a requerer em nome do espólio de Pedro Figueiredo.
N. 18.652-38 — Casa Sousa Batista Ltda. — Pague os débitos.
N. 48.719-38 — Canha (t Comp. Certifique-se o que contar.
N.. 18.785-38 — Mayer Cynamon — Prove o inicio do negócio.
N. 18.915-38 — Ferreira Agostinho & Comp. — Prove o inicio
de negócio.
N. 18.984-38 — Guilherme Melecchi — Pague os débitos.
N. 19.171-38 — João Marques Batista — Prove estar habilitado a requerer em nome de Oscar Siqueira Ramos.
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eosnsolo DÁ TARIFA, EM REUNIA:0 DE 4 DE JANEIRO DE 1938

N. 1 — Companhia Telefónica Brasileira — 53.159.
Despachou pela nota n. 106.865, de 1937, partes da madeira para
construção, art. 368/4, taxa de 43160 por quilo.
O conferente Sr. Rubem Raposo Nina verificou peças avulsas de
quaisquer móveis, de madeira fina, do mesmo artigo tarifário e taxa
de 371440 por quilo.
A Comissão da Tarifa, por unanimidade de votos, subscreve o se-i
guinte parecer do senhor conferente Castelo Branco:
"De acordo com o conferente do despacho, trata-se de uma peça
avulsa de madeira fina, para móveis, do art. 368 e taxa de 18$720
Ú senhor ispetor assim decidiu, classificando a mercadoria em
em dobro, de acordo com a nota 87".
causa como peças avulsas de quaisquer móveis, de madeira fina, do
art. 368, classe XI da Tarifa e taxa de 3734411 por quilo, isto é, 183720,
em dobro, de acordo com a nota n. 87.
N. 2 . — Condor Oil & Paint S/A. 38.601.
Pediram classificação de mercadoria para a qual foi concedido.
exame prévio.
A Comissão da Tarifa, apreciando o presente pedido de classificação o tendo em vista a análise do Laboratório Nacional — Modo número 3.085, de 27 do mês findo, que demonstrou ser a inercadorta
analizada, — de uma pasta constituida por alumínio em p4 e hidracarburetos leves intireamentle misturados, — por unanimidade de
votos, considera a mercadoria em causa como pasta para aluminart
do art. 964, classe 24.a• da Tarifa e taxa de 53310 por quilo.
O senhor inspetor assim decidiu.
N. 3 — Estabelecimento Ferrini Limitada — 51.754.
Despachou pela nota n. 105.506, de 4937, obras não classificadad
e não especificadas de ferro batido simples, do art. 861, taxa de
23080 por quilo, em obediência a Ordem Ministerial n. 95, publicadà
no "Diário Oficiar' de 19 de Agosto de 1937.
Alegando não se tratar de mercidoria absolutamente igual, apesar de semelhante, a que se refere a Ordem citada, e tendo em vista
tratar-se de laminas de ferro lisas, em forma de U, em rolos, de
mens5es de 2.400 metros de comprimento, sem intersecção alguma
Comissão da Tarifa. O conferente Sr. Rubem Raposo Nina considerou
demarcação que indique o legar a ser cortado, pediu fosse ouvida a
a mercadoria bem despachada.
A Comissão da Tarifa, por unanimidade de votos, considera st
mercadoria em causa bem despachada, à vista da Ordem n. 95, da Diretoria do Expediente e do Pessoal ao Conselho Superior de Tarifa,
publicada no "Diário Oficial" de 19 de agosto do ano findo, e da cir.
°tilar n. 16, de 4•6 de dezembro p.p. da Diretoria das Rendas Aduam
nêlras, — como obras não classificadas e não classificadas e ntio especificadas de ferro batido, simples, do art. 861, claase 20.* da Tarifp
e taxa de 23080 por quilo.
O senhor inspetor assim decidiu.
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N. 4 — Elie Canetti — 51.572.
cortiça,-com preparo de folha de Flandres, artigo 846 e taxa de réla
Despachou pela nota n. 101..556, de 1937, tapete de lã, avelndrulo , 9060 o quilo; e o Sr. Conferente Castelo Branco emitiu o ,seguinte
de pelo curlo o macio, apresátando pelo avesso, forro ou assento a o xoto, coro o qual concordaram os Srs. Conferentes Euclides de Cai'tecido grosso de algodão, linho ou unhamo, malha qud apareean
valho, Dr. Tavares Guimarães e Dr. Sá e Sousa:
fios do aveludado, classe VI i r da vigente Tarifa aduaneira, art. 139
mercadoria em questão é uma obra de folha de Flandres pintaxa de 20$080 por quilogramo, peso legal. Por nota de diferença eu tada"A
ou
estampada a tinta, que deveria ser compreendida no artig4
tempo foi paga a diferença do direitos, como tapetes daquela qualida - R46, ficam
compreendidas, sómente as de funileiros e de lanipista,
de, sem aquele forro ou assento, pelo avesso, da taxa do 31$200 Do r não classificadas,
deverá ficar compreendida no artigo 860 come
quilogranio, peso real.
obras não classificadas de chapa, uma vez que. folha de Flandres
O conferente Sr. Castelo Branco verificou tapetes de lã, aveluda - chapa,
é uma a mesma coisa, para pagamento da taxa de 155600 Doa
dos, de pêlo curto e macio, não apresentando pelo avesso, forro ou quilo. Assim,
pois, classifico a mercadoria questionada.
assento de tecido grosso de algodão, linho ou canhamo, do mesmo ar
O Sr. Inspetor decidiu de acordo com os últimos.
tigo e classe tarifários, taxa de 315200 por quilo, peso real.
N. 7 — Empresa Comercial Importadora Nadir Figueiredo Lida
A Comissão da Tarifa, por sua maioria, subscreve o seguinte voto
do senhor conferente Dr. Hildebrando N. de Barcelos:
— 52.085 — Despachou pela nota n. 102.731, de 1937, obras n14
classificadas de erro para construção de torres, do artigo 861-1, taxa
"De acordo com o Sr. conferente do despacho. Classifico o tape- de
$650 por quilo. O conferente Sr. Carlos Mamada verificou guia
te representado pela amostra apresentada como tapete de lã, de pèlo para
elevadores, sujeitas à taxa de 15560 por quilo, do artigo 861-2
curto e macio, sem o sobredito avesso, forro ou assento, taxa de da Tarifa.
A Comissão da Tarifa, apreciando a presente questão
31$200, .art. 139 da Tarifa"; e o senhor conferente Alfredo 'Soabra tendo em vista
o certificado retro, do engenheiro Sr. Walter Ribeira
emitiu o seguinte parecer:
da Luz, — p or unanimidade de votos, subscreve o seguinte para=
"Considero a mercadoria em causa como tapetes de lã aveludados, do senhor conferente Dr. Sá e Sousa: — "Do acordo com o Sr. coa.
de pólo curto e macio, apresentando pelo avesso, forro ou assento de taranta do despacho e à vista do resolvido pelo acordão do Conselhi
tecido grosso de algodão, linho ou canhamo ainda que apareçam fios Sup erior de Tarifa n. 2.902, de 20 de julho do ano pp., que consi.
do aveludado, art. 139, alínea 3•" e taxa de 20$800 por quilo.
derou as guias ou caixilhos de ferro para elevadores, incluidas
Este o meu parecer, em obediência aos Acórdãos na. 1.075 e art. 861 da Tarifa, para a taxa de 1$560 por quilo".
1.835 do Conselho Superior de Tarifa qi.o enquanto não forem reforO senhor inspetor assim decidiu, considerando a marcadora
mados ou modificados, devem constituir aresta".
em causa como obras não classifisadas de ferro, para construção
O senhor inspetor decidiu de acordo com a maioria.
que não constituem propriamente o esqueleto da construção, do artigo 861,
2P da Tarifa e taxa de 1;560 por quilo. Publique-se
N. 5 — ábricas Unidas de Tecidos, Rendas e Bordados S. A. — a seguir, classe
o referido certificado.
47.284 — Despacharam peia nota n. 91.439, de 1957, máquina °PeO certificado citado é o seguinte:
ratriz não classificada, do artigo 1.831, pesando mais de 500 at4
1.000 quilos, taxa de $750, por quilo.
"Examinei no amuem n. 7 a mercadoria a que se refere e
O oficial administrativo Sr. Carlos Mamada verificou partes de presente processo. '
máquinas operatrizes, sujeitas ao pagamento de direitos, pelo peso
Conforme se verifica do catálogo junto ao processo, trata-se
real, próprio, de cada peça, nas taxas de 1$880, 15550 e 141240 por de "trilhos
guias para elevador.'" ou ferro T para guias de elequilo, do artigo 1.831, da Tarifa:
vadores".
A Comissão da Tarifa, apreciando a presente questão e tendo em
A função desempenhada por tal espécie" de material é bem oa;vista o certificado anexo, do engenheiro Sr. -Vadiar Ribeiro da Luz, nhecida e pode ser observada em muitos dos prédios construidos
por unanimidade de votos, subscreve o seguinte parecer do Sr. Coa-4 posta cidade.
fere.nte Castelo Branco:
Conforme exprime a própria designação do material, ele se des"Bem despachada a mercadoria em questão, à vista do certifica- tina a guiar as cabines doa elevadores no seu movimento de subida
ou descida ao longo dos poços destinados à movimentação dos mesdo técnico, que declara estar a máquina completas.
G Sr. Inspetor assim decidiu, considerando a mercadoria ques- mos. O seu emprego é evidentemente indispensavel porque, dationada como máquina operatriz não classificada, pesando mais da contrário, as mencionadas cabines, quando 'erguidas ou abaixadai
500 até 1.000 quilos, do artigo 1.834 classe 34* da 'Tarifa, e taxa de pelo enrolamento ou desenrolamento dos cabos acionados pelos motoras, estariam sujeitas a balanços e oscilações grandemente preju750 por quilo. Publique-se, a seguir, o referido certificado.
diciais e inoonvenientes.
O certificado citado é o seguinte:
Essas peças são, construtivamente, 'semelhantes a trilhos, come
"Examinei no armazam IX. 7, do Cáis do Porto, o material a que no caso presente, ou a vigas comuns em T e sua colocação nas
as refere o presente processo.
construções, se faz depois das mesmas estarem praticamente terA caixa examinada contém uma máquina destinada a perfurar minadas.
tiras de papelão, de dimensões apropriadas, transformando-as em
Quando os elevadores percorrem o interior de tores metálicax
padrões para teares de Jacquard.
os trilhos guias não integram propriamente a torre, porem, compleOs desenhos que deverão ser reproduzidos nos tecidos ou rendas, tam as mesmas para à finalidade especial de permitirem o carni- .
são feitos de modo especial e por eles organizadas tabelas numéricas nhamente das cabines
que vão servir para orientar e precisar as posições dos furos a seRio de Andric', 3 de janeiro de 1938. — Walter Ribeiro do
rem feitos nas tiras de papelão pela máquina em causa.
Laz."
Um conjunto de tiras, assim furadas, constitue o padrão, O
A. 8 Janowitzer 414 Companhia 52.136 Despacharem peia
qual, quando introduzido na parte de comando do tear, irá comann. 103.679, de 1937, obras não classificadas de louça n. 4,
dar, por meio dos referidos furos, a intervenção das agulhas para nota
taxa 55680 por quilo, do artigo 625 da Tarifa. O oficial administraque, automaticamente, repro,duzam o desenho desejado.
tivo Sr. Joaquim Brasil verificou tratar-se de objetos de adorno
A máquina em questão faz ires espécies de furos nas tiras de para
cima de mesa, sujeitos à taxa de 155600 por quilo, do artipapelão: furos para costura, furos dc retenção e furos de desenho.
da Tarifa.
Para fazer esses furos a máquina possue, na parte posterior, um go 622
Comissão da Tarifa, por sua maioria, subscreve o seguinte
dispositivo, espécie de carrinho, ao qual fica presa uma das extre- votoAdo
conferente Dr. Amanho de Noronha: — "De acormidades da tira e, na parte anterior, uma espécie de tecladd que o do com osenhor
Sr. conferente do despacho, classifico como objeto de adoroperário aciona para fazer funcionar os furadores.
no de louca n. 4, de adorno, para cima de mesa, da taxa do 155600
Guiado pelos números da tabela o operário vac calcando as id- por
quilo, do art. 622 da Tarifa. A decisão invocada n. 403, de
eias e os furadores vão perfurando, convenientemente, as tiras, a 1935 se refere a enxofre em canudo em sacos, não tendo, assim, neaual, à medida que a furacão se processa, caminha para a parte pos- nhuma aplicação ao caso em apreço."; e os senhores conferentes
terior da máquina, puxada pelo carrinho ja referido, até que fique Engõnio Pouchet e Alfredo Seabra consideram a mercadoria em
perfurada de uma extremidade à outra.
causa bem despachada como obras não classificadas de louça o. 4,
A máquina acima descrita, embora venha desmontada, esta com- da taxa de 4$680 por quilo, do art. 625 da Tarifa. O senhor inspepleta.
tor decidiu de acordo- com a maioria.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 11)37. — Vatter Ribeiro da
11. 9 — Hasenclever & Companhia — 48.754. Despacharam pela
Luz". .
nota n. 94.584, de 1937, aldrabas de ferro simples, do art. 808,
N. 43 — Representação do conferente Sr. Rildebrando de Bar- taxa de 31120 por quilo. O conferente Sr. Gentil Monteiro verificou
celos, protocolada sob número 50.929; relativa à mercadoria des pa- obras não classificadas de fio do ferro, simples, art. 843, taxa de
chada por J. C. Eno Brasil Ltda., pela nota n. 100.868, de 1937, 10400 por quilo.
A Comissão da Tarifa, por unanimidade de votos, considera a
como rolhas de cortiça com preparo de folha de Flandres, tendo pago
a taxa de 9$366 por quilo relativa às obras de folha de Flandres, do mercadoria em causa bem despachada como aldrabas de ferro, do
art. 808, classe 21 a da Tarifa e taxa de 3$120 por quilo. O senhor
artigo 846 da Tarifa.
O aludido conferente, tendo em vista a doutrina firmada por-de- nspetor assim decidiu.
cisões da Comissão da Tarifa entendendo que no artigo 846 só podem
N. 10 — International Machinery Campany — 51.766:
ser classificadas as obras de folha de Flandres que forem de funiDespachou pela nota n. 103.972, de 1937, parte de máquina opeleiro' ou lainpista, como preveitua a nota 221 e no se tratando, no ratrix, não classificada (escavadeira mecânica) de mais de 500 até
uso, de obra de funileiro ou lampista,'— pediu fosse ouvida a Co- I .000 quilos, do artigo 1831 — taxa de $750 por quilo.
missão da Tarifa. A Comissão da Tarifa, apreciando a presente quesO conferente verificou utensílio não classificado de =Muram,
tão, assim se manifestou: os senhores - conferentes Alfredo "Seabra, d o art. 1.859,_ taxa de 25080 por quilo.
Dr. Amartlio dc Noronha, Eugênio Pourchet e Dr. Luiz Trindade
A Comissão da Tarifa, apreciando a presente questão e tendo
sonsideram a mercadoria em goulas liem despachada tomo rolha de 'e m vista o certificada supra, do senhor engeulmiga Walter ~Ira
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Draga é a máquina que tem por fim limpar, escavar e remover
Luz, por sua maioria, mantem seu voto anterior, considerando
a mercadoria em causa como utensílios não classificados, para artes o 14)Uo, 'asa, areia, terra, etc., do sinalo de um rio, lago, parto, baia,
Draga seca — E a mesma draga quando faz, porem, • operação
• ofícios, de máquinas, do art. 1.859, classe 34 da Tarifa e taxa eba.
sie 2$080 por quilo; o senhor conferente Castelo Branco tambem, a soco. uma draga, portanto, executa a operaçao a que ae destina
mentem seu parecer anterior, que é do seguinte tem: — "Conforme em trás etapas; escava, eleva e remove.
As dragas são tombem chumaças% e com mais propraedacie, de
• gravura junta ao processo, trata-se, no caso, de um alcatruz suspenso por um guindaste movei, por meio de cabos de aço, para apa- escavadures ou escavadoras met:atui:as.
Diversos suo os tipos das dragas ou escavadoras mecanicas. 'renhar terra e transportá-la para local outro, dentro do raio de ação de
lança do guindaste que movimenta-o, dando direção á referida peça. mos a draga de arrasto, a draga ue alcatruz e a draga de usaudibuilia
:Sempre que tais dragas se prestam a executar operações de carque realiza a função especial da máquina-guindaste — movido a elerieislade e completa a sua finalidade, sem entretanto, ser imprescin- ga e descarga ao certas mercadorias, são elas usadas nesse miater,
Plivel ao seu movimento. A peça em questão. assinalada com lapis recebendo por isso o nome de "guindasse-draga". O tipo mais emvermelho na gravura, é muito conhecida e comum na carga e des- pregado para esse fim é o de mandíbulas.
ala, portanto, unia grande diferença entre o guindaste comum
carga de carvão de pedra, terra, etc, etc., pois, evita 3 trabalho de
enchimento manual uma vez que, arriada sobre o carvão, terra, etc. e o guindaste-draga ou escavadora deinainilbulgs. Enquanto o prietc., abre-se automaticamenta, e o seu peso fá-la penetrar no ma- meiro somente levanta e remove a mercadoria, u segundo esciaos
terial a transportar, fechando-se, tambem, automaticamente, ao ser tamisem isto é, apanha automaticamente por meio de uma prelimilevantada pelo movimento de retração dos cabos de aço do guindaste nar excavação que executa. E uma caçamba de mandíbula, a mercaalue a movimenta. É, precisamente, um utensílio operando direta- doria cuntroverlida no presente processo. Ela é exatamente o que camente sobre o material a transportar, e, sem o qual a máquina — racteriza o tipo do guindaste que tem o nome de draga, porque é
guindaste embora com todos os seus movimentos mecamicos, não essa caçamba que faz a dragagem, isto é. que esta va e apanha.
Um guindaste, sem essa caçamba de mandíbula, não é capaz de
terá a função exercida pela referida peça — alcatruz, caçamba, escavadeira, ou denominação outra que se lha queira dar. Tais peças, dragar, embora seja capaz de elevar e remover, e, portanto, não será
conforme está no Acordão n. 2.013 do 10 de junho de 1936, do Con- um guindaste-draga. Logo a caçamba-mandíbula integra a magaina
aelho Superior de Tarifa, publicado no "Diário Oficial" de 7 de agosto par que ela possa receber o nome de guindaste-draga e, portanto,
do mesmo ano, são utensílios de inéquala, por força da disposição da é parte integrante da mesma.
movimentos necessários á operação de escavar ou apanhar
nota tarfária 324, primeira parte, à classe XXXIV, conforme se vê não Os
produzidos na própria caçamba onde o cabo que vem de um dos
dos seguintes trechos desse acanalo: Correntes de ferro fundido e tambores
ou cabrestantes do guindaste provoca por meio do disposiálea desligáveis, com dispositivos para a elas serem ligadas caçambas
ou alcatruzes de ferro, funcionando conjuntamente em máquinas, elas- tivo especial a abertura e fechamento da mesma.
O guindaste comum tem um só tambor e um só cabo, ao passo
sifisani-se como as caçambas, como utensilios para máquinas, do
que o guindaste-draga tem dois tambores e dois cabos, sendo una
art. 1.3a9, e taxa de :4080 por quilo, despachou pela nota livre núme- para
fazer a operação do guindaste comum, isto é, suspender e abairo 3 110 da 1935, utensílios não classificados para máquinas (caçame o outro para abrir e fechar a caçamba, isto é, para que a cabas de ferro e correntes do mesmo metal para transporte de carvão)... xar,
á operação.
'do art. 1.859,e taxa de 2$080 por quilo. Impugnada a Classificação, çamba execute os movimentos necessários
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1938. — Walter Ribeira da Luz."
a Sr. inspector, de acordo com parte da Comissão da Tarifa, consideN. II — Warner Frank & Cia. — 40.779 — Receberam pelo
rou as caçambas bem despachadas e mandou classificar as correntes Armazern
Encomendas Postais mercadoria cujos direitos foram
como correntes não especificadas, etc etc., -- No recurso interposto pagos comodeobras
não classificadas e não especificadas de cobre, nib) que, por isso devem ter o mesmo quelado, do art, 791,
pela parte, alega esta: — a)
taxa de 138520 por quilo. O conferente senhor
regia:0n tarifário que compete as caçambas de que são peças aces- Palvino Rocha verificou
de cobre, niquelado, do art. 741,
bórias, isto é, o de utensílios para máquinas: Isto posto: Consideran- taxa de 208800 e mais 30lapiseiras
%,
da
nota
206 da Tarifa.
ao que, como revela a an-instra, as correntes em questão não podem
A Comissão da Tarifa, apreciando a presente questão, assim se
ler outra aplicação que em conjunto ou ligação com as caçambas ou manifestou:
conferente Castelo Branco emitiu o seguinte
alcatruzes, e como utensilioa ou aeças que executam o trabalho espe- parecer, comoosenhor
qual concordaram os senhores conferentes Dr. Ama-.
sifico da máquina de remoção ou transporte de carvão, minério ou
de Noronha, Euclides de Carvalho e D. Sá e Sousa; "Trata-se
outros matérias; que, nessas condições, são procedentes as alegações rilio
de
uma
peça de cobre niquelada, semelhante a lapiseiras nominalda recorrida; Acordão, ele. ele. em dar provimento ao resurso, para mente classificadas
no art. '741, como lapiseiras e semelhantes, da
oonsiderar a mercadoria bem despachada. Logo, as correntes furam
de 208800 por quilo"; e os senhores conferentes Euganio Poursonsicleradaa utensílios não classificados de máquinas, do artigo da taxa
Alfredo Seabra. Dr. Hildebrando de Barcelos e Dr. Luiz Trinrarifa 1859., porque, trabalhanao em conjunto com as caçambas em chet, consideram
a mercadoria bem despachada como obras não clasalcatruzes, com classficaçâo tarifaain no rererido artigo 1.859, deviam dade
e não especificadas de cobre niquelado, do art. 791, classe
seguir o mesmo regimen destes. O ato da Alfandega recorrida foi sificadas
visto não se tratar, prohomologado pelo Conselho Superais de Tarifa, integralmente. Poste- 20a da Tarifa e taxa de 138520 por quilo,
riormente a este acordam, esta Comissão da Tarifa tem classificado priamente, de lapiseiras. O senhor inspetor decidiu de acordo com
timos.
os alcatruzes, as caçambas, etc., cl., samo utensílios para máquinas, os 'i N.
12 — Krause & Cia. — 51.418 — Despacharam pela nota
do art. 1859, e taxa de 2$080 por amo, como para artes e ofícios.
de 1937, prata em obras, sujeita á taxa a péso real, arn
.102.124.
Entretanto, não se trata de tecia ílios para artes e ofícios, mas sim, tigos 885 e 893;
e objetos de adórno de vidro. sujeitos taxa a naso
de utensílios não classificados, da II divisão do mesmo art. 1859,
conferente Sr Palvino Rocha verifirou que am844.
O
legal,
art.
para outros usos, sujeito a direitos no art. Ni, como obras não alas- bas as mercadorias vinham acondicionadas em envoltario interno
aficadas e não especificadas de ferro fundidos, pintados, da taxa de comum e, de conformidade com o art. 38 das Preliminares. P7t11Z11.1
t080 por quilogramo, peso legal; razão por que assim classifico os os direitos das obras de prata baseado sobre o Mag o Imita dividaido
alcatrazes em questão. A disposaain da segunda divisão do artigo
nte entre as obras de prata e as de vidro o péso do
1.859 é clara e precisa, além do ser imperativa, pois, estabelece: proporcionalm e
envoltario
comum.
para outros usos — os direitos da Tarifa, segundo sua qualidade.";
A Comissão da Tarifa, apreciando a presente questão, assim se
o Senhor conferente Eugênio Pourchet emitiu o seguinte parecer:
— Segundo as conclusões do parecer técnico, trata-se de caçamba ou manifestou: o senhor conferente Castelo Branco emitiu o seguinte
bem despachada
rnaadibula — parte integrante de Dragas secas ou escavadoras e seme- parecer; -"Considero a mercadoria em discussão,
lhantes, com classificação no art. 1.F59 da classe 34 em função ao pela parte, a póso real, a prata, e a péso legal, o vidro, pois. a
ires° de cada peça ou aparelho, e fundamente no art. 18 das Dispo- disposição especial da segunda parte da nota 230, á classe XXII,
oções Preliminares da Tarifa." O Senhor inspetor decidiu de acordo além de ser clara e precisa, é sobretudo, imperativa; não podendo,
do art. 38 das Pre"som a maioria e manda que se publique, a seguir, o referido certi- por essa razão, ser atingida pela disposição geraltivermos
em vista o
liminares da Tarifa, e, muito especialmente se
ficado.
dispositivo do art. 27, das referidas Preliminares, que manda preO certificado citado é o seguinte:
classificação de mercadoria, as disposições esferir, em matéria de
as
lhe possam ser, lambem, apli"Examinei no armazem n. 1 do Cais do Porto o material a que peciais, ainda que 'de carater gerallica
dispõe
rte da nota ?30 náo se ap ao caso, porque
•
se refere o presente processo.
ES
sobre o pagamento de direitos em separado. dos envoltórios, confname
Trata-sede uma caçamba de mandíbula ou de colher dupla, que estejam compreendidos nos artigos que enumera; ficando compraenbonstitue a parte essencial da máquina denominada draga da mandí- dado que os envoltórios — escrínio* ou estojos — que não estiverem
bula ou guindaste-draga ou ainda escavadora de mandíbula. Convem classificados na segunda divisão do art. 320 ou nas três primeiras
brites de entrar na apreciação da mercadoria, fixar a diferença entre alíneas da III divisão do mesmo artigo, não pagarão direitos em
guindaste comum e guindaste-draga, tombem chamada draga-seca,
nos direitos dos adereços ou das obras,
se parado, ficam compreendidos
praga de mandíbula ou escavadora de mandíbula.
no peso dessas obras para pagamento de
não,
que
sejam
incluidos
e
Um guindaste — é uma máquina destinada ao mandamento de direitos pela taxa a elas atribuida na pauta ta rifária"; e os senbrires
ltargas, isto ái a máquina que tem por fim movimentar mal cargas conferentes Alfredo Seabra, Euclides de Carvalho, Dr. Amarflio de
e Dr. Sá e
later no sentido vertical, quer no horizontal.
Noronha, Dr. Hildebrando de Barcelos, -Eugênio PourchetDr. Tavares
P. Zizmann na sua . interessante obri sob o titulo "Caleul dee Sousa subscrevem o seguinte voto do senhor conferente fantasia ou
despacharam — objetos de
apparell de leram", á pág. 5, assiras' define um guindaste: "Les Guimarães: "Os requerente:
art. Mi, sujeitos a direitos peio peso legal
Ornes ont pour mission de levar et de transportar les fardeaux. Biles de adorno, de vidro, do ciam-Ar:21as
de prata. simples, de art. 893,
larnprennent deux elements essentieles; la charpente d rengin de e quaisquer outras não
inteflor é
sujeitas
a
direitos
pelo
peso
real,
O
aaandicionameatto
havage." Um guindaste executa, portento. a operação age 4. 1itaa ela.»
ep stga
a
iggt9
de
prata
2
Paba.14
da
Ylfila)
distintaaa pitem a remove a mercadoria.
St
Met@
&Malga!
I1
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mados, envolvidos em palha e embrulhados em papel. O conferente
DECISõES DA raviTte q X0 0% TARIFA. EM 1111.11NIXi r)17,
.7.1,NETTIO
dividiu o peso do envoltório comum proporcionalmente ao das merDa 1938
eadorias e juntou re cada urna das adições o resultado da operação.
com fundamento no art. 38 das Preliminares, que reza: "AchanN. ia - A. Fortuna te Cone) - 51.342 - Desrpaciiaram pela
do-se no mesmo envoltório interior mercadorias taxadas a peso legal, nota n. 97.999, de 1937, ferramentas elétricas, pesando cada uma
rou,nidas a outras cujos direitos se baseem sobre o peso real, os di- mais de 10 até 54) quilos, do art. 1.814, taxa de 1$550 por quilo.
reitos de todas serão cobrados na razão do peso legal, repartido pro- O conferente Sr. Hildebrando de Barcelos classificou como apareporcionalmente entre elas o peso do envoltório „„comum." Não 'fóra um lho físico, de ferro.
d i spositivo especial pertinente às obras de prata, procedente seria o
A Comissão da Tarife por unanimidade de votos, subscreve
ata do conferente. Mas a nota 230, posta- no fim da classe da prata, seguinte parecer do Sr. conferente Castelo Branco - "De plenoo
diz que "nos direitos dos adereços e outras obras desta classe ficam acordo com o conferente do despacho. Aparelhos perfeitamente
compreendidos os das caixinhas ordinárias de cartão, madeira ou pa- iguais ao desta questão, pelas decisões na. 1.842 de 1936; 658. 737,
pelão em que vierem as mesmas obras". E o artigo 27 das Prelimi- 840 e 1.030 do corrente ano de 193'7, foram
mandados classificar
nares dispõe que: "Para a classificação tarifária das mercadorias, as como aparelhos tísicos não classificados, de ferro, do art. .1.657,
d i sposições especiais em que incidem preferem às de carater geral, alasse XXX da vigente Tarifa aduaneira, e taxa de 5$700 por quiainda que estas lhes possam ser lambem rOicavels." Ora, si pela dis- logramo, preso igual.
rotação especial que é a nota 230, nos direitos das obras de prata
As decisões acima referidas são desta C0111186. ão de Tarifa. /Sapatão compreendidos os das caixinhas ordinárias de cartão, madeira
rem,
classifico os aparelhos representados pela gravura aneou papelão em que vierem as mesmas obras, compreendidos estarão, xada pois,
a
este
e devidamente autenticada pelo confereat e do
de igual modo, a palha e o papel quando este e não aquele for oi despacho". processo
O Sr. inspetor assim decidiu:
acendicjonarnento de tais obras. Portanto, adicionar a parte de tale
N. 18 - Arp & Comp. - 15.836 - Despacharam pela nota
envoltórios ao peso da prata será colo ar o que já foi cobrado. E n. 23.734,
de 1937 (encomenda postal), renda de filé de algodão,
corno as disposições especiais perferem as gerais, entendo que deve ser 'com
mescla de seda, do art. 473, Lusa de 2088000 por quilo e mais
adicionado ao vidro a parte que lhe coubsr, abandonando-se a que' 60 ea
de sobre-taxa por coutar mescla de seda, ou sejam 3394800
pertence às obras de prata." O senhor inspetor decidiu de aeordo com por quilogramo.
os últimos.
O conferente Sr. Rubem Raposo Nina verificotr renda de seda
N. 13 - Lojas Americanas S. A. - 52.018 - Despachou pela eu, peças, do art. 216, taxa de 2908000 por quilogramo. A Comisneta n. 101.376, de 1937, enfeites de fio de ferro coberto, do artigo são da Tarifa, apreciando a presente questk, e tendo em vista a
813-b, taxa de 188720 por quilo (amostra 1) e obras não classificadas análise do Laboratório Nacional - laudo n. 6, de 4 deste mas, que
e não especificadas, de alumínio, simples, do art. 675-7, taxa de demonstrou ser a mercadoria analisada - de uma tira de filó de
158600 por quilo (amostra 2). O conferente senhor Palvino Rocha algodão, com bordados de seda artificial de celulose, constituindo
verificou obras não classificadas de borracha, do artigo 1.866, taxa uma renda (entremeio) -- por sua maioria, subscreve o voto do sede 318200 por quilo (amostra 1) e pentes, travessas e semelhantes, ntor conferente Alfredo Seabra - "Considero como tiras de filó de
de artigo 672, taxa de 31$200 por quilo (amostra 2). A Comissão da algodão, bordadas com qualquer matéria do art. 478 e taxa de
Tarifa, por sua maioria, classifica a mercadoria representada pela 2088000 por quilo" - e o Sr. conferente Eugenio Pourchet
mantem
amostra n. 1 como grampos de borracha, do artigo 1.866, cIsse 15". seu voto anterior, considerando a mercadoria como renda de filó,
da Tarifa e taxa de 208800 por quilo e a representada pela amostra
...-dado, com qualquer matéria, t. m. de 208.'000 por
u. 2 como obras não classificadas, não eapecificadas de alumínia,
peso rea., art. 473 da classe 14 5 da Tarifa. O Sr. ;nau-bater
simples, do artigo 675, classe 19 4 da Tarifa e taxa de 158600 por quilo; leeidiu de acordo com a maioria.
e o senhor conferente Castelo Branco emitiu o seguinte parecer:
19 - A. Schmid - 879 - Despachou pela nota n. 106.6,05,
"Classifico a mercadoria da amostra n. 1, como obras não tlassifi- do 19N.
. 37, °fele) de Te-palão, com guaniçã'o de metal ordinário, do
calas do borracha, por ser esta a matéria predominante, do artigo art h36,
taxa de 15860 ,0 por quilo. O conte. ente Sr. Elildebrando
1.866 e taxa de 319200 por quilo e a de n. 2, como obras não clas- de Barcelos verificou estojo
de madera, forrado de veludo. da laxa
sificadas e não especificadas simples, de alumínio, do artigo 675 e d.e
529000 por quilo, art. 320 da Tarifa.
taxa de 15% 00 por quilo." O senhor inspetor decidiu de acordo com
A Comissão da Tarifa, por unanimidade de votos, está de mel-a maioria.
do com a classificação dada pelo Sr. conferente do despacho, eonN. 14 - Móveis Casa Nunes Ltda. - 13 - Despachou pela nota sioerando a mercadoria em causa corno estojo de madeira, forrado
n. 106.564, de 1937, catalogos e prospectos, com ou sem estampas, de d . : veludo, do art. 12o da classe li a da Tarifa e taxa de 525000 por
mais de uma cór, destinados à propaganda comercial de produtos qu i lo. O Sr. in s petor assim dec;d1u.
rbtrangeiros, do artigo 554, taxa de 318200 com o abatimento de 80 %
N. 20 - Acumuladores Varta do Brasil Ltda. - 52.113 -da nota 146, isto é, 68240 por quilo'. O conferente senhoc, Fausto de Despachou pela nota n. 106.513, de 1937, bateria de aeumuladeree
Carvalho verificou cartazes com estampas, de mais de uma cór do desarmados, pesando mais de 20 até 100 quilos, taxa de 18710 por
mesmo artigo 554, taxa de 318200 por quilo, sem o abatimento de quilo, do art. 1.577, o que foi verificado pelo conferente, à vista
80 % nos respectivos direitos. A. Comissão da Tarifa, por unanimi- • de várias decisões.
dade de votos, subscreve o seguinte parecer do senhor conferente
reauerente discordau da classificação, por entender tratarDr. Amanho de Noronha: "De acordo com o senhor conferente do se de baterias de acumuladores com 64 elementos, pesando cada
despacho, classifico a mercadoria de que se trata como "cartazes com bateria mais de 50 quilos, do art. 1.577, taxa de $340 por quilo. A
estampas de mais de uma cór", da taxa de 318200 por quilo, do artigo Camissão da Tarifa, por unanimidade de votos, subscreve o seguir"554 da Tarifa. Não tem abatimento de 80 % como foi despachado, te parecer do Sr. conferente Dr. Arnarflio de Noronha - "Bem
porque não se trata de catalogo ou prospecto, como cogita a nota despachado, incluindo a diferença em tempo, conforme verificou o
n. 146, o que já foi objeto de deliberação em diversos acordãos do Sr conferente do despacho, à vista de várias Decisões para merConselho Superior de Tarifa." O senhor inspetor assim decidiu
cadoria idêntica"
N. 15 - Moisés Adiar - 52.978 - Despachou pela nota número
O Sr. inspetor assim decidiu, considerando a mercadoria em
107.778, de 1937, obras de ferro batido não especificadas, do artigo causa como baterias de acumuladores elétricos dewemados, pesanR61, taxa de 28080 por quilo. No ato da conferencia de safda pre- do até 20 quilos, da art. 1.577, classe 30" da Tarifa e taxa de 24850
tendeu desclassificar para cantoneiras de ferro ou aço, lisas e seme- por quilo.
lhantes, do artigo 799, taxa de $520 por quilo. O conferente senhor
N. 21 - Acumuladores Varta do Brási/ Ltda. - 52.783 Luiz Jossetti prestou informação a respeito. A Comissão da Tarifa, Despachou pela nota n. 108.313, de 1937, baterias de acumuladores
por unanimidade de votos, subscreve 'o seguinte parecer do senhor desarmados, pesando mais de 20 até 100 quilos, taxa de t P 7I0 por
conferente Dr. Tavares Guimarães: "Bem despachado. É assunto quilo, do art. 1.577, o que foi verificado pelo COn ferenle, a vista arj
assim resolvido, conforme circular n. 16, de 1 de dezembro último, de várias Decisões.
da Diretoria das Rendas Aduaneiras". O senhor inspetor assim deciA requerente discordou da classificação, por entender tratardiu, considerando a mercadoria em causa como obras não classificadas se de baterias de acumuladores com 211 elementos, pesando cada
e não especificadas de ferro batido, simples, do artigo 861, classe 20* bateria mais de 500 quiros do art. 1.577 - taxa de $340 por quilo,
da Tarifa e taxa de 28080 por quilo.
A Comissão da Tarifa, por unanimidade de votos, considera a .
N. 16 - Moisés Adiar - 53.000 - Despachou pela nota número mercadoria em causa, à vista de várias decisões a respeito, bem
107.777, de 1937, obras não especificadas de ferro batido, simples, despachada como baterias de acumuladores- desarmados, pesando de
do artigo 851, taxa de 2$080 por quilo. O ato da conferência de 20 até 100 quilos, do art. 1.577, classe 30a da 'Tarifa e taxa de
salda, pretendeu desclassificar a mercadoria para cantoneiras de 14710, por quilo, peso legal. O Sr. inspetor assim decidiu.
ferro ou ao, lisas, da taxa de $520 por quilo, do artigo 799 da Tarifa.
N. 22 - Companhia Brasileira de Eletricidade Siemens SchuO conferente senhor Castelo Branco prestou informação sobre o ckert S. A. - 52.283 - Pediu classificação de mercadoria para a
assunto. A Comissão da Tarifa, por unanimidade de votos, á de pa- qual foi concedido exame prévio. A Comissão da Tarifa, por unarecer que, de acordo com a circular n. 16, de 1 de dezembro findo, nimidade de votos, considera a mercadoria em causa, dono/ninada
da Diretoria das Rendas Aduaneiras, está bem despachada a merca- "Sieumena - Diazed - O sistema fuaivel de confiança" - coma
doeis, como obras não classificadas e não especificadas de ferro batido, preepéctos impressos em duas ou mais cores, Para Propaganda
simples, do artigo 861, classe 20' da Tarifa e taxa de 28080 por quilo. produtos estrangeiros, do art. 554. combinado com a nota
146,
O senhor inspetor assim decidiu.
classe n. 16 da Tarifa e taxa de 318200 com o abatimento de 80 %, isto
é.
68240 por quilo. O Sr. inspetor assim decidiu.
Secretaria da Comissão da Tarifa da Alfndega do Rio de Janeiro,
13 de dezembro de' 1038. - Luis Simkt, oficial administrativo, seN. 23 - Companhia América Fabril - 51.2211 - Despachou
pe'a nota n. 96.808, de 1937, utensílios não' claseificados para até-,
eretdrio.
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N. 25 — Companhia Telefónica Brasileira. — oO.883. — Dee.
Meinae, do art. 1.830-1, taxa de 2$080 por quilo. O conferente sede 1937. desenho em pepet, para estudo
nhor Carlos alsenede veri f icou chapas de cobre abertes a buril ou pachou pela nota n. 99.590,
e ofícios, do art. 542, taxa de 1$710 por quilo.
eom obras de inscultura, com desenhos próprios para estamparia, de artesconferente
Sr. Milton Carrilho verificou fotografia não espeO
asselitadas e-abre metal, do art. 758. taxa de 34$190 por (pulo, com- cificada,
do mesmo art. 542, taxa de 20000 por moio. A Comissão
e
binado com a htra "d" uo art. 17 das Preliminares da Tarifa.
A Comise5o da Tarifa, apreciando a presente questão e tendo da Tarifa, por sua maioria, subscreve o seguinte paieeer do senhor
Dr, llildebrando de Barcelos: — "De acordo com as de-ern vista o cee áfiendo retro, do en genheiro Sr. Vatter Ribeiro da conferente
cisões
os.
1.177
e 1.253; de 1937. classifico como fotografia não
or
unaninddacte
de
votos,
subscreve
o
seguinte
parecer
do
seLuz p
especificada, art. 512, taxa de 26$000 por quilo. pese tegal.".; — e
nhor conferente De. Hildebreedo de Barcelos — "De acordo com os senhores conferentes Eugênio Pourchet e Alfredo Soabra coneiLI ;ando Leme° e, ainda mais, tralandoest de uma peca inteiriça de
oerant a mercadoria em causa bem despachada come oesenhos em
cabrt, constituindo um cilindro para máquina de estam p aria, erm- rapei, para estudo de artes e ofícios, do mesmo art. 512 da Tarifa
a-alem bem despachado".
e taxa de 1$710 por quilo. O senhor inspetor decidiu de acordo com
O Sr. ine,)etor assim decidiu, coasiderando a mercadoria em a maioria.
Ceusa como plensilioe n5o c'eeeilicadee. para artes e offecios, de
N. 2e — Cerdo:teia Brasileira S. A. 800. — Despachou pela
niát11r1a.S. do art. 1.8e9, classe 24 a da Te,ifa e taxa de 2a080 por nota em, 231, de 1928, tambores de ferro, em obras oão classificadas,
certificado.
Publearie-se a seguir, o referido
não espec:ficadae, de ferro batido, pintado, do art. 801, taxa de 3$120
por quilo.
do
citado
é
o
seguiute:
ea
cellifi
O
No ato da conferência, entendeu a requerente oue o c referidos
q..e se refere o ore"Examinei na C. da Tarifa o o:afeei:1
terehores,
sendo pró p rios para rondnçao de mercadorias líquidas LU
ode proces en e constatei rolne ou cilinetroe de cobre para meou.- strni-inuidae, ester% ITI sujeitos à taxa de $780 por quilo, do a.a. 861
nes de Fastanu lecetes. A estamparia dos te, : dos se faz por meio da Tarifa.
ide ema mamune di meninada "estatepadern"
A Comissão da Tarifa, por unanimidade de votos, subscreve o seO tecido a tadelaper é coice:fido na na -e a a P easa P or uma guinte pareeer do senhor conferente Dr. Arnarítio de Noronha: —
11r etrle
ti
eieliai de vali s e:ai:Mel e is e sobre tuna
"Oe fainaoree em qiieeian vem condu F indo mercadoria :íquida e nesr . inc ae ryOnin5, sao coloaados os rolos ou ciar/Une esiampaeo- tas condicaee. devem pegar direitos como tambores do ferro pintaceves que de- (lie. da taea de ;et') eeie por quilo, do art. 861 da Tarifa." O senhor
TC- CIO) numero é variavel ellij a divecsideiai
re, •aa eempor as estampes.
bispote! . assim decilitro.
N. 27 — E. S p ider júnior. — 53.540. — Despichou pela nota
Cuia Cor' earresponde a um ciiindro grav:;:lo com n detalhe de
n.
leal.ROS.
de 19:17. contas de vidro mas.sieas. lisas, do art. 635 da
.- ruim que deve apresenli-la no (rolo um ilesees cilindroe
no!liede em ema calhe ou tient] ira eneteetli, a tinia e ;e lhe em- Teri t ao lixa de 10 a irm per evito,
O conferente Sr. Paulo Mechado verificou adereços de adoino
Feede e todos vão. sucessivamente, eatamaanao o tecido à sua
pessoal. do ar t. 631, taxe (te 62se400 por anile,
;Will .
/a.
A Comissão da Tarife per sua maioria, subscreve o seguinte voL e sses rolos o tecido é conduzido para a pela r?. pestetaor Fla raldo eenhoe conferente Dr. Frildebrando d Barcelos: — "A vista
eie.. a. onde passa peloe mios ou cilindros de eeceeem, que, para tal to
dos ncerdnos 1.033 e 1.123, do Conselho Superior de Tarifa, bem
fio• iioart f-jr1053 e01T1 apu:•.
despre•bido.
qual
os
Ta;sa é eni !infles gerais a operação de eetamparia. na
De aCOrdt) COM a noto n. 158 ao art. 017, deveria a mercadoria
ciliedros oaestorindrts Iam a mais importente intereencr,o.
sei'
cleseificeda
en:no adereco, taxa de 62$400"; e o senhor confecala eesenho a estampar, 1104" . .' s,sif a de um ¡iam de cilindr e s es- ieree Lineanio Pourchet considera a mercadoria em causa bem ciest il e — •tere e constituindo de 1 a. 10 e. as veees mais cilindros.
earliale como contas de vidro maseires, lisas, do art. 635, classe
?e s es e ilindros. crena, " os Gesentiee que reueedozem não são 18' da Tarifa e taxe de 10a100 por quilo.
an" . - rectoearins, sio aproveitados para neles serrim gravailos novos
O senhor inee p for decidiu de acordo com o último, h vista dos
acorelaiis ris. 1.033 o 1.123 do Conselho Superior de Tarifa, citados.
i eia ieeo, são levai a a um torno especial que desbasta a sua
N. 28 — Cesario Puime Comp. — 46.605. — Pediram reconsue e rficiee, até desaparecer completamente os desenhes que tinham sider .-tição da Decisão n. 1.109, de 4 de novembro de 1917. A Comises
ereeqweree
donorbl •n i 5 de convem rudemente poiala: `i ãl", levadti .
são dieTerifa, apreciando a presente pedido de recone , deracão e tendo
rne edes "Pentegref ee " en ?is denominndas "Mill ingraving", con- em viela o certificado anexo a este processo, do engenheiro Sr. 'Vatter Ribeiro da Luz, assim se manifestoo: o senhor conferente Casfer r e e o tipo de desenho que nelas. se pretende fazer.
o número de vezes tale um cilindro grave:10r pede ser apro- telo Branco emitiu o seguinte parecer, com o qual concordou o seeri ; edc. recebendo novos desenhos, é de 5 a S. veriando a circunfe- nhor conferente Dr. Hildebrendo de Bereelos:
riee 'ir dos mesmos de 18" quando do primeiro desenho, à 13"5I8
"De acordo com o conferente do despacho; mantenho meu voto
i'dthno.
anterior que está de acordo com a lei tarifária e a jurisprudência
a'a es e. portento. que a mercadoria questninela é conslituida de do Minietério da Fazenda, reformando a jurisprudência contrária
3. 1S ou cilindres gravadores para mácenieas de estempar tecidos,
lei, do Conselho Superior de Tarifa, conforme se vê da decieae miais desempenham e função mincipal que a mesma tem em são n. 41, publicada no Diftrio Oficial de 20 de junho de 1936, que
V'. ,,x-eentar.
tema conhecimento do recurso interposto wilo representante da FaIlin de Janeiro, 3 de janeiro do 1038. — 'Walter Ribeiro da zenda, para reformar o acordão recorrido e restabelecer a decisão
N. 24 — Companhia de Carris, Luz e Forea do Rio de Janeiro,
Lea a — 43.747 — Despechou pela nota n. 83.206, de 1937. risso
di l cem teia de a lgodão de um ledo e de algecao e lã do outro. do
oro 175. lexa de39a9N1 por quilo, rom o nhaterntrito de 10 % a que
te o art. 28 das Disposições Preliminarea tal 'faril'a ou sejam
5. 4 `

da Tarifa, apreciando a presente questão e tendo
.
ere va•ta a análise do Laboratório Nacloriel — lendo n. 1. de 4

deete mês, que demonstrou ser a mercadoria analisa(le, — de um tecido - tipo veludo, constituido por uma trama de fio preto de algodão
lee relute urdiduras. sendo uma lambem de fios pretos de algodão e a
auiee . de fios duplos de lã tintos em quatro cores (rire°. c a stanho,
azul e pardo); que os fios de algodão formam o lenir; básico, enquanto que os de lã formam o aveludado e g,uatinecern o fundo, alterneriamente, - is t o é. num pequeno trecho tio desenho (pardo por
exemplo), o aveludado é formado por um fio pardo, frouxo, catado
no lado dire ito do tecido, ao passo que o outro fio nario é trançada
com o tecido , 1-elsico: no se g undo trecho do desenho (da mesma cór,
que se lhe segue, no sentido, do comprimento da faz inda) o fio que
no 1" trecho foi trancado com n tecido bico, a neste frouxo e cortado, formando o aveludedo o aquele que no 1' freche foi cortado,
no 2° trancado com o tecido básico; e. de onde se vê. que todos os
fios de 15 formam o eve laidadn e guarnecem o fundo do tecido, ora
ruim trecho, ora no nutro, não existindo na amostre em causa um
Tio Fle 111 que tenha comprimento superior a 10 centímetros, por unanimidade de votos, subscrevo o e egunte parecer do senhor conferen•
te Ces tr do Branco:
"Da ricerdo com o laudo do Laboratório Nacional de 'Análises,
alies-sifico ;t mercadoria questionada como risco de lã com tela de
al godão de um lado e de algodão e lã eo outro, do art. 175 e taxa
de 39$0 n 9 Por quilo, roei o el e d i rneuto do 10 % das Disposiçõe-s Preliunieare.s". O senhor inspeter assim decidiu.

cesta Alffindega.
Do recur z o interposto consta o seguinte trecho: Dois votos diverg iram no Conselio Superior de Tarifa para manter a decisão da
Alfândega, na conformidade dos julgamentos ministeriais de mie dão

notícia os ofícios de os. 206, da antiga Diretoria da Receita ao anti g o Con e elho de Contribuinte. datado de 31 de maio de 1934. 501
e 500. da Diretoria do Expediente e do Pessoal diri g idos ao Primeiro
een -utile de Contribuintes e puhlicerlos, respectivamente, no Didrin
Orciel de 23 de abril de 1935. Seria de desejar, dentro das normas
im p ostas p e la hierarquia dos que julgam um mesmo pleito, a ohediêneia das in.s lánciae ánuela orle Dor último decide. Infelizmente,
neste e outros casos, o C,nnselho Superior de Tarifa vem se afastando
¡les c'assifieneões tarifárias resolvidas pelo ministro da Fazenda,
con!rataandi ee s, às mais das veios, desmotivadamente. Vê-se. poie,
que os actuidãos que a reclamante pede juntada com a peticfin
mero -18.867 de 1" dn corrente mês. de 21 de outubro de 1935. publicados no Diário Oficial de 1 de fevereiro de 1936, estilo alcaneados
por esta decisão que é de junho de 1936, publicada no Diffrio

de 20 de junho do mesmo ano. Com a petição n. 49.151 de 2 de
corrente mês, pede a reclamante. juntada ao processo respectivo, do
ecordão n. 2.981 de 6 de setembro último, do Conselho Superior de
Tarifa. publicado no D'drio Oficial de 29 de novembro findo, no
pelo
(mal é resolvida q uestão idêntica, contrariamente ao resolvido
Sr. ministro da Fazenda. Et e arordão diz, que decide a ques-tae
foco pela forma porque o faz, considerando a jurisprudência firmada
pelo Sr. ministro da Fazenda, em g rau de recurso. em caso idêntico,
porém, não indica essa jurisprudência em que . se firma. Entretanto,
o Sr. ministro da Fazenda continúa a .resolver tais questões pela
mesma forma por que reso l veu a . que nos dá notícia a (lecieno n. 1.
citada, conforme se poderá ver das decisões ns. 67 e 68. de 29 de
junho do corrente ano. puh'icadae no Diário Oficial de 13 de junho
seerante, sobre oure:Meg idênticas, contrariando assim, o que afirma
o cons:de.raudo transato.
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Estas duas decisaes foram as últimas publicadas. É eeerdade que
O certificado citado é o seguinte:
1e. Sr. ministro tem negado provimento a recursos do representante
As amostras referentes ao material questionado no presente
da Fazenda, para manter decisões do Conseiho Superior de Tarifa, proce
m
eeo e que foram por
mi examinadas na Uomissiio Tarlia
considerando lousas em táboas simplesmente serradas, mas, isso, tem suo as seguintes:
ocorrido, somente guardo, tais táboas não silo polidas, não tem pinos,
Amostra n. — 1 placa do dósia de
ar
. 1111,00
x 01404
furos ou nenhuma obra, conforme resolvera pela decisão n. 398 de serraua e t.,oui polimento superficial.
29 de abril de 1933. Feito um estudo restrospectivo de todos esses
Amostra n. 2 — 2 teimas ele ardósia de ()maio x Maa004 serradas
auigados, chega-se à conclusão de que o Sr, ministro da Fazenda e sem polimento superficial.
tem sustentado, invariavelmente, nas suas decisões que, desde que as
Examinei Lambem no pateo interno dessa Alfândega a amostra
taboas de lousa apresentem qualquer trabalho ou obra, que não seja pertinente ao processo que deu origem a (escamo n. 1.e25 ai de
única e exclusivatnente o trabalho de serragem das táboas, como se- auvembro de 1934, que Leni os munais earaeLev161,1008 'de aspecto e
jam: furos, pinos, polimento, dimensões exatas para aplicação nos acabamento amostra n. 1 já referida, salvo quanto às unnensões
bilhares, chanframento dos ângulos, etc., etc., pagam a taxa de lousa que suo um pouco diferentes. Esta amostra Lambem não è polida,
em obras. Convem advertir que, se a reclamante não deu entrada Lendo sido Sunpiesinent,0 serrada.
em seu recurso no prazo legal, contado da ciência por qualquer das
A ardósia que e uma rocna de origem sedimentar ú um quisto
formas admitidas na legislação fiscal, o seu direito a esse remédio ou filadio. E uni quisto lameloso, vulgarmente chamado de iousa em
legal, está, ha muito, perimido"; '-- o Sr. conferente Dr. Tavares cuja coroposiçao predomina o suicato hidratado aliei-teimo, ferro
Guimarães proferiu o sega-ante parecer, com o qual concordaram os etc. A fratura dessa rocha é plana segundo lanumis e tem unia texSrs. conferentes Alfredo Seabra, Dr. Sá e Sousa, Euclides de Car- Lura compacta, caracterizada peta extrema finura da gela que só pode
distinguir com auxilio do microscópio.
Valho e Dr. Amartlio de Noronha:
Por essa raz.ao e por ser de pequena dureza é facilmente salada.
"Os requerentes despacharam ardósia ou lousa natural ou arti- Podendo essa operação ser feita com serra de dentes finos, de sorte
ficial, em bruto, taboas simplesmente serradas, art. 571, $630 por que a sua superficie uepois de serrada apresenta aspecto bastante
quilo e o conferente da nota aduaneira, classificou corno ardósia ou liso, Corno' acontece com as amostras examinadas.
lousa natural ou artificial, em obras, táboas polidas, do mesmo arnio -de Janeiro, 17 de novembro de 1937. — Walter Ribeira
tigo 1$560 por quilo. O art. 571 resa, no que interessa ao assunto:
da Luz.
'Ardósia ou lousa natural ou artificial: Em bruto: ladrilhos, táboas
29 — Companha& noteis Palace n. 51.810 — Deepachod
e telhas, simplesmente serradas em obra: ladrilhos, táboas e telhas pelaN.
n. 101.4oz, de 1937, tapetes de lã, aveludados,pelo
polidos ou com furos ou pinos; lâminas para escrever: Com moldura curto nota
apresentando peto avesso tecido grosso de cânhamo, taxa de
de madeira — Sem moldura..." — O técnico que examinou a mer- 20$8o0 por quilo, art. 139-3 da Terna.
conferenta Sr, Gentil Moacadoria por designação da Inspetoria, afirma que a amostra n. 1
iene) verificou .tapetas
lã, aveludados de pelo curto sem avesso
e uma placa de ardósia de Im,50 x im.00 x 0m,04, serrada e sem grosso, -taxa de af$200 por
quilo, 109-4 da Tarifa. A Comissão
polimento superficial e a de n. 2 é constituida por duas táboas de da Tarifa, epreciando a presente
quetio, assim se manifestou: o
ardósia de 0m,50 x Om.45 x 0m,004 serradas e sem polimento super- senhor
conferente Dr. 1111de/irando de Barcelos emitiu o seguinte
ficial. Faz várias considerações para concluir que a ardósia: "É re- parecer, com o qual concoieladam os SeliliOre$ conferentes Dr. Amaei/mente serrada, podendo essa operação ser feita com serra de den- rai() de Noronha, Euclide.s de Carvallo) e Dr. Sá e Sousa: — "Apates finos, de sorte que a sua superfície depois de serrada apresente recendo, p elo aveo,
as em ma.or quantidade, os fios de algodão,
aspecto bastante liso, como acontece com as amostras examinailas." sidero bem despachada a mercadoria." — O senhor conferente conAlWambem examinei as amostras.
fredo Seabra proferiu o seguinte p arecer: — "Considero a mercadoA de n. 1 é constituida por táboas de ardósia simplesmente ser- ria bem despachada, de vez que o aveludado se apresenta sobre uma
radas, sem polimento, sem furos e sem pinos; a de n. 2 mostra-nos cadeia toda de fios grose Is de algodão, junta ou cânhamo, nos ',erardósia em lâminas, sem polimento, sem furos e sem pinos e
do acorda() n. 1.0/5, fie 19:35, do Gonselho Superior de Tarifa.";
dadas as suas dimensões notadamente a espessura, indicam mos
e os senhores conferentes Ensaia ) Pourchet e Dr. Luiz Trindade
a sua utilização; para escrever. Por tais razões, classifico: Amostra subscrevem o seguinte parecer do senhor conferente Castelo13eanco:
a. 1, ardósia ou lousa natural ou artificial, em bruto, táboas sim- — "Temos, no caso concreto, um ertefat) p
idêntico aos
plesmente serradas, art. 571, 1. a divisão, 2.a alínea, $630 por quilo; de outros questões resolvidas como tapetes erfeitamente
aveludados, de pelo alto
Amostra n. 2, ardósia ou lousa natural ou artificial, em obras, ou curto, macio, de lã, sem avesso, forra ou assento de tecido grosso
laminas para escrever, sem moldura, art. 571, 3. a divisão, 3.4 ala- de algodão, linho ou cânhamo, ainda que apareçam fios do aveludado.
Dee, $520 por quilo. Não conheço nenhuma resolução quer do Con- O tapete em questão, apresenta pelo avesso, assento de fios de lã,
selho Superior de Tarifa, quer do Sr. ministro, sobre as mercadorias fortemente torcidos, passando ' por sobre os fios de tela de algodão,
de que tratamos, em frente da Tarifa vigente. No regime da Tarifa linho, cânhamo; deixando aparecer .alguns fios dessa tela, devido à
de 1900, foram numerosíssimas as decisões, quer do Conselho, quer forte torção dos fios de voltei] ao passarem por sobre os da tela l)rdo Sr. ministro, sobre mercadoria igual ou semelhante à da amoetra mande pelo avesso do tapete, um não especificado, com
z. 1. Então, as táboas apresentavam-se ora simplesmente serradas mesmos desenhos e as mesmas cores do aveludado; e, por conse-os
sem polimento, sem furos e sem pinos; ora serradas, sem polimento guinte, pesando tod s os fios do aveludado, fortemente torcidos, par
mas com furos ou com pinos ou com furos e pinos. O Conselho, sobre os da tela referida deixando ver, devido a torção do fio de lã
sem distinguir, a todas classificava como táboas simplesmente ser- do aveludado, alguns fios de ingoclã ) ou
de cânhamo da tela. Ora,
radas. Dai os recursos sistemáticos do doutor representante da Fa- .si a disposição tributária p ermite a passagem de fios do •
aveludado
zenda para o Sr. ministro. De dois acordâos deixou o doutor repre- pelos fios de tela do avesso,
para taxar o tapete a 20800 p a . quisentante da Fazenda de recorrer. Foram dois acordãos unanimes logram°, é indiscutivei que, quando o avesso do tapete é formido
(os. 1.255 e 1.256). O Sr. ministro, ora negava, ora dava provimento por todos os fios de lã do aveludado, deixando aparecer alguns fias
ao recurso do doutor representante, Cito alguns exemplos. Nos re- de tela de algodã, esse avesso não poderá, absolutamente ser
dos
de tes.
, 625 e 2.037, negou p rovimento (off- c. o grosso de algodao, para pagar a taxa de 20a800 por
q uilogremo.
elos ns. 32, 44 e 81, de 1936, do diretor do Expediente
r
ao Conselho); po ém, sem o sobredito tecido, para o pag
Dos pertinentes aos acordãos na. 235, 1.202, 1.204 e deu pro- por qui/ogramo. Assim, reporto-me aos p amento da taxa de 31,1200
., vimento. (ofícios ns. 41 de 1936 e 78 de 1937 e 72.373 de 19301. cessas anteriores sobre o mesmo assunto, areceres
uma vez emitidos
que a , em oroúnica dlOs despachos ministeriais, lacónicos, não deixavam ver claramente ferença existente entre es tapete desta questão e os
a razão a is inçao. Mas, o conhecimento do assunto e d dois
das anteriores •
os
AUos fios do velum ao passarem no avasso, por sobre os da tela
timos acordãos do Conselho, sobre a matéria, ns. 2.981 e 2.995, mos- deque
algodão ou cânhamo, são f n . temente torcidos, deixando ver.
tram que a distinção era aquela que já enunciei — umaatáboas eram esta única razão, no assento ou
forro, alguns fios de algodãopor
simp lesmente serradas; outras, comquanto não polidas, tinham outras
ou
cânhamo, da tela, no passo q ue, nas tapetes das outras
questões,
,trabalhos — pinos ou furos ou pinos e furos. Dai o Sr. ministro sendo muito frouxamen t e. torcido
Os
fios
do
aveludado
ao
P
!Negar provimento aos recursos do doutor re p resentante sobre as
assarem
por sobre os da tela de algodão, ficam p erfeitamente unidos,
não
primeiras, e aceitar os interpostos em relação às últimas. 'É o que deixando
a p arecer os flote de algodao ou de cânhamo da tela. A prova
Dos mostram os acordãos ns. 2.981, de 6 de setembro e 2.995, de
14 de outubro, ambos de 1937. O primeiro, dá provimento ao recurso de que todos os,i fios de lã do 1/elmo estão constituindo assento ou
do importador, "considerando a j
urisprudência firmada pelo se- forro do tapete, está no fato de, pelo avesso do tapete, se apresei-.
labor ministro da Fazenda, em grau de recurso em caso idêntico", tarem os mesmos desenhos com as mesmas cores, dos desenhos do
aveludado. E se duvida houver sobre isso, bastará retirarem-se pelo
porque se tratava de "lousa em táboas sem qualquer preparo ou mo- avesso
do tapete, todos Os fios de lã formando os desenhos, pois, se
dificação"; o segundo nega provimento ao recurso, ainda consideisso for, praticado, o aveludado do direito ou do anverso do tapete,
rando "haver S. Ex. o Sr. ministro resolvido sobre o assunto" desaparecer;
com p letamente, ficande, exclusivaenente, a tela de
porque "as lousas eram providas de furos e pinos".; e o senher
algodão
núa
e
descoberta.
Assim, e por todas essas razões legais, clasconferente Eugênio Pourchet emitiu o seguinte voto: "Considero
sifico
o
tapete
da
(mesta()
em
foco,
ccmo
de
lã,
nveludado,
ambas as amostras bem despachadas porque se apresentam "simde pele
plesmente
serradas" — como o exige o art. 571/2 da classe 17.s e alto ou curto, macio, sem avem e o. forro ou assento de tecido grouu
de fato, não
verifica p olimento algum, nem pinos ou qualquer outro de algodão, cânhamo ou linho do nrt. 129. classe VI, da vigenta
acabamento". O senhor inspetor decidiu de acordo com o último. Tarifa aduaneira, e taxa de 315'200 por inane-rama peso real." O
senhor inspetor decidiu de acordo com na trOe animes, pelas razõee
pelas razões do voto do senhor conferente Eugênio Pourchet, consi- ce•
brando a mercadoria das duas amostras a p resentadas como lousa em
netnntes do voto do Sr. cenferente (lardeio "R"anco
táboas sim p lesmente serradas, d
N. 30 — Harenclever & Cia. 43.009. — Despacharam pela reta
, asse
. da Tarifa r. 76.607,
• taxa de $630 por quilo. Fica, assim,. reconsiderada
de 1937, corrente de ferro ninueltalo, para piado de nala decisão nú- ma
do art. 833, taxa de 0056 por quitn. O c or rereate. 11r. Mário
!zero 1.109, de 4 de novembro último. Publique-se, a seguir, o (ser- - On
dficado técnico, referido.
arena verificou correntes em obras, sujeitas à s_obre-tera te dg

e

Por cento. A Comissão da Tarife, por unanimidade de Volai, ~adi
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são organizadas por colaboradores de diversas nacionalidades a serdera a mercadoria em causa bem despachada c a rro eorrentea de fer- viço çie empresas que financiam e se responsabilizam pela edição, puro niquelado, para pristio de anima:a uo art. a33„ can.luinado cum blicação e venda da mercadoria. Nessas condições, considero nem
a nota 2, classe 21" da Tarifa e taxa de ateia :Ws Oto é, 3$129 • rude despachada a mercadoria.". O senhor inspetor assim decidiu, conaO %, por quito. O senhor inapelor ;Pisar]. decidiu.
siderando a mercadoria em causa como livros impressos, para leitura,
N. 31 - Lltieanclever sa. Cia. - 49.346. - Despacharam pela brochados, do art. 545, classe 16' da Tarifa e taxa de $370 por quilo.
manuais
nas)
elassifica,das,
para
nota n. al.a87, dc 1a27, ferramentas ,
N. 37 - Muszynski, Ferreira & Comp. - 38.201 - Pediram elasq lia- !Meação de inervadnria para a qual foi concedido 4utlie prévio.
a rt es e a . :alaga) 1.859, taxa de 2atio0 por CPI"; Serras;io;
34s120
por
e
uuais paia artes e °freios, do art. 1.848, taxa ii
A Gomis:fio da Tarifa, apreciando o presente podido riO classificação
e ohruta de folha a fiandri . estamapadas, do art. 846, laxa de 1)8360 e tendo cio vista a atraia-as do Laboratório Nacional - laiiuo n. 3.030,
ato da canferèneia, os requerentas pretenderam des- de 21 do mas findo, filie demonstrou ser a ruercadaria analisada, de
ot' q uno. Noroia
Pclaasiiicar,
n.ão concordou a confereute Sr. Gentil , Mon- unia oi,ra constai ilida por um emaranhado de fios de crina (animal),
teirsr, que conaideeau a mercadoria bem daspachada. A Gomissão aglutinados cum borracha; e a informaçao tios in)iartadores deelada Tarda. pia , main:alidade de votos, subscreve o segunde parecer raiai() que o artefato em causa se destina a homhreira para casacos
- "Glasaifico a de 110fliellS, - por sua inaniria, subscreve o seguiate vias., do senhor
do sana r a ía frifteaa ta. Dr. Aruarilio de Noronha;
aasao: ai, 'oisanis pi arai ep sirál.MUL OWO:.n V.U12t.111.111 elOd aliemos conferente Alfredo Soabra: - "Tratando-se de niereadoria omissa à
pa:ra artes ie ataria-. ria Laxa de 24;000 por quilo, do art. 1.859, con- Tarifa, conforme parecei' do coloaa Pourchel, não tenha agora dúvida
forme e4á decidida por diversos Acordãos do Gotiselho Superior de em .subscrover dito pareeer.". O parecer referido é do seguinte taôr:
Tarifa; a de ri. a. Como serras manuais, da taxa de 3a120 por quito, - "Segundo o resultado da análise (n. 3.030, de 21 de dazambro de
da art.. 1.8',8; e, a de n. 3, como obras não claselficadas de folha 1937), emaranhado de fio a de crina animal aglutinados com borracha
de Elandraa, estampadas, da taxa de 9,85t30 por quilo, do ar t. 846". - Classificação - Mercadoria omissa, sujeita às taxas de: geral 40 Ve
O senhor inspetar rs-1,a decidiu.
e -minium 33 Te"; - e os senhores conferentes Dr. Sá e Souza, e
a: Matos Ltd. - 53.550. - Deapacharam pela Eugênio Pourchet estão de acordo com o voto supra, mantendo, aspira,
N. 32 nota n. ,a) 1937, ferramentas manuais não classaficadas, e parec-er anterior. O senhor inspetor decidiu de acordo com a Copara artes e idaaae, ar) art. 1.859, taxa de 2$600 por quilo e facas misaão.
N. 38 - Paul J. Christoph Co. - 52.511 - Despacharam .pela
para cozinhe, e II ',l) ' O da metal ordinário, do art. 1.561, laxa de
aamse por quita. O liSicial atimaniatrativo Sr. Olímpio Barret() ve- nota n. 101.593, de 1937, obras não classificadas de torro, pintadas.
!afican iiieneiPae lava outros usos, (abridores de lata), do art. 1.859 CUM Pari,?S niqueladas, para escritório, taxa de ,”;i00 por quilo, ao
taxa de 3$120 pi siado e mais 30 a ta por serem niquelados, do artigo art. 801, nota 228. O conferente Sr. Gentil atonteai) verificou caixas
801 combinado com a nota 228 da Tarifa, conforme o decidido, e de ferro irapielarlas, taxa de 105100 por quilo, do art. 823-2 da tarifa.
facas para saibramapi. do arl. 1.561, taxa de $620 por unidade, eon- A Comissão da Tarifa. apreciando a presente questao. assim ae mani*orme decisão n. SlOo, de 193'7. A Csmiss e ão da Tarifa, por unani- a le.etou: o senhor conferente Dr. Ainarilio de Noronha emitiu o semidade de votos... subscreve o seguinte parecer do senhor conferente guinte palmear, com o qual coneardaram os seniores corileeaa:es
Dr. .4_mordi deY o ranlia: - "Classifico a amos t ra n, 1 eame uten- Euclidi.; ao Carvalho e Dr, Iliblehrando de Barcelos: "De fila, as -4
s ílios p: ra oia sos la as, obras' não classificadas de forro batido ni- tampas de madeira para maquinas de escrever foram conshiarualas
qualed a da taxa ‘1, , 4e160 por quilo, do art. 861 da Tarifa, e a de pelas desiaães na. 1.326, de 1935, e 273, de 1936, como caixas, lira,
uma vez atte se trata de tampas de ferro para maquinas de essaever,
1 .1 . 2 como facas para sobremesa, corri cabw de matérias plásticas,
de opinião que tambem devem ser consideradas, segundo o raeamo
da taxa de 4: 020 por unidade, do art. 1.561", O senhor inspetor as- sou
regime, -orno caixas de ferro niqueladas, da taxa de 105400 por
Si111
N. 33 - ltarb e ra & Matos Ltda. 53.551. - Despacharam peta quilo, do art. 823 da tarifa"; os senhores conferentes Alfredo atara,
nata ii. 103.aa2, de 1937, máquinas pequenas de uso dométieo. do Castelo Branco e Dr. Sá e Sousa subscrevem o seguinte voto cio seaia. 1.831, taxa a •J3fl por quilo. O conferente Sr. Olímpio Bar- nhor conferente Dr. Tavares Guimarães: ."Trata-se de tampas, de
rel a v,.‘rifieuri Issaariaos ria alumínio, da segunda parte do art. 1.826, ferro para máquinas de escrever. Tal mercadoria vrni sendo tat :fada
7$800 Ir quila e moinhos para milho, pequenos, sem roda nesta Alfandega como obras não classificadas de ferro, para eserialaa
sai voe.] ta, 1
1 ,835, taxa de 3C640 por quilo. A Comissão da Lórie, no art. 861, 42160 p•ar quilo, corno se vê da decisão n. Our. de
1930. Entretanto, o Conselho Superior de Tarifa vem classificando as
Tasir a, a a r ananim i de sle de votos, considera a mercadoria repre- tampas
ou tampos, quando de madeira, como caixas. Ora, se os tamailada pala arma-tes. Ti. 1 como lagariços de metal ordinário, do artigo
.8a5, rlaaai
da Tarifa e taxa de 7$800 por quilo, pesa legal; e pos de madeira se classif i cam como caixas, do mesmo modo caixas
a repreaadada prda zaaastaa ii. 2, Irem despachada como máquinas ripe- li rsi de ser os tampos de ferro. Assim, e de acordo com a dodiaina
ratrizas. pequenas. da uso doméstico, do art.. 1.831, classe 34 da dos acórdãos 1.360, 1.456 e 1.660, classifico: caixas de ferro, lisas,
Tarifa e taxa de $920 por quilo, peso bruto. O senhor inspetor assim niqueladas, art. 823, taxa 10$400 por quilo"; e o eenhor contei cote
Eugênio Pourchet proferiu . o seguinte parecer : 'A máquina le esdecidiu.
N. 34 - Jnea Silva a,: Comp., Ltda. - 52.813 - Despacharam crever assenta sobre uma prancheta de madeira par meio de pirapela nota n. 101.8!T, da 1937, brim de linho tinto, entrançado, do fwses. Para prescrever (a máquina) de poeira, ou para conserva-a,
art. 52C, laxa da laasaon por quilo. O conferente Sr. Euclides de adaptou-se sobre a mesma um tampo de ferro c esse tampo prencara-alho class;ficiai a mercadoria corno tacido não especificado de de-se, por meio de encaixes, na prancheta de madeira, o que tira à
linho, lavrado, tinto, de rifais de 150 grs. por m2.. do art. 526, taxa tampa de ferro os caraeleriseicos de "caixa", corno se pretende, visto
de 312u0 por quilo. A Comissão da Tarifa, por unanimidade de votais, como, sendo, como é, Ii madeira a base, em que se prende a Pimpa,
snbserava o seguinte parecer do senhor conferente Castelo Branco:
essa não pode ser considerada caixa complaia. NeSsas con Ocões,
"Trata-se, afiara:ui-senha de um brim de linho, entrançado, porém. deve-se considerar como obras não classificadas e afio especificadas
formando o eatraaaada, lavor denominado espinha; e, por conseguinte, de ferro batido, pintado, com partes niqueladas, paia escritório. t.rn.
eampreandido no aut. 526, II divisão, e taxa de 15$600 por quilo- de :4400 por quilo, art. 861 e nota 228 da classe 21' da tarifa. Bem
gramo, peso rant. C, verdade, que, nesse artigo e divisão, estão in- despachada, pois, a mercaooria". O Senhor inapetor decidiu de
eluidos as Iria', erarançados, mas, de entrançado regular, apresentando acordo com a maioria, classificando a mercadoria em causa como
a face do direil.n do tecido completamente lisa sem nenhum lavor, in- caixas de,ferro, lisas, niqueladas, do art. 823, classe 21' da tarifa e
cluindo, lambam. niPsa mesma divisão, os brins espinha, justamente taxa de 1013100 por quilo.
pelo fato de apriseeraar o entrançado, forma regular de linhas queN. 39 - Sociedade Artefatos de Ferro Limitada - 46.416
bradia3, formando ângulos agudos. Dos entrançados formando lavor, Despachou pela nota n. 90.571, de 1937, ferro em lâmina, galvanio legislador somenta faz exceção do espinha, pois, somente este foi zada, até 0,25 milímetros de espessura, do art. 800, taxa de 15218 por
ali mencionado. Todos os mais, entrançados, que formarem lavei' quilo. O conferente Sr. Geoulfo Freire pediu fosse ouvido o Laboou lavores, passarão it taxa dos lavrado, Classifico, portanto, o brim r:11,6H°. A Comissão da Tarifa, apreciando a presente representação
representado pela amostra junta, como brim entrançado, denominado a tendo em vista a análise do Laboratório Nacionai . - laudo n. 2.970,
espinha, do art. 526, e taxa de 15600 por quilograma pe go red.". de 17 de dezembro do ano findo, que demonstrou ser a mercadoria
O senhor inspetor as , im decidiu.
analisada, representada por um tio metálico, branca-azulado, chato N. 35 - L. Figueiredo & Comp. - 119 - Pediram classificação constitu'da por um fio chato de ferro zincado, mzdindo quarenta e
da mercadoria para a qual foi concedido exame prévio. A Comissão nove centésimos de milímetros de largura por dez centesimos de ouda Tarifa, apreciando o presente ped l.do de classificação, do: .unani- limetros de espessura - por unanimidade de votos, subecreve o seinidada de votos, considera a mercadoria em causa - artefeto de
parecçr do senhor conferente Castelo Branco: "De acordo com
ferro adido, polido, à guiert do espinhaço, para emendar correias, eguinte
laudo junto n. 2.970. de 17 de dezembro de 1937 -- classifico a mercomo obras não cluasificart na o não especificadas, de ferro batido, sim- cadoria
em questão como fio de ferre zincado, até uni millmetro de
ples, do art. 861, classe 21° ela Tarifa e taxa de 2$080 por quilo. O espe=sura,
do art. 843 e taxa de $780 por quilo". O senhor inspetor
sanhor, inspetor assin decidiu.
sachai decidiu.
N ,mama S'ant'es -a- 53.617 - Despachou pela nota
N. 40 - Sociedade AnAnima Frigorifico Anglo - 48.507 1(r5.`,260,1 If427, fia-ros impressos para leitura, brochados; do
classificação de mercadoria para a qual foi concedido exame
Pediu
art. rii5, taxa d a S.7o por quilo. O conferente Sr. Fausto de Carvalho
da Tarifa, apreciando e presente pudido 113 3labverifiena faaeírado do uma enciclopédia portuguesa e brasileira, iin- prévio. A eComissão
prea era Po:las:st, de autoria de professores lusos e brasileiros, sificação Lendo em vista o certificado anexo, do engenheiro aerhor
4.sles darnicilindo, eiii nosso país, e classificou-os para pagamento Valter Ribeiro da Luz, por sua maioria, está de aooruo com o plrecer
da taxa de 11$100 por quilo. A Comissão da Tarifa, por unanimi- junto ao processo, dos senhores conferentes Drs. Amanho cio Noronha
dade de votos, subscreve o seguinte parecer do senhor conferente Eu- e Tavares Guimarães. e que é do seguinte teor: "benhor inspltor génio Pourchet: - "É aplicável is mercadoria em questão, que re- Em cumprimento ao despacho de V. S. examinamos no atanazem ri. 1,
presenta uma "Enciclopédia Portuguesa e Brasileira" - a doutrina a mercadoria em causa. Pelo exame a q ue psocciitonos e em faca da •
que serviu de base à deelsão sob n. 1.189, de agosto. de 1935, isto é, exposição do técnico designado por V. 5.,.errio;.: de parecer que se
as enciclopédias, pelo seu género, não têm autores determinados e tinia, em prinefpio, de urna balança II oirtru'r, o que. fia e-ina funciona
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pelo sistema das denomanadas de "liascula romana". A balança em
questão, não tem classificação nominal na tarifa, non o artigo LUZ
tem clasaf ficação genérica, porque a expressão — não especifeadas
— que ai se vé, refere-se, to mareante, à divisko — Com mola.
. Assim e porque as balanças de plataforma referidas no artigo 1.792 utilizam o mesmo principio — clasificamos: por assomeMação — balanças de plataforma com estrado de ferro, de madeira
ou de madeira e ferro, do art. 1.792, pagando conforme a capacidade"; e os senhores conferentes Alfredo Seabra, Eugênio Pourchet e
Dr. Luiz Trindade consideram a mercadoria como balanças não especificadas. do art. 1.792 e taxa de 43160 por quilo. O senhor inspetor decidiu de acordo com a maioria e manda que se publique, a
seguir, o referido certificado. O certificado citado é o seguinte:
"Examinei no armazem n. 1 do Cais do Porto a balança a que
se 'refere o presente processo.
A balança em questão é uma balança destinada a pesar carne
em matadouros, frigorificos, etc, e bem assim toda sorte de mercadorias que se prestem a ser penduradas em ganchos para pesagem.
Essa balança facilita o serviço de pe,sagem em entreposto de
carne, frigorifico, etc. porque o ponto onde se faz a aplicação da
carga é um gancho pendente de uma roldana que pode correr sobre
o trilho suspenso ao teto do armazem.
A roldana caminhando sobre o trilho transporta facilniente a
carga até atingir a uma secção desse trilho, que ligada nas duas extremidades do resto do mesmo, secção essa q ue, quando atuada pelo
passo da carga, faz mover uni sistema de barras articuladas a que se
acha ligada a urna alavanca que gira em torno de um apoio fixo.
O movimento dessa alavanca é transmitido 'por um tirante a outro
sistema de barras articuladas que, por sua vez, provoca a movimentação da alavanca de pesagem proprlarnente dita. Essa alavanca
sofre, desse modo, no seu braço menor a atuação do peso da carga e
no braço•maior corre um cursor destinado a provocar o equilíbrio
sendo na extremidade desse braço colocadas Lambem taras variáveis.
Essa balança é em princípio uma balança "romana" e funciona
pelo mesmo sistema das balanças denominadas de "Báscula Romana",
Isto é, das balanças de estrado usadas para pesagens de mercadorias
nos armazens do Cais do Porto.
No caso das balanças de estrado a carga é colocada no estrado
provocando o movimento de abaixamento do mesmo que tambem por
meio de um sIstema de alavanca se transmite a um tirante que vai
atuar no braço menor da alavanca de pesagem, aendo o braço maior
equilibrado pelo cursor e pelas taras.
Como se verifica do acima exposto, a balança em questão, embora não tendo estrado, funciona pelo mesmo princípio das balanças
de ag rado, denominadas de "Báscula Romana", sendo semelhantes às
mesmas no modo de operar ,a pesagem. Essa balança não é automática, não registra e não tem molas.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1937. — 'Walter Ribeiro da
Luz."
N. 41 — The Dunlop Pneurnatic Tyre Co. (S. A.) Ltda. —
47.997. — Despachou pela nota n. 91.775, de máquina operatriz
não classificada, pe.sande até 10 quilos, do art. 1.831, taxa de 13860
por quilogramo. O conferente verificou objeto físico de ferro, do
art. 4.657. taxa de 5$700 por quilo. A Comissão da Tarifa, apreciando a presente questão P tendo em vista o certificado anexo, do
engenheiro Sr. Vatter Ribeiro da Luz, assim se manifestou: o senhor
conferente Dr. Tavares Guimarães emitiu o seguinte parecer, com
o qual concordou o senhor conferente Dr. Sá e Sousa: — "A vista
da amostra e do parecer 'do técnico designado pela Inspetoria: máquinas operatrizes não classificadas, pagando conforme o peso, do
art. 1.831" •, — e os senhores conferentes Castelo Branco. Alfredo
Reabra. Euclides de Carvalho. Euganio Pourchet, Dr. Espirito Santo
e Dr. Luiz Trindade subscrevem o seguinte voto do senhor confeante Dr. Hildebrando de Barcelos: — "Na minha opinião não se
trata de máquina operatriz. De acordo com o laudo técnico, é um
objeto semelhante ao ferro de engomar. O seu uso é manual e o seu
f m exclu sivo é aquecer a borracha para recautchutagem. Esse req uitado poderia ser obtido porque qualquer chapa como aquecimento
necessário. Não tem, pois, o objeto em causa nenhuma das características de máquina operatriz, como não se poderia denominar máquina operatriz um ferro elétrico de engomar ou um ferro- elétrico
de soldar. Mas lambem não se pode chama-lo de ferramenta e nem
ele é da natureza dos descritos na divisão II do art. 1.859. Por esses
motivos classifico-o como utensílio manual para outros usos, da dlvisão IÚ do citado art. 1.859. para pagar os direitos da Tarifa segundo a sua qualidade". O Sr. inspetor decidiu de acordo com of
últimos e manda que se publique a seguir, • referido certificado,
O certificado citado é o seguinte:
"Examinei na C. de Tarifa e no armazem n. 3 do Cáis do Porto
o material a que se refere o presente processo.
Trata-se de- um equipamento elétrico destinado a operar concertos em câmaras de ar e pneumáticos (artigos de borracha).
A parte principal do equipamento, isto 6, a parte propriamente
elétrica e que faz a operação por meio da eletricidade, é construtivamente uma peça semelhante a um ferro de engomar
elétrico, pois é composta de peças idanticaa as que integrara este
ferro. Possue a peça em causa, internamente, uma resistência olá
trica envolvida por um arcabouço metálico, tendo uma basa adequadamente reforçada, para melhor se adaptar ao objeto sobre o qual
vai operar, exercendo sobre o mesmo determinada pressão, necessária ao regime de funcionamento.
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A finalidade, para a qual foi construida, é obtida pelo efeito do
calor desenvolvido pela passagem da corrente elétrica através da
resistência interna; essa irradiação calorifica atua diretamente sobre
uma borracha especial, fundindo-a e fazendo com que, assim em estado pastoso, se adapte convenientemente ao pneu ou camara que
está sendo reparado. A operação é terminada depois, pelo resfriamento da borracha aplicada que vem a formar corpo com a peça.
O equipamento se completa pelos acessórios necessários a operação, tais como: tiras de borracha, limpadores e superfície da
peça a reparar, tomada de corrente, prendedores, etc.
Como se vê do acima exposto, trata-se de um equipamento elétrico portatil para realizar a operação, técnica e correntemente denominada de vulcanização ou lambem recautchutagem.
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1938..— TValter Ribeiro da Luz".
N. 42 — W. Keetmann & Cia. — 40.799 — Não concordando
com a classificação de — helmitol, do arL 1.375, taxa de 473780
por quilo, — dada no Armazem de Encomendas Postais á mercadoria
que receberam e alegaram ser ácido anidrometilenocitrato, com classificação no art. 1.471, como sais naturais ou artificiais, da taxa de
or.
183200 por quilo, pediram fosse ouvida a Comissão da Tarifa.
A Comissão da Tarif,a, apreciando a presente questão e tendo
em viala a análise do Laboratório Nacional, laudo n. 12, de 4 deste
mas, q ue demonstrou ser a mercadoria analizacia, representada por
um pó cristalino. branco, — de ácido anidrometileno cítrico, produto químico organico usado como matéria prima na fabricação de
"helmitol", — por unanimidade de votos, subscreve o seguinte parecer do senhor conferente Eugênio Pourchet:
"Sagundo o resultado da análise do Laboratório Nacional, n. 12,
de 4-1-1938 — Matéria prima na preparação de lielmitol e a classificação respectiva é a de produtos químicos não classificados,
ad-valorem 25 %, por se tratar de matéria prima para medicamentos, ou produtos para uso medicinal — Art. 1.234 da classe 25 a da
Tarifa."
O senhor inspetor assim decidiu.
N. 43 — J. Teixeira de Carvalho éc Cia. — 881 — Despacharam pela nota n. 108.403, de 1937, molduras de qualquer madeira,
em peças por cortar, envernizadas, do arL 346, taxa de 8$320 por
quilo.
A Comissão da Tarifa, por unanimidade de votos, subaereve o
seguinte parecer do senhor conferente Dr. llildebrando de Barcelos:
"De' acordo com o Sr. conferente do despacho. Moldura de qualquer madeira, em peças, por cortar, revestidas de massa ou gesso,
art. 349, taxa de 123480 por quilo".
O senhor inspetor assim decidiu.
N. 44 — Servix lalétriea Ltda. — 53.034 — Despachou pela
rota n. 107.164, de 1937, obras não classificadas de baquelite —
chapas para interruptores — do art. 1.887, classe 35 da vigente
Tarifa aduaneira e taxa de 263000 por quilogramo, peso teirsi
. No ato da conferência, pretendeu desclassificar para peças para
instalações elétricas — do mesmo art. 1.887 e taxa de 5320% por
quilo.
O conferente 'verificou que a mercadoria estava bem despachada.
A Comissão da Tarifa, apreciando a presente questão, assim se
manifestou; os senhores conferentes Dr. Sá e Sousa, Dr.•Amarflio
de Noronha, Euclides de Carvalho e Dr. Luiz Trindade consideram
a mercadoria em causa como obras não classificadas de baquelite,
de art. 1. .887, classe 35, da Tarifa e taxa de 26a000 por quilo, conforme foi despachada, à vista de decisões existentes, e o senhar conferente Eugênio Pourchet emitiu o seguinte parecer, com o qual
concordaram os senhores conferentes Dr. Tavares Guimarães, Alfredo Seabra e Dr. Hildebrando de Barcelos:
"Não obstante já haver decisões que determinam seja considerada tal mercadoria como obras não classificadas de matérias plásticas — classifico a mesma como "Peças (partes ou espelhos) de
matérias plásticas para instalações elétricas, t. m. de 53200 por
quilo, art. 1.887 da classe 3a e porque tal momadoria não tem outra aplicação senão na instalação elétrica".
O senhor inspetor decidiu de acordo com os primeiros, considerando a merca.dcria em causa — chapas para interruptores —
como obras não classificadas de baquelite, do art. 1.887, classe 35
da Tarifa e taxa de 263000 por quilo.
Secretaria da Comissão da Tarifa da Alfanclega do Rio de Janeiro, em 14 de dezembro de 1938. — Luiz Simões, oficial administrativo, secretário.
MUNIU Da 28 as DEZSMBRO
aatuebes DA ODMIIDDIO DA TAXI",
aos 1938
N. 1.291 — Camara dl Commensio Italiana in Rio de Janeiro —
Pediu esclarecimento de algune artigos na pauta alfandegária, de
acordo com os itens que apresentou — A Comissão da Tarifa, apreciando a presente consulta, por unanimidade de votos, está de mordo com o parecer em separado, do Sr. conferente Dr. Sá e Sousa,
e que é do seguinte teor:
"A Cantara di Como:nem% Italiana nesta capital pede, no pre acabe ofício, esclarecimentos sobre artigos da pauta aduaneira, formulando cinco qoesítos, que acompanham o mesmo ofício e que respondo do seguinte modo:
Quanto ao 1 • — O artigo 137 da Tar,lia vigente refere-se ao fie
de lã pura, no qual pode entrar urna pequena partícula de algodão,
partícula que se denomina meada — A tais • cobrar a que cabe
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ao fio de lã, observando-se que a mescla sé é admitida em se tratando de fio de lã de mais de duas pernas ou cabos.
O fio mixto de lã e algodão, desde que predomine o algodão, deve.
pagar a taxa da matéria predominante, segundo prescreve o art. 22
das Diaposições Preliminares da Tarifa.
Quanto ao 2° — A nota 27 da Tarifa diz reapeiio ao fio de 15.
que tiver "mescla de seda" e não à "mescla de iã" — Segundo ai está
declarado, o fio de lã com mescla de seda, pagará anais 30 % da taxa
respectiva, quando for fio simples da i a parte do art. 13,7; quando
for fio frouxo para bordar, etc., da 2a parte pagará 2ais 15 %
taxa respectiva; convindo acentuar que a mescla (de ceda) só é admit'cia nos f:of-- de mais de duas pernas ou cabos.
A pergunta não a , tá bem enunciada. Como se acha redigida —
"mescla de lã e seda" — dá a entender que se trata "de sede' com
mescla de lã. E o ralat hipótrae não se refere a nnta 27.
— A . l'arifa menciona — Cobertores de algodão com
Quanto ao
aern moscla de lã: grosseiros. quilo ;$800: da qualquer outra nualatada, goda 1'" 0 . Nos cobartores de algodão, como é claro, a
meacla de lã não inflar par-a alterar-lhes as taxas.
Quanto 20 4° — O art. 30 das Disposiçõe s, Preliminares da Tarifa eatebelece que "os 1 ..--idos fabricados corri fios de várias matérias,
ÜLJ considerados da n,aleria mais tributada que entrar n•os masroca fies" — Este artigo traça uma regra de eacator geral; retire-se
à eampoaiaão dos "fios", e, como tal, compreeiela tambem o de seda.
O ar t. 29 diz respeito à c.omposicão dia tecidas mitos. sem
coaliaa da composição dos "fios" — Convem ob , ervar que, em retaralo aos tecidos com miltura de seda, não são ata caiados oa fios que,
horto' Por antros de matéria mais tributada, frn'ern visveis uniezeaaroa• no avesso dos tecidos. (Pará grafo anile do art. 20)
()minto ao 50 — Quando a Tarifa fala "seda". entende-,,e quer a
çona animal, quer a vegetal ou celulósica. o que resalta do adie' ) 1.S01 da Tneama Tarifa — A.4 aoree aaões una faro derivam .doa
d'-arisitivos da Tarifa e na ausência de arnoatraa. que não foram
apresentadas, para que se podes:se positivar cada caao foro-a:dado, de
per si — Este o mau parecer" •— O Sr. inspetor decidiu de acordo
com o parecer unanime.
N. 1.2.92 — Companhia Anilina' e Produtos (-Mímicos de Weassil.
52.Q8:2 de 1917 — neepacliou pela nota de inuNortaçan n. 103.554,
do 1937 . anernon• etros porlatera, sinples, do art. 1.582. taxa de
•17a10e por unidade — O Sr. cnnferenta Alfredo Saabra verifiam
ant-naometros não eapeeitirralos, do art.. 1.582. taxa de 1139O cor
unidade.
"A Com ias n''"rifa. por sua maioria, sultacueve o sigo ide
.
"taa requede Baree:re:
veto do Sr. ta.
n firrl atenção. O art. 1.5C diz: — "Anarentes não la•
',.[ s: 1' parte -.- "portá'ais, simp . e.-_, ou coira) ano tr os" f' a •
t-noas. de lla'a,1 ea. alta • in e sam a lhantes, "; e 2 3. parta: "nao 4-,spacifierlos" inaivaave u rua'sltroioras. tais p anai: :iremoa..;...'ea,.ane. 10 .alt., ap os e e en.11'1,1i1 11j — A;) COn trát ICI
os requeranu- u cualararde do da-a acho, verificando que não se ['a' aia
ickni-os 00010 Tato espaeiTi rarloa , E
VIL'Lii P
"araw , ame
cora e- sa classifiraeão ', siou dr., acordo, devendo os obj I os paga-em
• tr
4-ta• 113$8'90 por tiridade"; o os sonora,. ennferontes Dr. Sá
e -aou-a Etigértio Poli:That a Dr. Luiz T:•indada rlaaaifiearn o objete s ema tialiados aat. 1.5a2. ciasse 30 da Tarda. corno ai/emala-iras nãa aspac fiarnhaa para medir velocidade dos vantos, da taxa
11-'3.a".•0 por unidade — o Sr. inspetor aasim
N. 1.293 — Companhia Importadora fle ftaiógina — 51.231 de
) t,st achou pala nota da importnaão n. 101 .3:! dote ano.
in . "aais de ferro com guarnição de metal ominaria, taxa de 3$380
per quilo. art. 851, nota 228. de acordo com a Decisão n, 914 de 1937.
O cooraraitt e Palvino Rocha verificou a mate:alaria despachada
acrescida, porém, de partos niqueladas e ouaa., galvanizadas, que
não formo verificadas nas amostras que servirem de base á decisão
914 aludida.
Parece-lhe que a mercadoria está sujeita á sobretaxa de 30%
por . ler parte niquelada.
A Comissão da Tarifa, por unanimidade de votos, subscreve o
seguinte parecer do Sr. conferente Dr. Amarai() de Noronha:
Classifico a mercadoria de que se trata como móveis do fero com
guarnições de metal ordinário, em parte niquelados, da taxa de
2;600 e mais as sobretaxas de 30% e 30%, do art. 851 da Tarifa.
— Decisão invocada não pode ser tomada em consideração, por não
existir amostra arquivada, que foi substituiria por uma fotografia,
não podendo, assim, ser observada a parte de metal ordinário niquelada.
O Sr. inspetor assim decidiu.
N. 1.294 — Freitas Couto & Cia. — 26.732. — Despacharam
pela nota n. 38.806, de 1937 pós de sapato, da taxa de $530 por
quilo, do art. 950 da Tarifa.
O oficial administrativo Sr. José Tomaz Carneiro da Cumba
.tendo dúvida sobre a classificação, representou pedindo o exame
do Laboratório Nacional de Análises.
A Comissão da Tarifa, apreciando a presente representação e
tendo em vista a análise do Laboratório Nacional — laudo n. 2.788,
de 6 deste mês, que demonstrou ser a mercadoria analisada, representada por um pó pardo e Pino, de uma argila com elevado teor
em 'atlIca, e que embora no se trate de terra de infusórios, tem aplieaaao aemelhant s destas terras, por. asuanimidsáe de votos, suba.
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-Greve o seguinte parecer do Sr. conferente Dr. Tavares Oulinti,•.,
rasa:
A vista do laudo: por assemelhaoãO — 'areias ou Alem — terri
de infrusórios branca ou verde em pó, artigo 572, taxao$520.
O Sr. inspetor assim decidiu.
N. 1.295 — Hasenclever & Cia. — 49.633 de 1937. — Despacharam pela nota n. 88.388, de 1937, argolas para chave, de co -1
bre, niquelado, da taxa de 27;040 por quilo.
O conferente Dr. Espirito Santo verificou pequenas correntes
de cobre, classificadas no art. 739, como objetos de adorno pessoal,
taxa de 64400 por quilo.
A Comissão da Tarifa, apreciando a presente questão, assim
se manifestou: o Sr. conferente Alfredo Seabra emitiu o seguinte
As correntes, de cobre para chaves, à vista da nota n. 199 da
parecer, com o qual concordou o Sr. conferente Eugênio Pourebet:
Tarifa vigente, pagarão os direitos do art. 739 e taxa de 02$400
por quilo, como adereços e outros objetos semelhantes de adorno
pessoal e, as argolas do mesmo metal niquelado para chaves a taxa
de 27$040 por quilo, do art. 744.
Corrente para chave é uma cola, e argola para chave é outra:
são objetos inconfudiveis entre si, tanto pelo formato como finatia
dado de cada um.
As argolas servem para trazer amarradas as chaves e são guardadas, inteirantente, nos bolsos, emquanto que as correntes para
chaves, de muito maior comprimento do que aquelas e, que todos
conhecem, ario usadas externamente, tornando-se visiveis como as
correntes para relógios.
Verifica-se do exame do objeto em lide que houve do fabricante
o intuito cie mudar a feieão das antigos argolas tornando-as, assim,
mais atraentes e quica, mais vendavais, mas essa modificação não
nos parece que seja de molde a alterar a classificação de tais ara
tefatos tão prortindamante, como se pretende.
Por essas razões, secundando o parecer do colega Pourchet, considero a mercadoria bem despachada, por aasemelhação; — os sea
conferentes Dr. Sá e pousa, Dr. Itildebrando de Barcelos, Dr.
nhore.s
'lavares Guimarães e Euclidea de Carvalho estão de acordo com o
parneer supra, reformando, assim, o voto anterior, à vista das alegações das interessados; — e o Sr. conferente Castelo Branco atro-.
farin o soguinte rena scer, com o qual concordou o Sr. conferente Dr.
Amarítio do Noronha: — Evidentemente, não se trata de corrente
para chave, da natureza das a (ille se refere a nota 199 ao art. 762,
da vigente Tarifa aduaneira, porque, as correntes para chaves as
quais a referiria nota atribuo os direitos consignados no art. 739,
rara os u atierecos e (-nitres objetos semelhantes de adorno pessoal,"
cão as semelhantes ás para reVtgios isto é, as que poderão ser Usadas ermo adorna, como o são as para relógios e as semelhantes a
e:rf.a,,,, de tamanho regular, com gancho em uma das extremidades e
presilha ou 211'r`l'Ill!or na outra oposta.
• a a sim prneadeu o le g islador, por que, não é possível distin-cão entre uma e outra: daaaparecarlana fatalmente, as correlatas
para relateios: seriam todas ou para canivetes ou então para chaves.
Se o legislador tivesse classiticado somaria as para relógios e
semelhantes, aceno “oblatos da adornes pessoal", e atribuido aquelas
outra elaaaificação e taxação difarente, leda corrente para relógio, de
rabeia passaria a ser desparharla corno para canivetes ou para chaves. Taris, cies se confundam, perfoitaroante, quer em relação 6 forma
e oasr aia 1,a - aaão rio uso ou emprego.
Na casa ant qi stão, conforme está demonalrando a amostra, se.
ro de corrente de Orn,10 de comprimento, ligada nas
trata d o um ,Ig'cln
rxl,r?miriales. por uni fecho de chapa de' cobre, pelo simples 'cagalamento do Ultimo pequeno globo de cada extremidade da corrente,
que Unana os élos desta, na estreita abertura feita no fecho, do
cenho para as suas extremidades.
Essa opta-ação da ,'eeltamento da corrente pelo fecho, é simplissima, numa vez mia nenhuma obra existe para fixar quaisquer.
das extremidatle?. da corrente a qualquer unia das do fecho; podendo-se ae assim entender-se de fazer, amandar-se diversos pcdaçus
dessa carrente, corri os respectivos fachos, fazendo-as do comprimento que bem entender-se. — Não se trata, abeolutamente, de argolas
ou meias argolas para chaves, do art. 714, 111112 vez que, estas não
se confundem com corrente; lana forma definida, e, naturalmente
imutavel, o que não • ,• e dá com a corrente. — A forma circular das
argolas e semi-circular das meias argolas, só é perdida por maios
artificiais ou mecânicos, e, nunca, naturalmente, como nas correntes, que somente dispostas sobre a mesa ou outro objeto podevão
conservar a forma circular, quadrada, triangular, hexagonal, ete.i
etc., que se lhes der; bastando para perdê-la um simples e mesmo
incompleto movimento de suspensão. — Evidente é, que, se essl's
pedaços de corrente com as extremidades ligadas pelo fecho, não
têm forma definida, tomam a que se lhes quizer dar quando colo-a.
dos sobre qualquer objeto, perdendo-as, novamente, quando movimentados, não poderão, absolutamente, ser argolas, como, tambem,
não serão as correntes para chaves de que trata 11 nota 199, aerão1
unia obra feita -de corrente, para reunir em molho ou feixe chaves
nu quaisquer Outros objetos uma vez que, nenhum earacteristicai
anreeentrim de uso ou emprego restrito a chaves Ou objeto olltr0
onalquer. — Resta, apenas, enquadrá - la em qualquer uma das elas'ti ficacõea das duas divisões do art. 762. — Incontestavelmente, traia -se de uma obra de corrente de cobre niquelada, que, segundo sl
dsposição da última divisão daquele artigo tarifário, deverá paga?'
as taxas das anilem da divisão anterior, segundo sua qualidade, cone
o aumento de 20 %. Logo, devernaa procurar era qual dga altueuár
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'da divisão anterior Se enquadra a corrente de que é feita a obra em Laboratório Nacional — Laudo n. 3.054, de 22 de dezembro deste
eiscuseão. — Nas alíneas I, II e IV, as correntes estão classificadas ano, que demonstrou ser a mercadoria analisada, representada Dee
e taxadas pelo uso ou emprego que possam ter; somente, na III alí- um liquido incolor, espesso, de cheiro' especial, em cuja compoeição
nea, estão classificadas e taxadas pelo que realmente são. — Na foi verificada a presença de gelatina, glicerina, goma adragante e
primeira alínea, não é possivel enquadrar-se a corrente da obra em água, — de uma preparação para usos técnicos, constituindo matéria
questão porque, não tem uso ou emprego das nela especificadas e prima de produtos usados como fixador de cabelos, — por unanimidade de votos, subscreve o seguinte parecer do senhor conferente
taxadas e nem mesmo uso ou emprego semelhante ao daquelas.
A 11 alínea refere-se às correntes com emprego em lustres e seme- Eugênio Pourchet.:. — "Segundo o resultado da análise do Laboratólhantes. — Ora se a classificação e taxação estão subordinadas ou rio Nacional ris. 124, de 16 de junho de 1937 e 3.034 de 22 de dezemcondicionadas ao uso ou emprego da corrente, é claro que, o vocá- bro de 1937 bem despachada a mercadoria." — O senhor inspetor
bulo — semelhantes — não está se referindo a objetos semelhantes assim decidiu, considerando a mercadoria como preparações não
a lustre, porém, a correntes semelhantes às de uso e emprego ent classificadas para usos técnicos, do art. 987, classe 24` da sTarifa, para
lustres. Se o lustre for de grandes dimensões e peso, a corrente a pagamento de 25 % "ad-valorem".
N. 1.300 — Time Dunlop Pneumatic Tyre Co. (Si) Ltda.
Ser nele empregada, deverá ser resistente, e, por conseguinte, de
grossura relativa ao peso que irá suspender; se for de tamanho e 49.310. — Despachou pela nota n. 97.050 de 1937, "parte de bombas
peso médios, as correntes que tiverem de ser empregadas terão gros- aspirantes prementes, de cobre" do art. 1.794 — laxa de 6$760 por
sura reduzida, e, se for de pequeno peso, as correntes serão de di- quiiogramo.
O conferente Sr. Dr. Solano Carneiro da Cunha verificou "tumensões ainda mais reduzidas. Portanto, as correntes estarão sempre em relação ao peso do objeto que irão prender ou suspender. — bos de borracha revestidos ou não de arame, com tecido exterior,
As correntes da obra em discussão, enquadram-se, perfeitamente, no mais do 50 até 250 gramas por metro corrente" do art. 1.866 —
nessa alínea, entre as de uso e emprego semelhantes, para pagamen- taxa de 13$000 por quilograma. — "A Comissão da Tarifa, por sua
to da taxa de 266000 por quilograma acrescida da sobre-taxa de 20 % maioria, subscreve o seguinte parecer do senhor conferente Castelo
estabelecida na II divisão — Em obras. — Por conseguinte, classi- Branco: — "A mercadoria da amostra é um tubo de borracha sem
fico a mercadoria representada pela amostra junta e constante da qualquer outra matéria, de 10 centímetros de comprimento, com diâgravura colada à petição de n. 50.712, como corrente de cobre, ni- metro interno de 3 milímetros e externo de 6 milímetros, coberto por
quelado, em obras, de uso semelhante às para lustre, da II alínea, da une outro tubo de fios de algodão entrançados, sem que este outro
I divisão do art. 762, classe XX, da vigente Tarifa aduaneira, e taxa da cobertura, tenha ligação ou interesse a borracha, matéria única
de 26$000 por quilograma peso legal, com a sobre-taxa de 20 % constitutiva daquele outro; tendo, nas extremidades duas peças de
estabelecida na II divisão ou seja a taxa de 314200 por , quilograma cobre niquelado, adaptadas de rosca externa, uma, e, interna, outra,
peso legal. — Reformo, assim, meu voto anterior". — O Senhor ãe maneira, que, para saber-se qualea matéria de fabricação do tubo,
inspetor decidiu de acordo com a maioria, considerando a mercado- é necessário cortar-se o tubo de- fios de algodão que cobre aquele
ria em causa como argolas para chaves, de cobre niquelado,, por as- outro.
Sómente, assim fazendo, pude verificar a matéria de fabricação
semelhaeão, do art. 744, combinado com a nota n. 206, classe 20'
da Tarifa e taxa de 274040, isto é, 20$800 e mais 30 %, por quilo. de tubo interno. — As peças de cobre das extremidades, se forem
N. 1.296 — Jacob Peliks — 45.392 de 1937. — Pediu classi- desligadas dos tubos, darão ensejo à separação de um outro; haficação da mercadoria pira a qual foi concedido exame prévio. — "A vendo grande probabilidade de predominarem em peso, as referidas
Comissão da Tarifa, apreciando o presente pedido de classificação e peças. — Classifico a mercadoria em discussão, como obras não
tendo em vista a análise do Laboratório Nacional — laudo n. 3.047, classificadas e não especificadas, de cobre niquelado, do art. 791, e
'de 22 deste mós, que demonstrou ser a mercadoria da amostra n. 1, taxa de 134520 por quilograma peso legal"; — e os senhores conrepresentada por um pequeno retalho de tecido de renda, tinto em ferentes Alfredo Seabra, Dr. nitrareis Guimarães e Dr. Sã e Sousa
vermelho, — de um tecido de renda tinto em vermelho, constituin- consideram a mercadoria em causa bem despachada como partes de
do por fios de algodão; e a petição supra do requerente, declarando bombas aspirantes prementes, de cobre, do art. 1.714 da Tarifa e
que o artefato da amostra ne 2, 'se destina a fixar o chapéu à ca- taxa de 64760 por quilo, de acordo cem o art. 18 das Disposições
beça, — por unanimidade de votos, subscreve o seguinte parecer do Preliminares da Tarifa. O senhor inspetor decidiu de acordo com a
senhor conferente Alfredo Seabra; — "Considero a mercadoria em maioria.
N. 1.301 — B. R. Rand — 37.031 de 1937. — Despachou pela
causa, assim classificada: c— I — Renda de algodão de qualquer
outra qualidade, do art. 473 e .taxa de 1304000 por quilo (laudo nota de importação n. 69.786, de 1937, • ferramentas manuais não
junto n. 3.047, de 22 do corrente); e 11 — Obras não classificadas classificadas, para artes e ofícios, do arte 1..859. Lua de 24600 por
de celulóide, do art. 1.887 e eaxa de 2e$000 por quilo". — O ,Sr. quilo, de acordo com a Decisão n. 1.246 de 1935 — O conferente
Inspetor assim decidiu.
Sr. Dr. Fausto de Carvalho verificou bombas prementes aspirantes
N. 1.297 — Jorge Chame — 52.628 de 1937. — Despachou pela de alumínio, pintadas, que, pere não terem classificação nominal da, .
nota de importação n. 106.484, de 1937, pulverisadores de vidro Tarifa, segundo g sua qualidade, devem ser consideradas como obrais
n. 1, de cor, do art. 644-1, taxa de 184720 por quilo. — O oficial não especificadas de alumínio, pintadas, do artigo 714, taxa de
adm. Sr. Francisco Guaraná verificou puIverisadores, objetos e fras- 134520 por quilo. — "A Comissão da Tarifa, apreciando a presente
cos para toilette, de Vidro n. 2, de cor, do art. 644, taxa de 2811080 questão e tendo em vista o parecer do Instituto Nacional 'de Tecnolopor quilo, viste tratar-se de pulverizadores, objetos e • frascos de vi- gia. do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e informando que
dro circundados de facetas lapidadas. — Informa que o fato de não as mercadorias representadas pelas amostras designadas Pelos na.
se acharem as bases de tais objetos tambem lapidados, não implica 1 e 2„ são aparelhos ou utensílios manuais destinados exclusivamenem serem considerados vidro n. 1, como argumenta o requerente. te à lubrificação de pinos, etc., de automóveis. — Assim se mani— "A Comissão da Tarifa, por unanimidade de votos, subscreve o se- festou: o senhor conferente Castelo Branco proferiu o seguinte pareguinte parecer do senhor conferente Dr. Amarelo de Noronha: — cer, cem o qual concordaram as senhores conferentes Euclidee de
"De acordo com o Sr. conferente do despacho, classifico a mercadoria Carvalho e Dr. //Celebrando de Barcelos: — "Mantenho meu voto an'de que se trata com pulverizadores, objetos e frascos para tilete, terior, de acordo com o laudo do Instituto de Tecnologia. O , fato de
'de vidro n. 2, de cor, da taxa de 28080 por quilo, do art. 644 da ser o objeto manejado a mão, não implica esse fato em ser ele classe,
Tarifa." O senhor inspetor decidiu de acordo com o parecer imã- ficado como utensílio manual, milite especialmente tendo ele classimime.
ficação nominal na Teraifa". É do seguinte teor, o voto anteriormenN. 1.298 — Klinger & Comp. — 39.736 de 1937. — Despacha- te, emitido: — "Segundo o processo iniciedo pela petição n. 37.031
ram pela nota n. 74.027, de 1937, óleo mineral para fim industrial de 10 do cerrente mês," B. R. Rand submeteu a despacho pela nota
da taxa de 14040 por quilo, do art. 599 da Tarifa. — O oficia/ admi- de importação n. 69.786 —do mês, ferramentas e utensílios manuais,
nistrativo Sr. Genciano Wanderley, tendo dúvida sobre a classifica- - não classificados, para artes e ofícios, do artigo 1.859 da Tarifa
. ção, representou pedindo o exame do Laboratório Nacional de Aná- taxa de 24600 por quilogramo: tende verificado o conferente do deslises. — "A Comissão da Tarifa, segundo o resultado da análise pacho, no ato da conferencia, bombei aspirantes-prementes de alumí'do Laboratório Nacional — Laudo n. 2.967, de 17 deste mès, que nio representadas pela amostra que autenticou e se acha presente
'demonstrou ser a mercadoria analisada, representada por um R- nesta Comissão, as quais ndo classificadas e não especificadas,
tinido oleoso, pardo avermelhado, de cheiro especial, fluorescente, de a/umrejo' pintadas, artigo 714, classe XIX da vigente Tarifa
emuleionavel com água, em cuja composição foi verificada a pre- aduaneira, taxa do 134520 por quilogramo , peso legal — De
sença de óleo mineral, óleo graxo, amido e dissolvente orgânico apro- acordo com a amostra presente, temos uma "Bomba mapriado. — de uma preparação para usos técnicos, — por unanimi- nual", "Aspirante-premente", de alumínio, denominadas bomdade de votos classifica a mercadoria em causa, como "quaisquer
"Alemite"; conforme a folha de catálogo que junto para
preparações para usos técnicos, não classificadas, do art. 987, classe bas
elucidação do caso, especialmente destinada a aspirar graxa
2 4 da Tarifa e taxa de 25 % "ad-valorem" direitos mínimos.
O e óleos, para injetá-los nos "pinos de lubrificação dos motores",
Er. inspetor assim decidiu.
lambem conhecidos por "pinos Alemite"," constantes do referido
N. 1.209— M. Barbosa Neto & Comp. — 47.119 de 1937. — catálogo. — Quando tive de relatar uma questão de Schmitt & AlDespacharam pela nota n. 92.537. de 1937, preparações não classi- berto, submetida a decisão desta Comissão de Tarifa e julgada pela
ficadas para usos tecnicosedo art. 987, 25 % "ad-valorem" de acordo decisão n. 345 de 6 de abril deste ano, onde se encontra uma outra
fe0M a decisão n. 590 deste ano e laudo de análise n. 124, do Labo- folha de catálogo, na qual estão -tré., tipos de bombas "Alemite", paeatório Nacional. — O conferente Sr. Mário Guaraná impugnou a ra solução do caso, foram ouvidos técnicos a respeito; tendo um deles
jelassificaao da mercadoria por lhe parecer que se trata de um pro- declarado no certificado ou Mudo pericial, que os pinos da questão,
duto de goma adragante e glicerina, nominalmente classificado na se destinavam à lubrificação de partes dos motores de automóveis,
lacta n. 234 da Tarifa como : preparação mixta destinada a uso de nos quais era introduzido a graxa eu 0/eo lubrificante grosso, por
toucador, fins especificados e semelhantes. — "A. Comissão da Ta- meio de bombas especiais, sendo de notar que as bombas especiais a
rifa, apreciando a presente questão e tendo em vista a análise do que se referia o engenheiro técniço eram
,2W pia bombas Ale-~8
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tributada", com o abatimento de 10 %, por ter todos os fios da traImite, constantes do catálogo que estava junto ao processo e as mesmas desta questão em discussão. — O outro laudo técnico junto aque- ma da "matéria meneia tributada".
Digo no caso, porque casos ha em que a matéria mais tributada
le processo daquela questão, esta firmado por um técnico do Instituto Nacional de Taenologia do Ministério do Trabalho, Indústria e em função, do tecido, que é o que nos interessa, é o linho. Noto que
instancia em julgado
Comércio, que bulhem afirma: — sendo o lubrificante introduzido é assunto assim decidido peio julgador da
ho pino de lubrificação com o auxilie de urna bomba. — Por con- unanime. (Acórdão n. 1.656 do Conselho Superior de Tarifa, pune.
aeguinte, ns técnicas signatários daquelas dois laudos, afirmaram eado no "Diário Oficial" de 23 de maio de 1936)"; — e o senhor
que o aparelho introdutor do óleo lubrificante ou da graxa, nos pinos conferente Castelo Branco proferiu o seguinte parecer':
"O caso em discussão, veiu a esta Comissão de Tarifa, em virda. questão, era bornal e estas bombas estavam nas duas folhas de
catálogcs juntos ao processo. e. como bombas premente, especiais tude da petir,5o n. 35.784 — deste ano, de Falia Pereira dos Santos
para os refaridos inos. — Coas ecuentemente, o aparelho presente & Comp., conforme afirma o conferente nesta representação prato
Consissáo para scaução da mieellio é, irretorquivelmente, uma bom- colada sob n. 43.696, de 25 de outubro último, a qual não se encon.
ba especial. danem-Main. "bomba compreescra de óleo ou de graxa, tra no processo.
Junto a esta representação está a amostra do tecido questionados
nos pinos espec i ais de lubrificas:eis registrado, como os pinos, com
o nome da "Alemite". — Pela datis50 n. 1.246, de 27 de agosto de devidamente autenticada, e o laudo do Laboratório Nacional de Aná.1925, esta Comissan de Tarifa maroou classificar — Bombas de alu- lises, de n. 2.479, de 11 de novembro corrente, cujas conclusas são
mínio, iguais as diaaa questão, cerro ristolas — utensílio manual pa- as seguintes: Trata-se de um tecido, liso, branco, constituido por
io ra artes e ofícios — por analogia, talvez, com as pistolas usadas pe- fios de algodão no sentido de "urdidura" e por fios de linho no senlos pintores, guarda estas sa se assemelham aquelas, pelo feitio do tido da "trama".
Cinco meandros em quadro do tecido em apreço, têm 21 fios,
cabo, pois seu ainclooamento e ação nada se assemelham aos daquelas pistolas. — E-la decisão está evidentemente errada e merece. ser sendo que, 11 fios no sentido da "urdidura" e 10 fios no da "trama'.
Ternos, portanto, questão idêntica a referente a decisão númereformada, e tão errada que grarde parte dos impertadores despacham tais aparei:los ua artiao i.704, como bombas, quando se trata ro i.433 — de 1 de dezembro do ano passado, da firma comercial
das matérias, ferro, aço ou cobre. — Se as bombas em discussão fos- desta praça C. Jardim & Comp., referente ao processo TI. 33.430
sem de ferre, ao ou cobre, ou daquelas com este outro metal, es- — de 13 de outubro do mesmo ano de 1936, no qual emiti longo patariam classificadas especificadas e taxadas, nominalmente, no artigo recer estudando a questão e ao qual, neste me reporto.
Noutro processo de n. 37.2a7 — de 13 do setembro de 19,37, foi,
1.794, referido, mas, sendo de aliuninic, metal de que não cogita a lei
naquele artago, passam a ter classificação no artigo 675, como obras tambem, resolvido questão semelhante, e, no qual emiti pariras" no
não classificadas, de alumínio, pipiadas, e taxa de 158600 por quilo- mesmo sentido daquele outro. Consequentemente, temos que raso:grama, peeo legal, e, não, no a rtigo 714, e taxa de 138520, concernente ver se o tecido da amostra junta, de algodão e linho. bramo, liso,
as obras não classificadas e não especificadas de estanho. — Assim com 11 fios de algodão na urdidura e 10 fios de linho na tranm, peportanto, classifico a mercadoria em lide"; — o senhor conferente sando mais de 100 gramas por metro quadrado, deve pagar a taxa
Eugênio Pourchet mantem seu veto anterior, que é o seguinte: "Pa- de tecido, a matéria mais tributada ou de maior taxa, com o abara classificação de mercadoria PM causa, foi ouvida a Comissão de Ta- timento de 10 %, por serem os fios da trama; de linho, matéria merifa e da audiência resultou a decisão n. 1.246, de 1935, que, por nos tributada ou de menor toxa, ou se a taxa de tecido de tinho, por
rifa e da audiência, determinou fosse classicada — uma pistola"zzla ser esta matéria empregada na trama ao tecido, a mais tributada ou
alumínio para lubrificaaão — come quaisquer utensílios manuais, pa- de maior taxa.
Um simples exame rápido na taxação dessas duns matérias na
ra artes e ofícios — t. m. de 2$600 por quilo peso legal, artigo 1.859
pauta tarifária vigente, dá a conhecer que a matéria algodão, tem as
Ide classe 34.• da Tarifa.
Deve ser mantida a classificação, %isto como se trata de um apa- seguintes taxas:
Em caroço, Kg. P.B. 1$040; em rama ou pluma, Kg. P.B.
'relho — pistola para lubrificação, — por meio de ar comprimido, 3
que se obtem com a própria pistola e não altera ou modifica os cara- 4$160; em pasta, cardado ou em folhas gomado, K.G.P.L. 8$320, e,
cterísticos de utensílio manual para artes e ofícios. — Bem dsepa- a matéria littho, as seguintes:
Em bruto, preparado, resaelados, assedados, em estrigas ou bechada, portanto, a mercadoria"; e os senhores conferentes Alfredo Seabra, Dr. Amarelo de Noronha e Dr. Tavares Guimarães subs- neficiados de qualquer modo, tintos ou não: Linho canhamo ou
crevem o seguinte voto db ssenhor conferente Dr. Sá e Souza: — ramia, Kg. P.B. $550. — Isto quanto à matéria promária. ara-se
-eia vista da informação prestada pelo Instituto de Técnologia, de 27 pois, que a matéria mais tributado ou de maior taxa, como ostabede novembro último, junto a este processo, a mercadoria de que se lace a lei tarifária, é, de fato, e ninguem poderá contestar, o algodão,
trata deve ser considerada como utnesilios manuais para artes e ofí- e, de menor taxa ou menos tributada, o linho. — Se entendermos
cios, taxa de 2$600 por quilo, art. 1.859 da Tarifa". — O senhor que a matéria da composição do tecido é o fio e não a matéria primária empregada nesse fio, ainda assim, os fios de algodão para tecelaanspetor decidiu de acordo com os últimos.
gem classificados e especificados no artigo n. 429 da vigente Tarifa,
N. 1.302 — Feliz Pereira dos Santos & Comp. — 43.698 de térn taxa superior aos de inho classificados no artigo n. 486, da
1937, — Despacharam pela nota de importação n. 68.376, de 1937, mesma Tarifa, isto é, aqueles, os de algadão, são mais tributados
'tecido de linho e algodão em partes iguais, liso, branco, com 20 fios de maiores taxas, que estes outros, os de linho. — Basta um ligeiro
;em 5 m/in em quadro, de mais de 100 grs. por metro quadrado, ar- exame das classes respectivas, para isso constatar-se. — Os termos
tigo 477, taxa de 138000 com o abatimento de 10%, isto é, 11$700 do texo do artigo n. 28, capitulo — Tecidos mixtos, das Disposições
por quilo.
Preliminares da Tarifa, são de tal modo claros, precisos, incisivos e
O oficial administrativo Sr. Carlos Mamada verificou o tecido imperativos, que repelem qualquer modificação interprelativa. Ainda
despachado com 21 fios em 5 rn/na em quadro, sendo 1i fios num mais, não pode haver interpretação quando os termos do lei são claros
sentido e 10 fios no outro sentido, do mesmo artigo 477, taxa 168120 e precisos. porque. "interpretatio cessat in claris". — Deante da clacom o abatimento de 10 %, isto é, 14510 por quilo, tendo repre- reza meridiana dos termos e da redação desse artigo n. 28, não se poaentado a respeito.
derá, absolutamente, aceitar como matéria base dos tecidos compos"A Comissão da Tarifa, apreciando a presente representação e tos, de que faz ele referência, nem mesmo os fios empregados na sua
tendo em vista a análise do Laboratório Nacional — laudo n, 2.479, tecelagem, porque, na segunda parte ou parte final desse dispositivo,
de 11 de novembro último, que demonstrou tratar-se de tecido aso, o legislador para conceder o abatimento de 10%, subornou ou condiriabranco, constituido por fios de algodão no sentido da urdidura e por nou Use abatimento, á circunstancia de serem todos os fios da urdifios de linho no sentido da trama; e que cinco milímetros em quadro dura de uma só matéria, e, todos os fios da trama. tambens de uma
do tecido em apreço tem 21 fios, sendo 11 fios no sentido da urdi- só matéria, porém, diferente da de manufatura, dos fios da urdidura;
a dura e 10 fios no da trama, — por sua maioria, subscreve o seguinte demonstrando., assim, que da matéria, não se poderá passar ao tecido
tem-se que escalar pela incitaria intermédia, a fiação, isto é,. ou
'parecer do senhor conferente Dr. Tavares Guimarães:
não poderá nunca, ser transformada imediatamente, em te"Trata-se de um tecido liso, branco, com 169 gramas por me- matéria
terá que ser transformada primeiramente em fio, produto da
tro quadrado e que, segundo o -Laboratório Nacional, é constituido cicio,
de fiação, para depois, este produto da fiação, fio, ser trans.'
por 11 fios de algodão na urdidura e 10 fios de linho na trama, em indústria
formado pela indústria da tecelagem em tecido.
3 m/in em quadro
Atecelagem é uma indústria secundária absolutamente dependente
O artigo 28 das Preliminares dispõe: "Os tecidos compostos de
indústria primária, a fiação; sem esta não poderá existir aquela
diversas matérias, menos seda, que não tiverem taxas na Tarifa, da
observar, ainda os fios de algodão estão taxados e cias.
pagarão os direitos segundo a matéria mais tributada ou de maior outra. Convem
sob bases completamente diferentes, da dos de linho, de lã,
taxa em qualquer quantidade que ela seja, salvo quando todos os sificados,
seda, te.„ ete.„pois, os de algodão, são taxados, segundo o número
fios da urdidura ou todos os fios de trama forem da matéria menos de
de
pernas ou cebos, cair, cru ou de côr natural. alvejados ou brancos,
tributada ou de menor taxa, caso em que se concederá o abatimento tintos,
coloridos e estampados e pelo título, quando todos os outros, o
de 10 %".
são, simplesmente pela cair que apresentarem.
Essa foi a razão prepoderante para o legislador não estabelecer
Deste modo, si o teeido em quectão fosse todo de linho pagaria
12$480 por quilo (tecido de linho, não especificados, liso, branco, a taxação dos tecidos compostas pela taxação dos que
de mais de 12 até 24 fios em 5 m/in em quadro, art. 526): si fosse fossem fabricados, pois, não poderia haver, absolutamente, paridade
todo de algodão pagaria 16$120 por quilo (tecido de algodão, não entre a taxação de fios assim classificados e taxação e a de fios taxa,.
especificado, liso branco, de mais de 100 gramas por metro quadra- dos como estão aqueles outros, exclusivamente, sob a base, ater.
Mesmo que ésses outros flori estivessem classificados e taxados
do, de 21 a 26 fios em 5 na/m em quadro, art. 477).
Assim, á porque, no caso, a matéria mais tributada é o algo- eeb a mesma base, ainda haveria disparidade do peso especifico dasr.
wat4rj_a Inala matérias, que vpria influir, considerrivelmante, nos eál mios para so
10120,
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encontrado o títudo de cada um deles, sabido como é, que o peso es- composto, integralmente. Logo, as outras ou a outra matéria de sua
ou "manufatura", sendo "matéria menos tributada ou
pecifico do algodão é pouco mais da metade do peso especifico do li- "composição"
de menor taxa", como -efetivamente é, e entrando na composição dos
nho e ainda difernte do daquelas outras matérias.
dos
O critério da Tarifa nos casos de predominância, 4 o peso espect:- fios do tecido pela metade, isto é, constituindo, integralmente, umn allosena lados — a trama, — dá direito ao abatimento de 10 % es
Tico, tanto que, no artigo n. ,22, parágrafo único, letra a), declara 'acido
naquele texto legal. — Se fossemos admitir a esdrúxula, irt-raquela que se aprese.ntar em maior quantidade, sendo todas as naaLérias de peso especifico igual ou aproximado, ou em maior vulto, pretação que se pretende, então teriamos que aceitar ter o legs!a nior
pretendido esta aberração de redação da lei: "os tecidos campe-tos
quando de pesos especificos dispares.
— Para
Não poderia haver paridade, porque' ofio de algodão do mesmo de diversos tecidos", e por ai a fora, nesse mesmo diapasão.
irmos procurar a taxa do tecido e não da matéria é necessário que
diametro do de linho, teria um título muito mais alto que o encon- deturpemos
a lei a reformemns a significação dos vocábulos —
trado para o de linho, e consequentelnente, taxação mais elevada.
O mesmo desequilibrio é verificado na taxação dos tecidos-, dada eido" e "matéria". — Sem isso, não seria possivel por mal-2
C1
a taxação des tecidos de algodão, lisos, como o da questão, sob as que fosse a inteligência do interprete, fazer-se compreender que
bases, cór, gramatura por metro quadrado e fio em 5 milimetros qua- legislador pretendera a taxa dos tecidos e não a da matéria indi5 trtdrados, quando êsse mastim tecido de linho tem classificação e taxação, botada. O legislador querendo ser claro e preciso na redaaãe do
texto legal, em relação à taxação dos tecidos mixtos, quando di —
somente sob as bases, cór e fios em 5 milimetras quadrados.
Como estabelecer-se a paridade entre tecidos taxados sobre bases os tecidos compostos de diversas matérias — observa, logo ~ais de
diferentes? No tecido em discução, sendo a urdidura toda de fios de ter se referiselo à "matéria mais tributada ou de maior taxa". mi...
algodão e a trama tora de fios de linho, fazendo-se o ca/culo, natural- essa "taxação" deverá ser aplicada, "qualquer que seja a quanhd-de-",
Mente, o peso por metro quadrado não poderá ser o mesmo se o te- da matéria mais tributada"; isto é, da substancia essencial mai.t gas/ricido fosse de fios de algodão de ambos os lados, sabido como é que o boiada da composição do tecido, considerada essa substância an ços de
linho pesa mais que o algodão, e, a Tarifa no artigo n. 477 está cal- receber qualquer manipulação. — Tecido é um artefato da inei e mia
o
— "tecelagem" — como artefato da indústria — fiação — Lamb
culada sobre tecidos compostos de fios sómento de algodão.
Épossivel que este mesmo tecido, tendo a urdidura e trama de é o fio; sendo "matéria", a substância essencial empregada na fafios somente de algodão, não, desse o peso por metro quadrado„ que é bricação ou na manufatura de um e do outro. Nem o "tecido" e nem
encontrado, mas peso por metro quadrado inferior a cem gramas e Lambem o "fio", podem ser matéria, simplesmente, como estabelece a
passasse da divisão de mais de 100 gramas, para a divisão anterior lei e está expresso naquele texto da disposição tarifária mencionada.
A lei tarifária, quer tratando de tecido, quer do fio, estabeleee,
de limito de mais de 80 até 100 gramas por metro quadrado, e, por
imperativa e invariavelmente, a taxação quer de um quer de nulro,
conseguinte para a taxa de 20E100 por quilogramo.
As taxas do artigo n. 477, estão calculadas sobre a base de teci- pela matéria mais tributada ou de maior taxa.
Invoca-se, ainda, o acórdão unânime do Conselho Superior li
do de fios exclusivamente de algodão.
Tarifa,
de a. 1.656, de 11 de novembro de 1935, publicado seis me
fios
em
5
miNesse artigo n. 477, nos tecidos mais de 21 a t6
ses
e
12
depois, no Diário Oficial, de 23 de maio do ano seguinlimetros quadrados, pesando até 40, mais de 40 a-60, mais de 60 a 80, te, coroodias
jurisprudência
firmada, sôbre ser a taxa dos tecidos da
mais de 80 a 100 e mais de 100 gramas por metro quadrado, quando
ora em julgamento, a do .tecido mais tributado e não a dá
no artigo número 526, temos tecidos lisos de linho, alvejados questão
matéria mais tributada ou de maior taxa, como está na lei tarifária
ou brancos, Laxados, 'apenas, I pelo numero de fios- em 5 mill- taxativamente; entretanto, lendo-se o acórdão invocado, com atenção.
metros quadrados, em limites diferentes dos determinados verifica-se que, néle ficou decidido que, os tecidos mixtos da autue
oara os de algodão, Havendo, como tia, todas essas diferenças de reza do desta questão que discutimos, devem pagar os direitos 1.105
babes de taxação dos tecidos de algodão e de linho, como encon- termos do art. 28, mencionado, pela matéria mais tributada ou de
trar-se paridade na taxação de um mesmo tecido liso de linho e Ale
taxa, com o abatimento de 10 % porque, tem um dos lado*
algodão? A paridade que se'pretencle estabelecer ou encontrar é falsa, maior
todo
de
menos tributada, pois, assim, conchle: Acórdain os
é arbitrária, e, ilegal, porque, a lei estabelece a comparação entre a membrosmatéria
do
Conselho
Superior de Tarifa, por 7 unanimidade de votos,
taxação da "matéria" de composição dos fios dos tecidos, para cobrar- em tomar conhecimento
do recurso para mandar classificar o tecido
se os direitos deste, pela de taxação maior, ou mais tributada. Se o
algodão branco com trama de linho, pesando mais de 100 gramas
legislador diz no art. 28, referido, "de diversas matérias", — mais de
metro quadrado, de 23 fios, -no art. 477, taxa de 10120, com o
adiante estabelece em termos imperativos, "pagarão os direitos se- por
desconto de 10 ÇO. Ora, o conferente da mercadoria impugnada e
e
quando
estamatéria
msis
tributada
ou
de
maior
taxa
—
gundo a
que deu mutivo a ésse julgado, impugnou a classificação, porque
belece o abatimento de 10 %, ainda repete — ou "todos os fios da considerou
matéria mais tributada ou de maior taxa, o linho e não
matéria
menos
tri, urdidura" ou "todos os fios da trama forem de
, do art. 477, taxa mínima,
o algodão, pois, relata o acórdão:
é
tecido
para
escomo
e
porque
entender-se
que
"matéria"
5utaaa"
16$120,
com
o
abatimento
de
10
%,
per
ser a trama toda de linho,
tabelecer-se comparação entre a taxação dos tecidos e não da "ma- ...matéria mais tributada.
téria", como estabelece ele no texto legal, em termos incisivos e imo relator, no acórdão, que, h vista do laudo do LaboraÀ.
perativos? Só mesmo o livre arbítrio justificará tão estravagante in- tório-Historia
Nacional de Análises no qual Vira a mercadoria submeteda a
terpretação daquele texto legal. Discute-se que, a matéria mais tri- exame,
a Comissão de Tarifa classificára a referida mercadoria no
butada é a matéria "em.função do tecido", que é o que interessa, ao 'art. 52G, tara pagamento da taxa de 204800, com o abatimento
asa,
mas,
na
lei
nem
mesmo
implicitamente,
isso
se
poderá
entender,
r
de 10 %, por ter todo o fio da urdidura de matéria menos tributada.
conforme se poderá ver do texto legal transcrito e discutido. —
Logo, tendo, o tecido a urdidura toda de o2godfio e a trama toda
Mrta em função do tecido, me parece que só pode ser compreendido: de linho,
julgou a Comissão de Tarifa, que, a matéria mais tributamatéria transformada em tecido -e porém, não está isto na lei e da era o linho.
nem dela, isso se podara concluir, mesmo implicitamente. Assim
Assim, decidiu a referida Comissão o pagamento dos direitos,
entendido, temos que, a matéria seja o próprio tecido, isto é, deixou
41 p ser matéria para ser tecido, o que não é possivel, porque con- pela matéria e não peje próprio artefato, tecido.
Por conseguinte o Conselho Superior de Taxifa, por unanimiforme já roi ex p ti e ado, a matéria nunca poderá ser transformada ou
passar do seu estado de matéria para tecido, sem que primeiramente dade de votos, tomou conhecimento do recurso interposto pela parte
sela transformada pela indústria de fiação, em fio, para que este para classificar a mercadoria corno da algodão com o abatimento
seja. depo is. transformado em tecido. Logo, sem essa indústria pri- de 10 %, invocando no III considerando a disposição do •art. 28,
mária — "Fiação" — não poderá existir a secundária — "tecelagem': por ser o algodão a mataria mais tributada ou de maior taxa e O
e, consequenternente. só se poderá entender que a matéria esteja linho, matéria menos tributada ou de menor taxa.
Se assim não fôsse, o relatar não teria invocado aquèle dispoem função do fio e não em função do tecido, porque, em função de
tecido, esi,ão o fios e não aquela, Se estabelecermos um confronto sitivo que concede o referido abatimento somente quando um dos
'entre os termos empregados no texto legal, com a significação de lados do tecido é„ absolutamente, de matéria menos tributada; e,
cada um deles então, verificaremos a clareza com que se exprimiu e concedendo o abatimento como do fato, concedeu por ser um lado de
or naquele dispositivo da lei tarifária, como tambern, matéria menos tributada, é claro e não se poderá contestar que 0
falou o legislad
o absurdo e a extravagância dos argumentos a ele contrários.
outro lado era de matéria mais tributada ou de maior taxa. É verVejamos o que ensinam os lexicólogos: "Matéria — Tudo que é pa- dade que o acórdão está confuso, e, contra essa confusão me regavel e tem corpo e forma. Substância susceptivel de receber toda belei na ocasião da discussão do caso, uma vez que fazia parte do
espécie de forma. "Substância essencial de que se fabrica uma obra Conselho, como conselheiro, apresentando voto divergente. O conseou artefato, considerada antes. de receber qualquer manipulação": — lheiro relator do feito, impugnou o meu voto, declarando que o seu
Matéria prima — Fio — Fibra comprida e delgada de matérias téx- relatório era claro e não confuso, conforme afirmava no meu vota,
seis: cai-Mamo, linho, seda, etc. Porção de metal tirado a fieira. — uma vez que havia proposto o provimento do recurso, para classiTecido — Que se teceu. Qualquer obra de fios entrelaçados. Modo ficar o tecido pela matéria mais tributada, tanto assim, que invocomo os fios de estofo estão reunidos. — Pano feito no tear — Vê-se, cára o art. 28, para conceder o abatimento de 10 %, por ser o
pois, que matéria, fio e tecido, são cousas completamente diferentes tecido da trama de matéria menos tributada, e se prontificou a
e que não podem, absolutamente, ser confundidas, nem mesmo pela redigir . ° acórdão com os próprios termos empregados no texto da
forma porque se apresentam. — Se a lei expressa e imperativamente, disposição tarifária, para evitar discuss5es futuras. Assim, obteve
&termina que "tecidos compostos de diversas matérias, etc., etc., o julgamento a unanimidade declarada no acórdão.
pagarão" na direitos segundo a "matéria mais tributada" ou de "maior
O relatar ficou com o relatório para redigir o acórdão, meses,
taxa", e, -"matéria", é o que ensinam os lexicólogos, não poder-se-4i tanto que, este, só foi publicado em maio de 1998, quando o acórdão
entender, absolutamente, que os direitos sejam os do "tecido* mala tem a data de 11 de novembro anterior, data da sessão em que se
tributado, como se pretende. mas, que esse tecido composto de fios deu o julgamento.
dc mais de uma -matéria, "devera" pagar "direitos como" se da "maOra, sendo os acórdãos assinados somente pelo relator, pelo
Urja mais tributada ou de maior taxa", da sua manufatura, fosse ele presidente do Conselho e pelo representante da k'azenda, os restan-

25526

Sexf a-f Pira

DTATITO OVIrf 1:11 J SPO'it o

'les conselheiros, dele só tem ennivii . imrn 4 r) cem a publicação no
Diário Oficial; e, com tamanho eaaaco de tempo, muitas vezes não
possível reter-se na memória os incidentes ocorridos no ato do
julgemento.
O aelator não corrigiu o relatório quando redigiu o acórdão.
de ?anileira que, surge, agora, discussão sóbre a decisão ter sido
prnfaricia Lendo-se por base a matéria maa tributada ou a taxa
dos próprios tecidos.
Como prova de que o acórdão resolve a questão pela matéria
• nada Lr:Lutada — o algodão —, junto a pauta da sessão de 11 de
novembro de 1935, a ruim distrilmida na sessão de 7, anterior, na
qual se eneordra no anverso o seguinte: Recurso n. 255-A — 11.
Cohen dr Cia. — Class. merc. (T er. i 1 10 de linho e algodão) — Alf.
do Ttio — Ite:aa-ir, Brandão Cavalcanti. — Tornou-se conhecimento
para mandar cle-,iticar como tecido de algodão e linho em partes
iguais, com o i . hatimento de 10 , par ter um lado de matéria
menos tributada — linho —_ e, no verso a lápis vermelho: O voto
referente ao raaurso n. 2r.i5-A, foi retirado porque o Maior se prontificou a retificer a expos:ção feita no relatório e nos considerandos,
sina vez que, confunde tecido com matéria e faz comparação de
tecidos taxedoa cro brees dileranies.
A conchas:a-é ao relatório está certa, devendo ser à mesma acrescentadas as peavras — por árr o ataçubio a nuttéria ~tis tributada
— para e. dar interpretações teodencioeas.
O III con.--i.darando deve ser anhslituido, porque não está de
acordo com a lei tarifária; falta-the sentido- ou compreensão.
Faço juntada da pauta em questão, como matéria subsidiária e
que muito esclarece o acórdão.
Do exposto, va-se que a Corniseão de Tarifa tem resolvido questão idêntica, laxates lenirias da lei tarifária e da jurisprodancia
do Conselho Superior de Tarifa, firmada no acórdão invocado. Assim,
classifico o tecido em discussão. de acordo Curn os Lermos taxalixos
e imperativos da disposição clara e precisa do art. 28 das Disposi
ções Preliminares da Tarifa vigente, como tecido composto de diversas matérias, tendo todos os fios da urdidura de algodão, matéria
mais tributada ou de Maior taxa, e todos os fios da li-ata, de linho
'matéria menos tributada ou de menor Laxa, no art. 477, classe XIV
Isto é, como teci..to de algodão, isso, alvejado ou branco, de mais de
.11.00 gramas por metro quadrado, de 21 a 20 fios em 5 milímetros em

quadro, da taxa de 10,120 por quilograma peso real, com o abatimento de 10 Ve,' ror ter a trama toda de fios de linho, matéria menos
, tributada ou de menor taxa, que a matéria algodão".
O Senhor inspetor proferiu a seguinte decisão: "Decido de acordo
tom o parecer unânime da Comissão de Tarifa, quanto ao número
• de fois em milímetros em quadro, resalvado o princípio s:a
•matéria mais ti"- atada, sustentado no parecer do conferente se• nhor Francisco ti talo Branco Nunes.
N. 1.303 — Hasenclever .1i Comp. — 43.541, de 1937 — Pediram classificação da mercadoria para a qual foi concedido exame
prévio, A Comissão da Tarifa, apreciando o presente pedido de ciasaificação e tendo em vista o parecer do afinador de pianos, da Escola Nacional de Música. informando que, procedido o exame ciar
'amostras de cordas de arame de aço, constatou que poderão servir
para pescaria ou outras utilidades, como cordas de banjo, violão.
yiola, pequenas molas de máquinas, de pianolas. etc., — por unanimidade de votos, está de acordo com o seguinte parecer do senhor
Conferente Alfredo Seabra: — "Ilasenclever & Comp. alegando que
receberam de Bremen, entre outros volumes, duas caixas contendo
cordas de aço, sobre cuja classificação têm dúvida, pediram exame
prévio e a seguir que fosse ouviria a Comissão de Tarifa.
Trata-se da "cordas de aço" conforme alegação dos próprios importadores, foi a questão submetida à apreciação da Escola Nacional
de Música que, por um dos seus técnicos, se pronunciou do seguinte
modo: "as quatro ,amostras de cordas de arame de aço examinadas
poderão servir para pescaria ou nutras utilidades, como cordas de
banjo, violão, viola, pequenas molas de máquinas, de pianolas, etc".
Tratando-se de artefato comum a utilidades diversas, dentre as
quais salienta-se a de servir para cordas de viola, de maior tributação do que as demais utilidade ciladas no referido laudo técnico, considero a mercadoria em causa classificada desse modo, isto é, como
...cordas de aço em rolos para violas e semelhantes, do art. 1.737 e
!taxa de 15$000 por quilo. Aliás, o critério adotado pelo Conselho Superior de Tarifa constante do acordão n. 2.428, publicado no "Diária
Oficial" de 16 de janeiro de 1937, nos conduz plenamente aquela
conclusão.
,
O senhor inspetor assim decidiu.
N. 1.304 — 'International Business machines Co. Of Delassare
35.947. de 1937 — Pediram reconsideração da decisão n. 201, de
dl de agosto de 1937.
A Comissão da Tarifa, apreciando o presente pedido de reconsideração e tendo em vista o laudo do exame pericial n. 781, feito pelo
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chapa para gravar"; e o senhor conferente Eugênio Poareii;.t.
bemmantémseu voto anterior, que é ,do seguinte teor:
'"Segundo o resultado da análise do Lobaratório Nacional (número 1.441, de 1937), trata-se de "chapas de ferro zincadas' — Chapas de ferro não especificadas — t. In. de 5$200 pilz., art. 829 da
classe 21 a. visto como a amostra não representa "Chapa de lerro preparada para gravar".
O senhor inspetor decidiu de acordo com a maioria, ficando, assim, mantida a decisão n. 801, de 17 de agosto deste ano. Publiguase a seguir, o referido laudo perichal n. 781. O laudo n. 781 citada
é do seguinte teor:
Ministério da Fazenda — Casa da Moeda — Gabiri p te de Perf.
cias — N. 781 — Lauto do exame pericial feito em duas chapas me..
táticas referentes ao processo n. 35.917 deste ano,
nada 9A3
peliça° protocolada sob o mesmo número e à nota origi
n. .13.413, de
1937, nos quais é interessada a firma "International Buainass
Machines Co. of Delaware", remetidos
da Moeda pela Alfendaga
Itio de Janeiro, encaminhados peloCasa
ofício sob n. 3.861 de 23 de :3eLembro de 1937. Visto. — M. Bernardi, diretor. Aos seis dias do mas
dezembro de mil novecentos e trinta e sete
no Gabinete de Perícias
da Casa da Atoada, os siailiores Caio Alargues de Sonsa, Jonquirn
°lindo Mala e Geraldo Cabral, -:Scnico do Lobaratório da classe
servindo de perito, sob a chefia do primeiro,
constituindo a Corniasão de Prritos a que se refore o artigo 5, do decreto n. 24.706. da
12 de julho de 1931. modif :ido pelo art.
outubro de 1936. depois lie tudo visto e 3 da lei n. 284, de 28 de
bem examinado, assim so
p ronunciaram: "Foram-nos apresentadas duas
pequenas chapas metálicas identifiradas em foto 1.
Como nesle documento fotográfico se pode verificar, ambas as
chapas vierlim presas por fios ao processo em apreço.
A chapa lisa trazia ao lado um raitarigulo de papel com os dizeres dactilo g rafados que se /em em foto 1 e a
chapa estampada
veiu envolta num pedaço de papel, como se constata na mesma fulografa, deixando lér os dizeres manuscritos "Peticão n. 55.957/1937
Int. B. Maquine Co. Of. D — Amostra n. 2 da mercadaria semelhante a da amostra n. 1 —
com estampa. — Alfândega. cru
21-1X-1937", seguidoa de urna mas
assinatura ilegível. A fls, do processo
em causa, o conferente que assina a informação, formula
dois, quesitos à perícia:
— a amostra n. 1 é de aula chapa preparada para.
gravura?
— 2° — a amostra n. 2 é de unia chapa,
com gravura, isto é, constitue "gravação" a impressão de letra nela existentes? — Pr e liMinar-

mente devamos lembear que o verbo GRAVAR, da fórmula prima..
tiva urafar (do grego — VPA(JE IV) —
quer dizer traçar com estilete, como em priscas eras sobre cera, e abrir ao buril. — O vocábulo aravura, seu derivado, indica, tecnicamente, consoante sua etimologia a operação de traçar, ou abrir, na madeira a cio metais,
caracteres e desenhos formados de sulcos, abertos meliante certas
manuais, maito-mecânicos e q uimicos. A gravu ra,
Por conseguin tes
cava caracteres ou desenhos em qualquer objeto apropriado
a esse
fim. Dessa operação resulta, pois, para o objeto. diminuição de
peso p rovenientec eliminação do metal
ou madeira nas partes cavadas.
O verbo ESTAMPAR, do
holandes STAMPHON (Vocabulaire ay nthetique de la langueantigo
(rançaise — L. Grimblot — Paris —
Lorouseas), significa p roduzir pressão, Imprimir, Tecnicamente, era
se tratando de placas metálicas, exprime a operação que, mediante
pressão manual, mano-mecanica ou exclusivamente mecanica,
prime, em chapas de metal convenientemente maleável, caracterea
e desenhos.
Estes provém de matriz de metal mais duro gravada ou fundida em alto-relevo ou de caracteres isolados. de
acordo com a cons..
trução da máquina.
A pressão exercida sobre a chapa produz forte decalque, amolgcndo-a, sem nada lhe tirar do peso e faz a ndo ver, em uma das
faces, o. baixo relevo operado, sob pressão, pelo macho da matriz e,
na outra face, o alto relevo, correspondente à femea que, funcionando como fórma, faz o trabalho de acabamento dos contornos dos
traços dos desenhos e caracteres.
Aliás, esse preresso não é empregado apenas am trabalho de
impressão de caracteres e desenhos; inúmeros objetos, como colheres. garfos. Jarras, cabos de guarda-chuvas, etc., são fabricados de
modo idêntico.
Ante o exposto, não ha como confundir trabalhos e máquinas
de g • ,ivar f! estampar.
,. -Jamparia é resultante de uma pressão. A gravura opera por
dezga,,te.
Itespoiniciido, pois, aos quesitos formulados e á classificação da
Comissão de Tarifa, concluimos:

1° — As duas chapas submetidas a exame são de ferro galvanizado (análise ri, 6.707).
2. — As duas caiares são apropriadas para trabalhos de estamGabinete de Paririas. da Casa da Moeda, — por sua maioria, está de
acordo com o se guinte parecer do senhor conferente Dr. Amarfiro paria.
3" — A impressão dos caracteres existentes na anin,isa n. 2
de Noronha: — "Mantenho o m a is voto anterior- classificando a mercadoria em cansa como "chapas de ferro não especificadas, zinca- provem de trabalho de estamparia e não de gravura.
Essas conclusões se impõem quanto ao n. 1 pele ra:. liado da
das", da taxa de 5$200 por quilo, do art. 829 da Tarifa e mais a soanálise química realizada; no tocante ao n. 2, pela própaa hatureza
bres-taxa de 20 5, da nota n. 223.

Co p 1(ifirei zincadas de acordo com o laudo do Laboratório Nacienn! (In Análises, não tendo, enfraHnlo, entrado nessa apraciaaão
da Ca-a da Moeda, que apenas cogitou de dizer se tratava Ad não se

do trabalho executado na amostra n. 2, pendo em relaeo eill'a-t.adstica da maleabilidade exigida em qualquer placa mal•. n !,-a
eshunparia, e, no que diz respeito ao n. a, pPlo
brea dil'erença entre atira- aelampadas o a:ene-ata:
•-
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!Iras, assinaladas com SlUele deste Gabinete, 8ãO devolvidas, com as
Lidos, relatados e discutidos os autos, decidiu
ii„,
por
'etiquetas, em envelope desta Secção.
unanimidade de votos:
E, para 6onstar, eu, Nicia Marques dos Santos, escriturária da
a) Quanto à natureza e extensão do acidente: encalho na barra
classe "D" lavrei o presente laudo que vai assinado pelos peritos do porto
de Aracajú. sem danos materiais;
acima designados e por mim, servindo de secretário: — Caio Marb) Quanto à causa determinante: por ter escasseado o vento o
ques de Souza. — Joaquim Olinda Main. — Geraldo Cabral. — /Vida
pela forte correnteza no canal, o que impediu a embarcação de virar
Marques dos Santos.
de bordo; e, consequentemente,
Secretaria da Comissão da Tarifa, em 12 de dezembro de 1938.
c) Julgar o acidente como fortuito, ordenando o arquivamento
...- Luiz Sisalks. secretário.
do processo.
Ao Sr. relator. — Daria Paes Leme de Castro, vice-almirantepresidente.
Comissão de Eficiência
Expediente de 15 de dezembro de 1938
Membros presentes:
Itosalvo Gomes da Ressurreição, presidente, Valdemito Amadei
Soares. Filho e Flávib Carvalho de Morais Bastos.
Processos relatados;
N. 703/37 — Reclamação de Afrodisio Aloisio da Silva, e outros,
Oficiais administrativos, classe J, do quadro I — Relator, Rosalvo
Gomes. — A Comissão resolveu encaminhar o processo ao D.A.S.P.,
çon-1 esclarecimentos.
N. 548/38 — Proposta de admissão de mensalista na Administração do Domínio da União — Relator, Flávio Bastos. — A Comissão encaminhou o processo ao gabinete do senhor ministro, opinando pela aceitação da proposta.
N. 682/38 — Pedido de transferência do escriturário, classe
do Ministério da Viação, Elza Robillard de Marigny — Relator, Flávio
Bastos. — A Comissão encaminhou o processo ao D.A.S.P., opinando pelo atendimento do pedido.
N. 744/38 — Pedido de nomeação de António Beserra Nunes —
Relator. Flávio Bastos. — A Comissão encaminhou o processo ao
D.A.S.P., opinando por que seja o requerente transferido para a
carreira de escriturário.
N. 745/38 — Pedido de transferência do escriturário, classe G,
do quadro único do Ministério da Agricultura, lieTuget de Viste Persa
Relator, Amadei Soares. — Ã Comissão encaminhou o processo ao
D.A.S.P., manifestando-se favoravelmente à transferéneda pleiteada,
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 período de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio. ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas ré.
partições arrecadadoras federais Delegacias Fiscais, Alfândegas,
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é faca',ado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
a que têm direito, em duas prestações semestrais de 28$090.

Ministério da Marinha
Tribunal

Marítimo

Administrativo

471* sesa,lo ORDINÁRIA, EM 14 DE DEZEMBRO DE (938
Presentes à hora regimental os Srs. juizes: vice-almirante Dano
Pais Leme de Castro, presidente; Drs. Carlos de Miranda, Stoll
Gonçalves, capitão de longo curso Francisco José da Rocha e
capitão de mar e guerra Raul Romeu Antunes Braga — Pracurador junto ao T. M. A., Dr. Carlos Américo Brasil — Secretrino, Gilberto de Alencar Sabota.,
Ata — Declarada aberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada a
ata da sessão anterior e despachado pelo Sr. rresidente o expediente
em inci..sa.
Publicação — Foram publicados .em sessão os acórdãos nos processos ns. 288 e 241, julgados em 30 de novembro e 6 de dezembro
do corrente ano, respectivamente.
Julgamento — Foi julgado o processo n. 281, conforme papeleta
junta por cópia.
Levantada a sessão às 15 horas e 20 Minutos
JULGXMENT0

Em 14 de dezembro de 1938
Processo n. 281 — Relator, juiz Romeu Braga — Referente ao
encalhe do hiate "Aporé", em 19 de março de 1938, na barra de
.Aracajú, Estado de Sergipe. Com representação do proeurador junto
ao T. Ai, A.

PAUTA Dl) 3111.0A.MENTO

Acha-se em pauta de julgamento na sessão de 16 do corrente
mês e ano o processo seguinte:
N. 282 — Referente ao encalhe do barco de pesca "Ilhavence I",
ocorrido em 11 de janeiro do corrente ano, nas costas da Ilha Maricá,
litoral do Estado do Rio de Janeiro. Com representação da Procuradoria junto ao Tribunal contra Francisco Fernandes Torrão e Alcides
Soares Pinto.•
Secretaria do Tribunal Marítimo Administrativo, em 14 de dezembro de 1938. — Gilberto de Alencar Saboya, secretário.
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo oom a legislação em
vigor, só registrará .assinaturas dos °nãos 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 oonaprovalgo, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias 32goal1, Alfândegas,
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estadoaie =enfelpais facultado pagar o custo da assinatura, computado 13 o desconto' do
20 0.4, a que têm direito, em duas prestações semestraii de 281000,

Ministério da Guerra
DESPACHOS DO S11. PRES1DENTS

DA REPÚBLiali

Dia 8 de dezembro de 1038
Na exposição em que o Sr. ministro de Estado da Guerra submete à decisão de S. Ex. o Sr. Presidente da República a consulta
da Diretoria do Recrutamento e parecer da Consultoria Geral da
acêrca de vencimentos e vantagens de oficiais reforma -.
dos. que, em virtude de sentença, perdem a patente e, conseguintemente, o posto, o Sr. Presidente da República exarou o seguinte
diKpactio: "Proceda-se de acórdo com o parecer do Sr. consultor
geral da República" e que é o seguinte:
Parecer — Número de referência — 31 L. — O senho r ministro da Guerra transmite a esta Consultoria a consulta da D.retoria
de Re'rrtitamento sôbre se o oficial reformado, condenado à pena do
pri,ilo que importe na perda de posto e patente, tem direito aos
~cimentos que anteriormente percebia. Entende o diretor da Direteria do Recrutamento que "os militares reformados não ficam
privados de seus vencimentos. quando condenados a pena que resulte na perda de patente e de posto, porque, é, antes, considerar
coiro agravação da pena do que propriamente um efeito da mesma
pena perderam or, militares os proventos de sua reforma."
O' Sr. consultor jurídico do Ministério da Guerra opinou co
sentido seg uinte: "Os vencimentos, dos militares, como dos funcior0i. os c.vis. são inerentes à sua qualidade de militares ou de funci-.nitrios. Honras, vencimentos, vantagens tlten como titulo a patente. Perdida essa, desaparecera os direitos por ela concedidas."
A Constlluição de 1931, no art. 13 ,5, parágrafo 1°, dispunha:
' "O oficial das fôrças armadas s45 perderá o seu posto e patente
por condenação, passada em julgado, a pena restritiva de liberdade
per tempo Superior a dois anos, ou quando, por tribunal militar
cempetente e de caráter permanente, fôr nos casos especificados em
lei, declarado indigno cio oficialato ou com êle incompatível. No
primeiro caso. poderá o tribunal, atendendo à natureza e às circunstâncias do delito e à fé de oficio do acusa* decidir que seja ête
reformado com as vantagens do seu posto."
A Constituição de 1934; neste ponto, alterou o Código Penai
Militar, no art. 48, parágrafo 1*, que só ao general permitia a reforma e ainda assim somente no caso de condenação à prisão
simples por um a dois anos. Mais ainda. O estatuto básico de então
tornou texto constitucional que a perda do posto acarreta a perda
das vantagens a êle inerentes, pois de outro modo não se ornupreen.-.
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e asiladas que residem naquela Região.

isia o art. 7.0 e

1)in V.! de .1..z-rib::o

seus §§

para a A. 1.
z...,.frron 1 1 e rtiOlf5A:PP Trlf. % 11 1,r4113 ou illoiro
O trio na jnrisdirio dam g.da Ftgifto se encontram sem
mandada. apiesentar ao Asilo afim de serem

:,eiv,r1eladtv;
aiacadas de moléstia mentais ou infeto
h As pra ,:t.i..a.ia.j
enrontr..in na J .:liada Região com permissão
litigiosas, ou a, •;
coriin — :..ob qualquer aspecto, — deverãt.
,or transfernlw liara efeito de v, , neini o ntos, para as Circunscrições
•1.. Recrutamento nu ' is prôximas-, .105 tocais de suas residências. —
1, • nel'al Eorrico (I. Palro.

n:ajor Coliotecito Vidal prra ex.i . : • cer as funi:Cl.s
dc inst..i.tor ,ia
Proviskio de Radioaerologia, ti 'unlar de 3
outubro do eúlYonte aro, o não rolho foi publicado no "Diário Oficial"
de 11
dozembro
porr-nle p,11.1, i paz
25.273. 2.0 ..oltina.

Ari Mauro! Lobo, major,A1.:.ir de Queiroz, major; Vz.Idemar .ia
Gosta Seixae, niajor. , ped:ridc, paramento das quanti, respectivamente. do: 1 •.50 .Vol00, 250*O 0 0:
itte0;11.-,o a dívida-.
Ademar Pirto, vapitão: Frederico
Nunes ',pias, capit:io:
João Corrèti
P 1 teflan . ltribiriba Outrreiro, caio
pedindo p: ,g arnento • a‘_; quantias. respeetiv;
de! 2no$0011:
2(4'irInn;
2ooeuNi.
li.e.oilbeco a ;:v...ia"
Argculiro
Jttbll:,, 1. t r:. :trnte convocr..10, Go li udd„ do
MinisWrio 41a Gomo% — Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1938.
-- Aviso ri. 884. — Sr. direto:' da Diretoria Provisória das Armas. Miranda, 2. 0 teneme conv.catai e !rui..in Mis-'on •i ro Muzzi. 1.0 tenente
d,i a.iminWracão, oedindu pagometi t o
q-trantiar, respectivamente.
Mandai putdicar eni Bole tim do Exército o seguinte:
de: 1000(1, 210e900. 750$000. — Reconheço a dívi In.
Antão _Antunes de Siqueira. 1. 0 sargento: Francisi o de késis l'erEm oricio n. 1.040-A. de r. de novembro último, dirigido a este
pedindo
Iiiiistério. o comainio da t a R, M.. tendo eio vista o que se contém uandos, 2.0 cabo e Manuel Cozar ,le Magalhães 2.°
12$0 110 O
:to aviso n. 719, do 31-10-1a34 til. E. n. (11/1934), consulta como pagamento das quantias, respectivem . m..e, de: 2:;;;0nt1,
— Rermhf ço a dívida.
o.ary.....der-se para a eoostittdoão do ror/belho de justiça na sub-unidade
Manuel Padron, coronel, pedi n do ri".e.:oLs:,:ei':.0;ão de despacho na,
;,-..olada, quando o eotnandant.c tio' o mais moderno doa capitães
wrte que mandou fazer carga ao rozpierente da quat:: n a d. 114kICI
ria Rogi0, tal como acontece na 1.0 Companhia do it.' B. G.
o sua .4...dripeteate rostitrução. — Deferido, em face dog 1.:11"-'eere,' •
Fim4/'"/"" P ie- ri o .'af4 0 em dúvida, proceder-se-á coa- Proerda-se à nova distribuição da eira, como fôr devida.
!';:tga'111.4.1 3. 0 do art. 18 do atual C.édigo da Juse-.o..a ri u1:1 n( n •40 ia
M. Comp., pedindo s.- . ja compelido rim capitão do Exérmanded observ-f, r por :tecrelo-lei n. 925 ; de 2 do cor- rito a saldar urna divida contrai& rora os requeren t es. — l'Oferido.
'a
Earieo ti. Dutra.
1. de ns.
P. , ocwia-se na conformidade do PO-posto no n. 8 do arl f15do R. 1.
S. O.
Mineira de Viação C(1 processos) e Rede de Viação Paraná
o 3 i; boa. °Rio op janeiro. 11 de dezembro de 1938. Santa Catarina,
pedindo
s i ..
Diretoria Provis.dria das Armas. 2 .138500, 9$200. 02$/00, pagamento das quantias, respectivamente dr:
2:7738900, 18:0948400, 4178000 e 2248600 . —
ap i ve l ei liii iii, EXérei -:0, o seguinte:
IleeOnheço a dívida.
4)
seuhor
Raul Poggi de F:gueiredo, coronel. pedindo aeulas..au do urna
o. 1.1:1 — .N:1. d . : 17 de novembro Ultimo,
alça°. — Deferido. 41.nule-ee g punioacat,"
da 3.0 ileg:Zio Militar, formula a seguinte consulta:- em
_
_ "M
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5. Vatter 'Paranlioa.
6. Jorge Francisco airchado.
7. Jorge do Sacramento.
8. Aurora Magalhães Correia.
Requerimentos:
9. Joaquim Lemos de Oliveira Filho, 2 fatiasEraani Tavares, pedindo seja um sargentd do go •ffireeffle (114 ,10. Oscar
Silva Bastos, 2 faltas.
Infantaria ca/belido a saldar um compromisso oontraldo can o re.‘ 41. Teresa da
Leite Calva/ta:lite. 3 faltas.
quarenta. - Gompareça afim de prestar declaraçães quanto ao pe.-4
Alaide Me/o, 5 faltas.
,13. Luiz Teixeira de Freitas, 5 faltas. Sebastião Attreliano da Cruz, reservista de 3.$ õategorlt, pedindo; H. Severino de Freitas Barbosa, 5 faltas,
retificação de nome. - Complete o sêlo na certidão attexedg .ik at.
Miralda Bonfim de Azevedo, 5 faltas.
tição.
16. Francisca Maria dos Santos, 6 faltas.
17. Elisa Santos, 6 faltas.
.18.
Orlando Benedito do Nascimento,
Serviço
do
Pessoal
Civil
e
19. Antônia Rosa de Araújo, 9 faltas. 8 falisitts,
20.
Lucflia Machado, 9 faltas.
ATOS DO SR. MINISTRO DE ESTADO he. outian..
21. Osmar de Carvalho, 9 faltas.
22. Avani de Morais Neves, 9 faltas.
EM 7 de dezembro de 1938
23. Valdemar Mendes de Araújo, 10
N"imiree..
24. Armando Porroi, 10 faltas.
Despachos:
25. José Fernandes, 11 faltas.
Foi autorizada a admissão, por conta das econteilltis do dons-alio 26. Fernando Dantas, 12 faltas.
de Administração, quantitativo Rancho, distribuido ao 5° Regimento 27. Ester Alvares Alonso, 14 falta:
de Aviação, do civil, Afonso Teodoro Ricardo, como =anilas, R° 28. Otacilio Costa, 15 faltas.
conzinheiro, com o ordenado mensal de 2808000, a partir de 1. da no- 29. Augusto Rodrigues, 15 faltas.
yembro do corrente ano.
30. Luiz Guimarães, 15 faltas.
31. Francelina de Oliveira, 15 faltas.
Em 13 de dezembro de 1938
32. Jaime Guimarães Rangel, 16 faltas.
Foi autorizada a admissão por conta das economias do Ct. Á. 33. Paulo de Andrade, 18 faltas.
do IP Regimento de Cavalaria Divisionário dos seguintes OMS 118- 34. Benedita Pereira do Mesquita, 19 faltied
oessários ao serviço do mesmo Regimento:
35. Alcides Joaquim Fernandes, 19 faltas,36. Aliai Coelho, 19 faltas.
Nomes - Diarias que deverão perceber - Observaotiea•
37. Sebastião Meira Marques, 21 faltai.
Rozendo Amaral, 123000 - Cozinheiro do Regimento.
38. Paládio de Azevedo, 23 faltas.
Manuel Carneiro, 8000 - Cozinheiro da Formação Sanitária. 39. Arnaldo Guedes Filho, 24 faltas.
Salustiano Ribeiro de Albotão, MOO - Copeiro.
40. Guiomar Alvares Afonso, 26 fal4a.ti.
João Maria Gonçalves, 3$600 - Copeiro.
41. Jaime Gonçalves da Silva, 29 faltai..
Elias Antônio Borges, 3$600 -Copeiro.42. Ipório Ilondrio dos Santos, 30 faltada
Setembrino Pinheiro, 33600 - Copeiro.
43. Francisco Cândido de Almeida, 31 1.13043;
Tibério da Costa, 6$000 - Hortelão.
44. Francisca Lima, 32 faltas.
Ladislau Kret, 63000 - Plantadorde capim.
45. Jones da Silva, 33 faltas.
João Anativo dos Santos, 63000 - Plantador de oapini.
46. Albertina da Silva Soares, 35 faltai
Júlio de Sousa, 63000 - Plantador decapim.
47. Aristides França, 35 faltas.
Emiliano Alves dos Santos, 33600 - Auxiliar do Ranchos
48. Antônio Menezes Nunes, 35 faltas.
49. Maria Salomé de Lemos, 37 faltai.
Requerimentos:
50. Décio Menezes de Moura, 38 faltam.
Arlindo de Sousa Cabral, nomeado escriturário da classe "G", 51. Arnaldo Freitas de Santana, 44 fali&
do Quadro I, do Ministério da Guerra, solicitando 20 dias de pror- 52. Denizart de Oliveira Pinto, 45 faltai.
rogação de prazo para tomar posse do cargo. - "Deferido, à vista 53. Paulina Cantianila Monçores, 46 !alisai.)
da iniormação do S. P. C."
54. Venino dos Santos Leal, 51 faltas.
Francisco Ferreira Braga, professor vitalfcio da extinta Escola: 55. Florênclo Vimenei, 53 faltas.
Militar da Capital, pedindo pagamento de diferença de vencimentoa 56. Serafim Gonçalves, 57 faltas.
,atrazados. - "Indeferido, à vista das informações".
57. Conceição de Sousa, 58 faltas.
José Marinho de Matos, ex-servente interino do Supremo Tri- 58. Sebastião de Freitas Bruni, 53 !alteia.
bunal Militar, pedindo pagamento de vencimentos. - "Deferido, A, 59. Arilada Vieira, 63 faltas.
vista das informações".
60. Afonso Santos, 81 faltas.
João José de Albuquerque Maranhão, escrivão da Auditoria da 61. Altamiro de Melo, 84 faltas.
IS a Região Militar, da classe "F", do Quadro II, do Ministério da 62. Onélia.Ferreira Matos, 86 faltas.
Guerra, desistindo do pedido que fez de aposentadoria. - "Argui- 63. Guilherme Cirilo do Canos, 88 faltM,
ye-se, à vista das informações".
64. Hamilton da Graça Leitão, 90 faltai.,
Leônidas Quintino do Rego e Paulo Gnocchi, operários corta- 65. João da Silva Barbosa, 92 faltas.
dores da Oficina do Alfaiataria do Estabelecimento de Material de 66. Olga Lemos Lima, 99 faltas.
Intendência, pedindo restituká'o de documentos. - "Restituam-se, 67. Aurora dos Santos, 109 faltas.
mediante recibo".
68. Maria Soares de Lima, 110 faltas.
Maria Eleonora; Maria Elisa; Maria Henriqueta; Maria Joana 69. Luiz de Lemos, 116 faltas.
da Cruz e Maria Paulina (irmãs) do Hospital Militar Divisionário 70. Olga Lima da Silva, 123 faltas.
de Curitiba, pedindo pagamento. - "Deferido, à vista das infor- 71. Djalma dos Santos Chaves, 131 faltra4.:nações".
72. José Severo de Melo Memória Taxei"
gaga
tilinta Guerra Ribeiro,' 'enfermeira de 4° classe ., do Posto de 73. Mexia Amélia Pereira, 149 faias.
Assistência da Vila Militar, pedindo pagamento de etapa de alimen- 74. Sita Hiograndense da Conceição, 160 talliet
tação. - "Indeferido, à vista das informações".
75. Valdemar de Oliveira Matos, 189 faltas.
Querino Francisco de Siqueira, marujo da Fortaleza de S. João, 76. Angelo Carlos de Abreu Teixeira, 171. tediaik,
pedindo 180 dias de licença para tratamento de saúde, de aeôrdo com 77. Agnaldo Vieira dos Santos, 199 falta.,
o art. 17, do i'hereto n. 14.663, de '5 de fevereiro de 1921. 78. Astrogilda da Silveira, 220 faltas.
cedo seis lilases para tratamento de saúde e não licença-premio". 79. Leonel Pereira da Silva, 255 faltai.
80. Aureo de Oliveira Brandão, 267
ATOS DO SR. CHEFE DO SERMO
81. Isaura dos Santos Silva, 285 falimo. e
82. Odete Ferreira Trindade, 443 faltai..
Foi ntandada publicar a seguinte relação dos funcionários Civis 83. Maria Flores de Morais, 608 faltas.
dêste Ministério, cuja. ordem de antiguidade foi alterada em censequéncia de faltas que deram ao servi,co, organizada de acordo com o
CARREIRA Dl OPERÁRIO na se~5
'artigo 11, combinado com o artigo 39, do decreto 2.290, de 28 da
¡janeiro de 1938.
- Quadro In
ExpEDIENTE Do CHEFE DA DIVISÃO DO EXPEDIENTE DO GABINETE DO
MINISTRO DA GUERRA

CARREIRA DE OPERÁRIO DE MATERIAL

Quadro 1
Classe "A"
1.
2.
3.
4.

Juliela Nicociemos L'oimbra.
Virg'aio Matiás Sodré.
Valciemar Faria Melo. n
Albino Melro.-

BÉLI-00

Classe is jr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Manuel Francisco Vilar.
José Alves Beraldo.
António Simas.
José Caetano da Silva.
Emílio Plínio Ribeiro. 27 faltas.
Vago.
Vatzo.

25530
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ATOS DO 8R. MINISTRO

Gesse "E"

Avisos:
Ministério da Guerra - Rio de Janeiro, 11 de Ibi i de .193
- Mien n. 882.

1 . Man (lei Reinemo() de °Useira.
. Peur0 Fi:iii1VO de Armão.

• Abei d. ti,eii a 'Teiieira.
• Argennso de Souza Palma.
Jose AlNes Volto.
. Gregusio

n.
s.

Sr. diretor da Diretoria Provisósia lias Armas:
"Mandai publicar em Boletim do Exército, para sonlierimento d

Cartils 11.1.:4:11

Luiz. Artur Bera.
9. Alexandre Kalichsky,,
it. Antonio Carlos Soares.
11. João Henrique Meireles,
12. Otavio Saibro Coimbra.
.13. Pedro Bittencourt,
14. Deoelecio Godinho Porto.
15. José Caubeli Farina.
16. Luiz Silveira Lima.
17. Angelo Franco Garcia.
18. Manuel Gonçalves Tubiftas
19. Dano Vieira de Carvalho, 25 taltt3";.
20. José Bento, 28 faltas.
Observações - De 21 0 laN bletuffir

on ZSTADO RA GUERRA

Çj

ciaeft Pxo:
João Ribeiro da Silva.
Roberto Henrique Walcker.
Manoel Moisés da Silva.
Sebastião Teodoro.
Oscar Guilherme Jansen.
Epifania de Souza Coutinhes
Artur Simões de Castro.
José Gaivão.
José Eleuterio Dias.
Olegario Cesar Fraca.
Raul José Marques.
1?. Bruno Laurindo José Meti%
13. Venceslau Pereira, 1 falta.
14. Hilario Mario de Souza, 1 falte.
15. José Francisco dos Santos, 11 falttik
16. Alfredo Cienza, 2 faltas.
17. Domingos Ferreira do Naseimentda
18. José Fontoura, 2 faltas.
19. Francisco José de Abreu, 2 faltas. .ess-S4
20. José Ferreira Leite, 3 faltas.
21. Leopoldo Humberto ele Carvalho, 1 DatetU
22. Armando Coutinho, 3 faltas.
23. Antonio Conrado, 4 faltas.
24. Gervasio Julio de Souza, 4 faltad,-.1
25. Pedro Fernandes da Silva, 7 felte‘
26. Sebastião Silva. 8 faltas.
27. Erneso Feliz. 9 falas.
28. Vicente de Almeida Sobrinho, tO
29. Alcides Cunha, 11 faltas.
SO. Romeu Rangel da Silva, 11 falta"
31, Porfirio Ferreira, 14 faltas.
32. Belmiro Pereira, 16 faltas.
33. Nestor Manoel Braga, 21 falta0.
34. Bulduino Cunha, 21 faltas.
35. Luiz D'Avila Borba, 22 faltas.
36. Valdeinar de Souza Martins, 22 fatttiel,
37. Albertmo bruns 22 faltas.
38. Ari tenor Redinha, 27 faltas. 28 fítItaa.
39. Manoel Leontino dos Santos,
e
40. Cicero Rangel da Silva, 43 faltas.
41. Nicanor bento Gonçalves, 48 faltas- •
42. Americo Martins das Neves, 78 falte&
43. Josn l Aquino Sanes, 90 falas.
observações - De 44 a 51, inaltteM,
Rio de Janeiro, em 14 de dezembro 4:1S Mn. &mo
Reys, chef: do S. P. C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

P
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repartições, corpos de tropa, estabelecimentos, serviços, etc., dês
Ministério, onde exi g iam funcionários civis (exclusive ,xtramini
rários, contratados, eiensalistas e diaristas) de que devem rezneterk,
mensalmente à 3a Secção da Secretaria Geral da G11 Jrra (Serviçal
a partir do próximo mês de janeiro de 1939, um
,
elo Pessoal Civil)
via da folha de pagamento do vencimentos dos aludidos funolon
rios, para que possam ser anotadas, em tempo, as faltas por él
dadas ao serviço, nos termos do art. 14 do decreto n. 2.290, de 2
de janeiro de 1938, e consequente alteração da classificação de ant
guidade de cada um.
Em virtude desta providência fica revogado o aviso n. 318,
28 de abril de 1938, publicado no Boletim do Exército n. 2, de 10 d
maio último, devendo, porém, continuar a remessa dlos "boletins d
Irequênch" relativos ao corrente mês de dezembro". - Gener
Werke G. Dutra.
Requerimentos:
Ernesto Silveira de Paiva Leite, auxiliar de eletricista de
&asse, adido à 2a B. I. A. C. e Forte de S. Luiz, pedindo pagarne
jo da quantia de 4008000, - "Reconheço a dívida".
Portarias:
Por portaria n. 295, do 15 de dezembro de 1938 - O Ministro ctsM

Matado da Guerra, em nome do Sr. Presidente da República, resolew
rveu mandar servir no Gabinete do Ministro da Guerra os motorista*
da alasse "D" Quadro I, Gentil Gomes de Barros e Caetano Pinto %I
t•
Silva, nomeados por decreto de 2 do corrente.
- Por portaria a. 296, da mesma data - O Ministro de Esta
da Guerra em nome do Sr. Presidente da República resolveu,
acórdo com o n. 1 do art. 8° do decreto n. 14.663, de 1 de fevereir
; 1gie 1921, conceder a José de Azevedo, servente da classe C, do Co140
gio Militar do Rio do Janeiro, três meses de licença em prorroga"
[ ção da que obteve para tratamento de saúde.
- Por portarias ns. 297 e 299, o ministro de Estado da Guerrai.
ara nome do Sr. Presidente da República, resolveu exonerar, a pees
:elido, António Capistrano, do cargo de trabalhador de 2 a classe dtli
ji'áibrica de Pólvoras e Explosivos de Piquete; João Aires Filho 411
;Domingos Cipresso Filho, res p ectivamente, dos cargos de auxilia$
de escrita de 5 a classe e aprendiz de l a classe da Fábrica de Canost
p Sabres para Armas ~ateis.
t"
- Por portaria n. 298, também de 15 de dezembro de 1938, a
Ministro de Estado da Guerra em nome do Sr. Presidente da Repus'.
Mica, resolveu, demitir, por abandono de emprego, Jonas Tapajóg:
Jansen da Silva, do cargo de Artífice de 5a classe da Fábrica den

Waterial Contra Gazes.
- Por portaria n. :300, ainda da mesma data, o Ministro dei,
jestado da Guerra em nome do Sr. Presidente da República, resulse

Yen demitir, a bem do serviço público, Alvaro Lima, do cargo de ser-e
;vente de 5 a classe da Fábrica de Material Contra Gazes.
ATOS DO SR. CHEFE DE SERV1CO

Dia 14 de dezembro do 1938
Foi maldade publicar:
A admissão como diarista, para servirem no Regimento di.t.
Aviação, dos seguintes reservistas: Pedro Hilário, Antinias Alves d*
Silva e Edilio Dinarte da Silveira, a cantar o primeiro de 15 e n%.
dois últimos de 21, 1.udo de outubro do corrente ano; João da Silvaj.
e Pedro José de Sousa a contar de 5 de novembro do corrente ano,'
todos com a diária de 6$000 (seis mil réis) e para trabalhadores .14,
campo.
Dia 15
O falecimento, no dia 7 do corrente, do alfaiate, Hs-se C, dee
Estabelecimento Central de Material de Intendência, sldir Leal
de Almeida.

A seguinte relação dos funcionários civis dêste Ministério, ruji
de antiguidade foi alterada em consequênsia de faltas (Me}
ordem
jeoram transferidos, por ato de 10 do eOrreate, UM Infle ao 1T3- deram ao serviço, organizada de actirdo com o artigo 14 combins,34
nhor ministro da Guerra e por necessidade do servigo, oa segidntes com o artigo 39, do decreto n. 2.990, de 28 de janeiro de 1938..
oficiais de administeação:
Carreir#: de Operário de Material Baieo
a) 1° tenente Elpides Crisóstomo de Oliveira, do O. 'G, da 8'
I. para o 2' B. C.:
Quadro III
b) i° tenente Carlos Alberto da Silva 3deacees, deotg Diretoda
sara o 24° B. G.;
Classe'"-e"
Silva.
e) 1° tenente Ivan Leõnidas da Costa;-.,d0',',2t* B. C. tállO esta 1. Anaerelino
1,t.,./
Bernardino Ce gar Mesquita.
niretoria por interesse próprio; e,
2.
Antônio
Kaowalsky.
pra
a
2'
11ê
t
dá
dó
s.1.11:
'
1°
tenente
Eurico
Magalhães,
d)
4. Erradio Alves.
Sseola do Intendência do Exército.
ATO

DO SR. DIREMOR

• - sr. N n-feir-1

'NÁUT.() OFiCIAT,

t: L1
n.ic Castro 1;4.e'refra.
6. Artur de Lima.
7. Benedito Laurindo.
8. João Valentim Correia.
9: Benedito José de Oliveira.
L"IO. Jorge Marques da Silva.
111. Antônio Francisco Peixoto.
/12. Belarmino Pereira da Silva
113. João Rodrigues Pereira.
14. Francisco Ribeiro da Silva.
Júlio Pereira.
46. João Paulo dos Santos.
17. João Barbosa dos Reis, 1 falta.
,18. José Gomes Machado, 1 falta.
19. Benedito Lindolfo da Silva, I. falta.
20. Benedito Raimundo, 2 faltas.
21. Severino Nunes de Figueiredo, 2 faltaj
22. Antônio Leal Siqueira, 3 faltas.
23. Henrique Paula de Sousa, 3 faltas.
24. Rosmínio Teodoro, 3 faltas.
25. Porfirio Lopes da Silva, 3 faltas.
26. Faustino Ribeiro, 4 faltas.
27. Vítor Manuel Ribeiro, 4 faltas.
28. Otacilio Alves da Silva, 5 faltas.
29. Francisco Silva, 6 faltas.
30. Arnaldo Marques do Lemos, 6 faltad.'
31. João de Deus Silva, 6 faltas.
32. Francisco Teixeira de Sousa, 7 faltas.
33. Basilio Fernandes de Oliveira, '8 falta*
34. João Gualberto da Conceição, 8 faltas
35. Damásio Braz, II faltas.
. 36. Sol Gonçalves Tubino, 11 faltas.
37. Francisco Xavier Vieira, 12 faltai
38. Edelgides Nunes, 12 faltas.
39. António Alves de Abreu, 12 faltas.
,40. João Gifoni Filho, 14 faltas.
AI. Roberto Kalishesky, 15 faltas.
'42. Benedito dos Santos, 18 faltas.
43. Luiz Pereira Pinto, 21 faltas.
.44. João António de Jesus, 21 faltas.
'45. Abílio Conceição de Fontoura, 22 falt4;
46. Alvaro Brum, 23 faltas.
.47. Jacó Maia, 30 faltas.
33. José Isaltino da Luz, 30 faltas.
'49. Geraldo Crispim de Castro, 30 faltas.
50. Eduardo Elisiário Blinkoweky, 32 faltai,.
51. Nestor de Azevedo Costa, 35 faltas.
52. Franklin Dubois,. 37, faltas.
53. Júlio Silvério, 74 faltas.
54. Sebastião José, 82 altas.
55. Inácio Roma Filho, 151 faltaã.
Obs.: de 56 a 77, inclusive, vilgo1,.
1

Classe "A"
I. Alcides Júlio, 12 faltas.
2. Adão Vilela Vargas de Andrade, 23 faltiáis
3. Durval Alves da Silva, 26 faltas.
4. 011 Fernandes de Oliveira, 51 faltas.
5. Romeu de Araújo, 61 faltas.
6. Luiz Conceição Filho, 62 faltas..
7. Moisés Debois, 81 faltas.
Carreira de deeititvidn
Quadro X
Classe "K`
Luiz Gomes Loureiro.
2. Alberto Lima.

Classe "J"

1. Osvaldo Pereira da Silva.
2. Vago.

Classe "I"

1. Júlio Agostinho Horta Barbosa.
2. Luiz de Sousa Campos,
3. Giovani Vale.
4. Anísio Oscar da Mota.
5. liorácio de Gusmão Coelho.
6. João Matioda.
7. Euripedes Leão Bastos..
Obs.: Existem très excedentes.
Classe "11"
1. Henrique Schury Arnholtd.
2. 'Alfredo Storni.

de 1938
_
(Eugãnio Iclily Lemos.
3.1
, t Hélio de Oliveira Gonçalves.
S. Fernando kntônio Sá Freire de Faria.
a. João Joaquim clnç Santos Sá Filho, 21 faltas!.
Classe "G"
1. João Damasceno Ribeiro de Morais,
,g. Moacir de Oliveira.
,g. Vítor de Castro Borges Fortes, 1 falta.
, 14. Júlio Pinto Guedes, 7 faltas.
b. Vago.
Vago.
Classe "F"
' José de Albuquerque.
!..{ António Cândido de Almeida Filha
[Alfredo da Rocha Azevedo.
4. Sebastião Mirtarist:des da Silva..
6. José Nóbrega do Almeida.
6. João de Barros Santiago Ramos nela.
N. Hermes Narciso Lopes.
0. Otávio Braga Berqu6.
Artur Augusto de Lima
30. Sebastião Pfeil.
31. Vago.
[ftg,, Vago.
13. Vogo.
Carreira de airpiRdiggi
Quadra I
Classe pgra
x, Belmiro do Couto.
Classe T.
,: . Francisco Figueiredo.
. José Maria Fernandes Simões,
i . Valdevino de Sousa.
4. Ari Pedra.
• Teodoro Jacinto Teixeira.
ft.. Armando Pinto de Farias.
Obs.: existem 3 excedentea.
(SecÇa0

Dezembro

Classe unt
I. António Gomes Pinto.
• Franklin Ribeiro Silvares.
• Rodolfo Alexandrino de Araújo.
4. Alceo Paulo da Silva.
ffl. Manuel Alves Cavalcante.
10. Eduardo Machado de Brito.
• Fernando Mateus da Costa.
11. Rubens da Silva Gomes.
0. Henrique Pinto dos Santos.
dle. Francisco Faustino de Lima. 04. Joaquim José Rodrigues, 4 faltad.-A
le, Alarcelino da Gama Coelho, 9 faltaG
Obs.: existem 4 excedentes.
Classe 'V"
I .1. Osear de Faria.
Ie. Henrique de Oliveira.
Mário da Silvá Castro, 6 faltas.
Obs.: de 4 a 9, inclusive, vagos.
Classe "Cl"
1, Pedro da Mota Ramos.
Z. Josué Nascimento de Oliveira.
8. Moacir Antônio Pinto.
A. Jaime Teixeira de Carvalho.
5. Benedito G6mes de Matos.
G. Juventino Pereira da Silva.
Obs.: de 7 a 10, inclusiva, vagoet,
Classe "B.".
1. Osvaldo Bronzo.
2. Juvenal Mendes Carclia, I falta.
8. Raul Bernardes Gonçalves, 21 faltas.
Carreira de Contínvi*
Quadro 1
Classe. "O"
1. José Bispo de Araújo.
2. 'Virgílio Pereira Liberata.3. Julião Gomes da Silva.
4. Gumercindo Ramos de Oliveira5. João Martins Rodrigues.
d. João de Sousa Ribeiro.
,Obs.: existem dois excedentes.

25531
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Sexta-feira 16
' Classe "F"

1. Marcos Lopes de Oliveira.
2. Ozório Nogueira de Queiroz, 1 falta.
3. Nicolau Itt, nomeado em 8 de novembro
4. Vago.
5. Vago.
ti. Vago.
Carreira de eleferPfte
Quadro '1
Clame Wle
1. J086 Alves.
2. Edmundo t'ere.,wa de Sousa.
Durval Pereira da Silva.
4. Amaro Ferreira Pinto.
5. Jose Ferreira da Fonseca.
0. José Gualtério da Costa Ferrejr5.
1. jasé Américo da Mota.
8. Oscar Ermelino Ribeiro.
9. Gregório Ferreira Jatubá
Ú. Artur Pereira Maciel.
11. Lourenço da Silva Bispo.
Obs.: e:s.sto una excedente. .
Classe
1., Jose A.kitúnio de Lima.
2. Benedito Delmiro cio Biqueira
Lino Cordeiro da Cruz.
4. Apar' io Joaquim de Sousa.
5. Severino Manuel de Santana.:
,ú. João Vaidemar Ferreira.
1. Vago.
a. Vago.
. Vago.
10. Vago.

Massa 10,

4. Odorieo da Ruela Fraga.
2. Romulo ..:c.rlos ia Cunha.
3. Oscar Dias Pais Lona.
4. Cornelio Vieira Santiago,
5. Brasiliana Marques Barbosa..
Conceição Correia.
'Alento Delfim.) da :Silva.
:8: Gabriel José da Costa.
José o ''..gousa
io. Valderr.ar do Sousa Mangueira',
11. Manuel Antunes da Silva.
12. João Pinto Duarte dos Santoa JOdd
13. Sebastião Moreira Barbosa.
14. Antôni,J Fraucisco.
15. Antônio da Rocha Oliveira
16 . José :Neves.
.17. Alfredo do Freitas Cabral.
18. Arsènio Verlai;..i ,ri Filho, 14 Meai
19. Alvaro Alberto Corvo, 40 faltas.
Classe "Fil
13. Vagas. Carreira extinta.

•

Cr &ri .da,

Uktikk,01

tIrsso "BI
. :Veiga Cabral.
Classe "ff-1,
1. Lúcio da Costa Florim.
2. .Acácio a Costa Leite.
3. Ernesto Arieira da Fonseca.
4. José rrancisco Saldanha.
5. Epaminondas Barbosa de Campoill
6. Artur Alonso Martinho.
1. Alfredo Bandeira Pimenta',
8. Laurindo Souto Júnior.
Obs.: existem 8 excedentez.
I. Carlrs Travs s,s-, s

Classe
1. Vago.
2. Vago.

Classe "E"
1. Vitorino Rocha.
2. Sebastião Carmo.
Almeida, 2 faltas.
3, .Tnsé Balbinn
4,
ilide .M , Ise:ra Guimarães, 4 faltas.
5. "Vago.
Classe "li".
1. Vago.
2. Vage.

id ; RIO OFICIAL (Seeçao
4
,
--

Piasse.

_

Antenor Ramos.
2. Evaristo de Sousa.
Carreira de eseriturdrio
-Qtiadro I

Classe "O"
1. Luiz Gubtavo Viana Júnior.
2. Juvenal da Silva Amaral.
3. Milton Santos Fonseca.
4. Marcilio Vaz Torres.
5. Antônio Anisio da Fonseca.
6. Aidano Couto.
7. Nelson Chaves do Sousa.
8. Alípio de Medeiros Souto
9. Carlos Leal.
,:10. Augusto Cesar Bandeira Falcão,
31. Nelson Ferreira Guimarães.
32. Carlos Oberg.
33. Ari Monteiro.
14. Paulo Augusto &mita.
35. José Guimarães.
„16. Jessé da Silva Marques.
37. Vilmar Dutra do Motirá.
38. José da Silva Leite.
s19. José C-tuid da Sousa.
20. Aramides Bastos.
.21. José Alves da Rosa.
,22. Antônio Vaz Torres.
23. Feliciano Maisonette.
24. José Esteves da Silva.
25. Demétrio França.
26. Iolanda de Abreu e Silva.
27. Maria do Lima Ribeiro.
28. Altarnira 'Vieira Lopes.
29. Aristides Machiado Dias.
30. libere) Garcindo Feinandes de S.4.
1Franeisco tia Graça Leilão.
32. João Manuel Marques.
33. Carlos Gouveia de Almeida rilho
,34. Isabel Borges da Silva.
35. Maria das Dores Fonseca.
..238. Moacir Bittencourt( 2 falta.
j37. Oldemar Pedroso do Morais, norneadd -era 21 do MIM-1115N dd T028.,
38. Oscar da Cunha Moreira, nomeado em 21 de setembro de 1938.:
39. Climério Martins do Matos, nomeado em 8 de novembro de 1938..'
510. Júlio dos Santos, nomeado em 8 de novembro de 1938.
41. Auxiliar do Sousa Cabral, nomeado em 8 de novembro do 103...
42. Manuel Cardoso, nomeado em 8 de novembro de 1938.
,Genésia Pirnentel Barbosa, nomeado em 22 de novembro AQ
Obs.::. de 44 a 130, inclusive, vagos.

j. João Araripe Macedo'.

Classe ""

2. José Diderot tio Barros Leite,
3. Ademar Carneiro dos Santos.
4. EugAnio Albino dos Santos.
5. Sadi do Almeida Valo.
8. Artur Martins Reis.
, 7. Prudonor Pereira de Vasco *cela..
8. Armando de Araújo Góis, 11 faltas.
9. Mário Alves Saldanha de Mendonça, 27. faltaa:
10. Lúcia Pacheco Calornino, 162 faltas.
Obs.: do ii a 170, Inclusive, vagoal
Classe 90
Manuel Carlos Ferreira do Araújo.
Z. Artur Casar.
3. Sadi
4. Atanagildo do Oliveira Bezerra.
4•8.
Joaquim Alves da Cunha Filho,
6. Euclides Viana Simões.
7. Otacílio Ribeiro de CasvalLio,
, 8. José Primo do Oliveira. .
1 .9. Raul Pio Pereira.
30. Peri do Amorim.
11. Cirilo do Oliveira.
12. Eduardo Rocha.
33. Adriano de Matos Moreira Filhó'.
14. Fle.s hão Pereira de Araujo Frazão.
Obs.:, do 15 a 230, inclusive, vagia
cias,,,u "R"
Joaquim A1VCS
Euel's.I.s; do Araújo lima.
do . Oliveira.
ssssaninza..
usi
dero
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nl ,
1‘.(-Inlça dos
mamo. de Melo. •
ALiõsol..; s edo '-Albuquerque Costa.
Maria da Conceição Morais Guimarães.
Emiliana dos • Sanl os.
-Manieta do Albuquerque. .
Branca do paiva Sousa.
Zélia • Teixeb. ii Monteiro.
Ztilmira D'Utra e Silva.
• José Vicente , Dorna.
Carlos. Massaferri Dias. Dolores Graupéra Tavarp.
Helena de Melo Baião.
Lourenolna• Evaristina da Veiga.
20. Icléa Vieira.
21. Moacir Nazaré.
22. Henrique Casar.
23. Zoir Marciano de Campos. 1. José Geraldo Gaivão Marinho, 1 falta,
Obs,: de 25 a 280, inclusive, vagos.
'

Ait-siLi - vt

7.

•
ApoStila
• ..
.-- • Na --carta-patente. de 4oficiai abaixo,. foi lavrada a seguinte alma.
tila:
"Por decreto de.7 de satembro sle, 1936, foi promovido ao posto
de capitão, no , Quadro de Oficiais de Administração, o 1° tenente
Querubim Foreira Chagas de- querr trata esta • carta-patente".
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1938 - General I. G. Felipe
Antônio Xavier de Barros, diretor.

II

REQUERIMENTOS DESPACIXADOS POR ESTA DIRETORIA,

•

Carreira de Fotógrafo
Quadro I
Classe "I"

1. Vago. •

Classe "H"

1. Vago,

Classe "G"
1. Aarão Pesou Nobreza.
2. Zenon Taumaturgo de Melo, 33 faltas.,
ODS : 1 excedente.
Glasst.. "F"
1. Vago.
Classe "C"
1. Daniel Joaquim de Santana..
2. Vago.
Classf. "B"
1. Ernesto Carvalho dos Santos, 14 faltas.
Obs..: é excedente.
Carreira de iniptessor litográfico
QUADRO
1. António Luiz Jardim.

Classe -"I"
Clasise "H"

1. Manoel Guimarães.
2. Vago.
Class. ," "G'
1. Oscar Luiz do Rego.

Dozarobro de 19C8 :255j3

Em requerimentos apresentados pelas firmas abaixo enumeradas
pedindo inscrição no concorrência administrativa a realizar-se nesta.
Diretoria, no dia 14 do corrente, para fornecimento de viveres e forragens aos Estabelecimentos de Subsistancia Militar, foi exarado o seguinte despacho: "Concedo a inscrição, nos termos- do parecer da
C. C. desta Diretoria".
1. Companhia Usinas de Sergipe, estabelecida le rua Pereira de Almeida n. 27, nesta capital;
2. Pereira Júnior de Comp., estabelecida à travessa de Santa Rita
n. 40, nesta, capital;
.
3. S. A. 'Magalhães, estabelecida à rua 1° de Março n. 51, nesta capital;
a. Ferreira, Filho & Comp.. estabelecida h rua do Mercado n. 19,
nesta capital;
• h, S. A. Comercial de Alimentação Limitada, estabelecida à rua da
Acre ns. 90/98, nesta capital.
Estado Maior ' do Exército
INSPETORIA GERAL DO ENSINO
Requerlinentos despachados por esta Inspetoria
Dia 28 de novembro de 1933
Nelson Alves Nascimento, 2° sargento e José Santorato Júnior.
3' dito, ambos da Sub-Unidade Moto-Mecanizada, pedindo reengajan
mento. - Concedo por mais 4 anos, de acordo com a letra "C" da
,modificação do à 2° do art. 42, do R. S. M. e Aviso Ministerial
a. 126, de 17-2-1934.
Dia 30
Didimo Fagundes de Oliveira Freitas, 2' tenente convocaao, pedindo rnatricu:a na Escola de Intendência do Exército. - Deferido,
desde que o requerente satisfaça as condições do art. 40 do decreto
ti. 24.224, de 10-V-1931 e a 6' do art. 54 da lei n. 432, de
de maio .le 195a.
. • Isaltino Gonçafves Nobre, 1° tenente de Administração, pedindO
matricula no exame de admissão para matricula no Curso de Intendência, da Escola de Intendência do Exército. - Arquive-se, por mia
funcionar o Curso de Intendência em 1939.
Dia 1 de dezembro de 1938

Classe "F"
1. Alberto Coelho de Melo.
2. Alberto Pires.
3. Damásio Jo.sé Gesteira.
Classe 'C"
1. Aminandab Ferreira Leite.
;.. Carnei:o.
2. Cl
Classe "E"
1. Mario Silva.
2. Mario José da Fonseca.

Protasio ac Oliveira, sub-tenente do 14° 11.- I:, pedindo inseri,
cão no exame de admissão ao Curso Preparatório da E. M. com dosa
tino à E. 1. E - Indeferido, o requerente excede a idade fixada
pela Nota Mira:terial n. l'.823-N, de 27 de outubro último.
Milton Moreira lq acuarlo, 1° cabo da 2 a B. I. A. C., pedindo
inscrição no exame de admissão ao Curso Preparatório da E.
com destino à E. 1. E. - Indeforido, por contrariar as normas asa
tabelaridas poa). s Avisos 367 e 389, respectivamente de 11 e 20 de
outubro- último..
Dia 7

• Ciro Martins Nunes, Alvaro Barroso de Sousa Júnior, Celestino
Delgado, Carlos Alves de Sousa Ferreira, Flávio Ferreira da Silva,
Capital Federal, em 15 d.. dezembro de 1938. L. Netto dos Felipe Viana, Ciro da Cruz Soares, Diógenes Nunes de Assunção,
neys, chefe do S. 1'. C.
Caries d'Avila Para. Dirceu de Araujo Nogueira, Alfredo Américo da
Waterlaa da Silveira Landim, capitães; José Custódio da Costa
Cruz, José Carlos Leal Jourdan, António Almeida, Antônio Pompa%
de ~ia, Ciro A,ves Borges, Wantuil Munhoz de Camargo, Airefredo
Diretoria de Intendência da Guerra
Tovar Bicudo de Castro, Oscar de Araujo Fonseca Filho, Ewaldo Btl.(
Lista da; Santos. Oscar Marques de Almeida, Alexandre Calazans de
ATOS DO SR. DIRETOR
Morais, . Leorrivilo llazan. primeiros tenentes, pedindo inscrição no
concurso- ao "Ano de Revisão" da Escola Técnica do Exército.
Por ato de 12 do corrente
Deferido.
Valdemico Meireles Mala, capitão, pedindo inscrição no concurso
I - Retificação de transferência:
.
de admissão ao I° ano !Ia ESco/a Técnica do Exército. - Deferido.
Foi ratificada, em nome do Sr. ministro da Guerra, a transfeDomingos- de Avila Franca, 1° tenente farmaceutico, pedindo inss
rência do 1° tenente de administração Serafim Igrejas Lopes, da Fá- crição no ..oncurso ao "Ano de Revisão" da Escola Técnica do Faréas
brica de Canos e Sabres de Itajuba, para o Q. G. da 8 a R. M. e não cito. - Indeferido,. o crii.diclato não satisfaz o a 12, letra a do adia
para o S. I. It. da mesma Região, como publicou o )3ol. n. 277. de go Si. da Lei do Ensino Militar e letra a do artigo 20 das Instruções
1 do corrente, desta Diretoria.
para o rem:luso ao "Anc de Revisão".

•

N. 4•375 - trtasrt:o itticitalato pagamento da importaneití.
da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação 0111
de 1:500an00, a Ad a hit V. Tavares. proveniente de serviços prestada))
vigor, sã registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercido ain provaitn da 1). S. Fl. F. '27.861-38).
pagamento da importancia,
—
N. 1.376 —
de 1939, mediante pagamento da importancia correspondente ao pe.ie! .Vinetida, proveniente de servieov
lannel
.
'
i
2:11;1$300,
a
oe
0
ríodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
..to proN , ild da D. S. B. F. .27.860-38).
pagamento da Importânaia,
N. 4.37 - - .\,,
Maio, ou mediante rc.:31./inaento, o rr.:,•actativa comprovação, nas reFranei,on Pinto, proveniente do ServiçOS
de 13 :175aatail, a
Delegacias
Fiscais,
-Alfândegas,
arrecadadoras
federais
-partições
S. B. I . .27.859-38).
1.ades em provo:to da
masmo — Sdieitando pagamento da importancia
N. ,I.:;;8 Mesas de Rendas e Coletorias.
de '-" slu 7 9st7,0 0, a 1 - is,. B .“- ' • • • , r '(Vai) i O n f e (kl sarviços prestado; ein
•I'.'7.8-4-3e).
pre* ,• • ti ea D.
municipais
é
faAos funcionários públicos fede.rais, cstadoais 'e
ia
4.379 -- A . , me-mo — -••• . licitatirin pagamento da importanc
de
r Ca,a Bancária I broinenso. S. A., proveniente de ser-,
de 37
cultado aajar o custo da ashinatura, computado já o desconto
(2'7 1)
la I). t•-: . 11,
i.rest:trius eni
20 %, a que têm direito, em duas prestaçaes semeatrzts de 28$0GO.
Encarni-.
Exteriores
,
pri,.-1:ida pelo 1). A. C. sobre o avi.so kin
idl rol•t o
'
o. 1);2'.`',•'i:'1.7 (22'. da 17 43- novernl•ro findo deste
A Diretoria

Ministério da \Theo e Obras Públicas
Dire fmria 4 1 .. Couinhilidade
TNISIT(01

A T ! ,s

del.c...pro do 1.,?••.r.-;

Ex.pf-diatit.e (In dia 1.I

sopeitaado Nrig-anient„
::;;;„/„„..o, prove_

4.359 — AO Miniturio

N.

itortancia d e 37:511tle i n, rt p:•dro

priy..t.ao da D. S. II. F. ta.'8.050-38).'
:zervic.na preJtalo •
ir,iri paga(Len'i, dèi inmortiliiAo me:z m•-./ —
Bandeira, ta-c.aaniente
l
de
01:
484$500,
a
Baltazar
l'...aar,les
ei
si. ' PrZ r.re:J.ados em uoNei l u •T * 0 1,, a, B. Y„
iittporrittei
2.:11-.) ratratne:)'to
N ._ Ao mo s.i 3 no
a T.niz Barbes:4, proveni en te da s.: arviçn a rtrestados co'
1 , • ,,,,, "n da Ti. S. 11. F. (?7.g:"1"-3W.,,
n-t e a to ;:a importtincin
N". 4.362 — Ao me: • eo
4 . i,provvrier'e
...!rvie):
52: 1.)67$500. a Fernando 11:•.....u•-•I
em proveito da 1), S. 1...
p
ij ultra.;
— Á Inst erla
i•,..ra
e,•,•3%;3o,le ei or,:aplento lui itupist • i:1 •, , • ia teta'. de;
• , zw;-1 ,.: de mi poço tubular. pelo ;••••1.0iMe de en..,••:•:•neãO. e!!) Terras dl
ValPotr,
n.o um: 't n-,•irt".:1
‘,1(.1).)1r,inad:t
•.•••

•••*,

'1.360 —

Luiz

,.-1..

_ Ao mjai,!.;•

N.

Ui;

N.
.t

.1
• • t••
,

- kr)

•,• 1):0-

—
-

ij
,:.:1_;110. 0 11T,,, ele Ael'Orlá T lt.tea '
c•-lar quite r,:en
!ri
.
.
..t •
!:

¡ n

a:art.:ta aflit,et
atrablenao
•27.(120. 9a)„,

111,e0,3-,ttb.ja

—-

F. 1". Li ‘mérica do Norte,
• 31-'37,.
•,.
•;.; ;
rt cai-actototogrorratrieo con.rtenieutese. nal . :1
.
C. S.
1,n
'ti 1.0arí
—

',
T 1,
•••oria, refer,r.‘e ao

1

•

•:,

C:);,

dí1

,
— A SegonJa pro,•,:.•:,,tork,
11,-,u)olica no Distrito Fer.indo
„„bre
oficio r. ..,8-2.(;9-5, de I.;
i'.•
t:!nrià 1:, • , lieral oci Eftado da Bani — Pi•?3—A

e2 eTare: • ittleilte.:•?
d o P 4 de er e S t O do corre. :e
rt .tioviti do Barreiras,
(27.5n8-38).

ta".rria(ales sotiailadaa ern
da.aa Inter.-coita-ia. lia conatruçao ett:
17.:t a !o, ao 1,11-,,Vt e
rstado
0*.i',Ifts:.

:N. .
— Ao 74! •:- 1.1 rio i.
—
:
:1 ,
I a motivos em tipo P ATe
solicita a,•
P;•esidente
Iteptl:Uic• a a C011n:'0,-ãO de uni cr. ; ,lita c-pecial
500.:::itiV:(100, para
:Vender à fl,',•pesa com a confe..,,Ao , sh 162.32-5.000
ek Joareio
da',' valores diferantes. (28.335-38).
N. 1.370 — Ao ino amo — F:tewainhando exptaktio
m .) 4 ¡Nos em
0110 este Mini-.'i) solici!a ao Sr. Pre‘á,lente da Re p ública a concessão de um vr§ 1 .1i10 e s pecial de 50:000?000. para atender a de ,pesas de
inatalação do Coni-- p :11.3 Nacional de Aeronáutica. (28.443-38).
N. 3.371 — Ao Ministério da Fazenda — Solicitando pagamento
da importância de 42:995:a500 a Luiz Barbosa, proveniente de serviços praatadas em proveito da D. S. B. F. (27.858-38).
N. -1.32 — Ao mesmo — Solicitando pagamento da importaneiã
cio 15-:261$700, a Vida! & A/coforado, proveniente de eerviços presta003 em proveito da D. S. B. F. (27.855-38).
N. 4.373 — Ao mesmo — Solicitando pagamento da importandà
235:6238500, a Vida! & Aleoforado, proveniente de serviços pres.,
;Mos em proveito da D. S. B. F. (27.854-38).
N. 4.374 — Ao mesmo — Solicitando pagamento da importanoia
3e 06:3368000, a Aurelio Soares, proveniente de setNigos prestadoa eni
2roveito
da D. S. B. P. ,(27.862-38).:
_

..• MU U - . I''io da Fazenda — Soliaitando pagamentel
N.
•
da In:: ,-;..';vit•:.1 , 1., :-:::r1-t.:5 n 00. a Mário R. Pereira, proveniente de
N'iPti , :Iro`
em plIT t: t v •• Tfrt da It. S. B. F. (27.051-38).
— :- .. olicitando pagamento da importAncia
N. 5 : 382 • - A,.
i•.en:do Nion l eiro, proveniente de serviços prestaa.
a
1.••uve•ito d..
il. F. (27.863 - 38).
tb . s.•
,
._.. solicitando pagamento da importânLataaddina Pai/way Company Ltd., provenielte'
(a a.
0` •neornerala.s, durante a I° quinzena do mas.
l l' f tr i: s p . 0 •••• t: • e.
a:10, aro proveito da D. S. B. F. (28.063 - 38)
lie (ffillthro a.,
— Si(dicitando pagamento da importância
N.
proveniente de transportes efetuadn3
de. 6 , ' . 201 .1 . IIi Ll•vt
e;:-3 provei :ti du 15. N. P. N. no inês do outubro do corrente ano.-

'"S.

-- A. . lett • ati s t — g elicitando pagamento da importância
N.
gtta,.,:a de 3 classe da E.
C. B.,_ Alfredo Borges
ale
-er •e, , iite a 23 dos vencimentos a q ue fez jús no perto,
Teixeira
,1,1 (10 !Cl a ri (h, dezembro de 1937, quando
goso do licença.'27 • 3 •':1‘ -raC, .
N.
minzolo
glJlicitando pagamento da importãncia.
(1. ,
Paidit,ta Ltda., proveniente de transportes
f • ft-1,101 t itt, Pin pl . ., iii do Ti. A. C. no mês de maio do 1937.
?I
1J•:-.7 -•
:slinist.;rio da Fazenda — Solicitando pagamanto
jmtim-!:Nricia t:e
à Companhia Telefónica Brasileira. pro;,;(,, restados oro proveito da D. S. 13. F., no periodo
v a ci, , nte
„ ia i • orrente aio. (8,238-38).
N. 1.388 - •
mesmo — e1 cjiaiieie pagamento da import.N.nria
210o0, no ir atbati p r ile 1 4 elas» .g e da V, F. C. B., Eloi Joaquim
in f rn da licettça 0 11 . um It -•* ‘. 0 5 que lhe foi coai r o.!1:•ta tu,..,•••••la a
do dezembro de 193a.,

N.

4.2..19

i•-1`.1.-i:Indo pagamento da importaria
(tunçalves, proveniente do :,;ervic.:114

•
-e • : . e,ee . ,-;

(1.•

11.1 1/, ,"n . fl. F. (27.8(34-38).
1- •
— Solieitande pagamento da inaportAncia.

..111 p
_

;.:;un

• ,•- •"1•'•).ln Castelo.
A., proveniente
. ... • ••,., 1 f ia ,:o bro-loia e 101 a 110 do V andar
• I. G, 1., durante o mês de novembro

lo atuu l .
• to

. 1 .101
A
•tj.1
furna d.. iu n dicio
N

—

pagamento da imporiaticia
Catarina, em quanto importa a.
!raballins realizados nos meses do

.11r..il..th de salda

ilioN1
.''..ettilv.•1 •io e, • n •enie abl n no trecho Itajaf Blumenau, km.O.
ao 4P re.,2, da E. 1 , a atti•• Cata-inn. (27.983-38),

N.
— A,.
ia. 11 :793.z.000. o Silvjtlii
N,

— A.

S.

— SHIii;itando

pagamento da importância

Neto, provenienio de serviços pregadas
•
S-dieitando pagamento da importância
.I.emS Neto. proveniente de serviços prestados

do 15:1303$000. a
0: n . F.
N .i . :; tl í
A„
çtt't1ieTt n :1111.-t
p(e) tia
31:91 .2ap oo, u 0-•,-,11tta co •-att. pen‘anieuta
80"-i'Vit:00A prestados eaa
prava.,ta ria 11. S. 11. í.
N.
A„
_
ilat-„tatbettit.) ii.t irop.;1.t..tin.ii.
de 29:1 .-1 0) 0 i n,i1. a Nu ,11. 1 SalMt
pres.-Potente de serviços pr,.stadae.
em PrOVeitt. t .,.1 1).

01

to da D. S, 11, E.

N 1.200 —

ellen. .1a

Mista Ferroviárj‘

:anrevanda ag 51.0, strips conatantes no ..-tfirt,)
205, de 2 do corrente
de.z.sa com,--‘50-1. no sontido
so.r,
Por adminiatraçan atrata..) primeiro tractin
conatrtre ,-ti
quilometro 50, entre Carumba a Taquaral. (28.523-38),
vms no SR. ninnTort
Expediente .lo dia 11 do dezembro do 1938
Ofícios I.
N. 6.164—Á Vara dos Feitos da Fazenda — Enviando o precatório para pagamento da importância de 6:2558300, expedido a
proveito da D. S. B. F. (28.047-38).
N. 6.105 — A Contadoria Geral de Transportes
Coraunicanda
'a publicação da Portaria n. 386, no "Diário Oficial", de 8 do corrente.
:(27.008-38).

r - -Sre-xV-Tefrli

_15TÁTIM 737171rATT 7Siswra

fwgnrimu riYwkr"--5ffittn

H eitiebee
N. 6.166 —Ao Departamento dos Correios e Telégrafos — Reme- in fine, das Disposições Transitóelas da Lei n. 2Pi,
tendo o processo n. 79.059-37, do Protocolo do Tesouro Nacional, de 1936.
O . funcionário a quem se refere o presente decre'3, foi nomeaciee
afim de ser tomado em consideração o parecer de fia. 3-er.j
anteriormente à Lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, para o caree
(27.811-38).
N. 6.168 — Ao mesmo — Devolvendo o processo em que António de agente de Cataguazes, na Diretoria Regional dos Correios e Tele.;
grafos de Juiz de Fóra, em 22 de outubro de 1920, e não como 6e
Franeieeo da Silva, pede o pagamento de' 559$000, correspondente
acha declarado no meemo.
gral ii• ieeção a que fez jús em 1935. (27.809-38).
Rio de Janeiro, em 14 de dezembro de 1038. — Joatpri;r,
6.169— Á Contadoria Geral de Transportes — Comunicando a
publLeeão no "Diário Oficial", de 8 do corrente, da Portaria p. 585. Bittencourt de Só, diretor do Pessoal, com delegação de poderes, rui
virtude da Portaria n. 393, de 22 de agosto de 1938. (20.938-17.),
(27.004-38) .
No decreto de. 9 de fevereiro de 1938, expedido a Eduardo Jo-,
N. 6.170 — Á mesma — Idem, n. 587. (27.005-38),
sino de Sousa, que_exerce, efetivamente, o cargo de elide de Porta era,,
N. 6.171 — Á mesma — idem, n. 584. (27.006-38).
N. 6.172 — Ao Departamento dos Correios e Telégrafos — Co- padrão F, do Quadro XXX, do Ministério da Viação e Obras Públicas,
le-emb.:ando que em referência aos ofícios em que esse Departamento cargo este anteriormente denominado chefe de Portaria da Diretoria
solicita autorização ministerial para aquisição de diversos 'materiais Regional dos Correios e. Telégrafosde Juiz de Fora, para o qual Uiva
necessários à implantação dos serviços Hollerith, e o controle meeenico admitido em 8 de julho de 1932, de acordo com o :rtigo 1°, ia finco.
da taxação telegráfica, o Sr. ministro exarou o seguinte despacho: nas Disposições Transitórias da Lei n. 284, de 28 de outubro . de 1926.
O funcionário a quem se refere o presente decreto, foi nomeado
"Autorizado de acordo com Re modificações sugeridas pele) D. C. T
TioS orxios números 20.514 e 21.087, de 1 e 13 deste mês. Em 14 de para o cargo de chefe de Portaria C'e Diretoria Regional dos Coereiee
e Telégrafos, de Juiz de Fóra e não admitido nesse cargo, corno sO
dezembro de 1938. (28.827-38).
aelia declarado no mesmo.
Rio de Janeiro, em 14 de dezembro de 1.938. — Joaqaini.
Bittencourt de Só, diretor do Pessoal, com delegação de poderes. err
Serviço do Pessoal
virtude da Portaria n. 393, de 22 de agosto de 1938. (20.938-37.4
No decreto de 9 de fevereiro de 1938, expedido a Antônio joa.4TO5 DO SR. DIRETOR
(tuim da Silva, que exerce, efetivamente, o cargo de carteiro Ca
Apostilas:
•
B, da Quadro XXX, do Ministério da Viação e Obras Públicas, emgá
No decreto do 9 de fevereiro de 1938, expedido a Francisco Gon- este anteriormente dehominado carteiro auxiliar da Diretoria
çelves, que exerce efetivamente 'o cargo de tesoureiro, padrão E, do. nal dos Correios e Telégrafos de Juiz de Fóra, para o qual tõr , i >eq uadro XXX, do Ministério da Viação e Obras Patins., -cargo esto mendo em 28 de fevereiro de 1925, de acordo com o e rtieo 1°, ia oeee
anteriormente denominado tesoureiro da Agência de Ubá, na Direto- das Disposições Transitórias da Lei n. 284, de 28 de outubro de J):26.
ria Regional dos Correios e Telégrafos de Juiz de Fóra, para o qual
O cargo que exercia o funcionário a quem se etere o pie-ente
fôra nomeado em 27 de agosto de 1925, de acordo com o artigo 1°,' decreto, anteriormente à Lei n. 284, de 28 do outubro de 1936, era
in fine. das Disposições Transitórias da Lei n. 284 de 28 de outubro denominado Carteiro Auxiliar da Agência do São João l'El-71ey, na
.de 1936.
Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de Juiz do Fóra, e :tão
O funcionário a quem se refere o presente decreto foi nomeado, ecmo se acha declarado no mesmo decreto.
anteriormente à Lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, para tosou-.
Rio de Janeiro, em 14 de dezembro de 1938. — Joaquim:
reiro da Agência do Ubá, -na Diretoria Regleaal dos Correios e Telé- Bittencourt de Sá, diretor dá Pessoal, com delegação do eoderes. ene
grafos de Juiz de Fóra, em 26 de -dezembrolde 193n, e não como se virtude da Portaria ti. 393, de 22 de agosto de 1938. k20.938-37j
acha declarado no mesmo.
No decreto de 9 de fevereiro de 1938, expedido a JOS‘5. de Oliveira
Rio de Janeiro, em 14 de dezembro de 1938. — Joaquim Lima, que exerce, efetivamente, o cargo de servente da classe e, do
Bittencourt de Só, diretor do Pessoal, com delegação de poderes, cru teuadeo XXX, do Ministério ria Viação e Obras Públicas, cargo c.:;f:e,
virtude da Portaria n. 393, de 22 de agosto rio 1938. (20.938-37.) anteriormente denominado servente de primeira ciaese da .Direteri,É
No decreto de 9 de fevereiro de 1938, expedido a Deodato Pei- Regional 'dos Correios e Telégrafos de Juiz de Fera, para o qual feira
xoto de Sousa, que exerce efetivamente, o cargo de carteiro da classe nomeado em 28 de setembro de 1932, de acordo com o artigo 1°, ia fine
B, do Quadro XXX, do Ministério da•Viação e Obras Públicas, cargo eas Disposições Transitórias da Lei ri. 284, de 28 de outubro ee
este anteriormente denominado Carteiro Auxiliar da Agência de São
O funcionário a quem se eefere o presente decreto foi nomeado,
João - d'El-Rei, na Diretoria Regional dos Correios e Teldgrafos de anteriormente à Lei n. 284, de 28 de outubro de 1933 para o calgea
Juiz de Fóra, para o qual fóra ;nomeado em 25 de eilho de 1910, de de servente de primeira classe da Diretoria Regional doe Correios o
acordo com o artigo 1°, in fine, das Disposições Transitórias da Lei Telégrafos de Juiz de Fera, em 3 de dezembro de 1923, e não como se
n. •284. de 28 de outubro de 1936.
eche declarado no mesmo decreto.
O nome do funcionário a quem se refere n preeerte decreto é
Rio de Janeiro, em 14 de dezembro de 1938. — Joaquim'
Adendato Peixoto de Sousa e não como se acha dectitadn no mesmo. Bittencourt de Sá, diretor do Pessoal, com delegação de poder. s. ene
Rio de Janeiro, em 14 de dezembro de 1933. — Joaquim virtude da Portaria ri. 393, de 22 do agosto de 1938. (20.93e-:.17.)1
Bittencourt de Só, diretor do Pessoal, com delegação de poderes em
No decreto de 11 de fevereiro de 1e38, expedido a Agener von
virtude da Portaria n. 393. de 22 dá agosto de 1938. (20.938-37
.). Ronclon, que exerce, efetivamente, o cargo de carteiro da clae,i B,
No decreto de 9 de fevereiro -de 1938, expedido a Plinto da Sil- do quadro XXX, do Ministério da Viação e Obras Públias, carro este
veira Louro, que exerce, interinamente, o cargo de enrteiro da classe arteriormente denominado estafeta da agência de Alanliteieeii. na
B, do Quadro XXX, do Ministério da Viação e Obras Públicas, cargo Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de Juiz de Fdra, ie,;'a o
este anteriormente denominado Carteiro Auxiliar da Agência de São qual fora nomeado em 23 de junho de 1913, de acordo com o artigo 4°,
&Ao crEl-Rei, na Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de
fine, das Disposições Transitórias da Lei n. 284, de 28 de oldubrO
Juiz de Fóra, para o qual fôra nomeado em 7 -cle novembro de 1031, de. 1936.
de acordo com o artigo 1, in .,fins, das Disposições Transitórias da
O funcionário a quem se refere o presente decreto foi neineado
Lei n. 284, de 28 de outubro de 1936.
estafeta da a gência de Manhuassú, na Diretoria Regi mal dos Cole eioà
O nome do funcionário a quem se refere o presente (temei° é e Telégrafos de Juiz rte Fóra, em 19 de janeiro de 1917, e não (...),no;
Plínio da Silveira Lobo, tendo sido nomeado para o cargo de carteiro se acha declarado no mesmo.
auxiliar da agência de Mar de spanha, em 7 de novembro de 1931,
Rio de Janeiro. em 14 de dezembro de 1933. — Joaquing
Bittencourt de Só, diretor do Pessoa!, com delegação de Poderes em
e não como se acha declarado fio mesmo.
Rio de Janeiro, em 14 de dezembro de 1938. — Joaquim virtude da Portaria. n. 393, de 22 do agosto de 1938. (20.938287.)i
No
rip 18 de fevereiro da 1938, expedido a José Barbosa
Bittencourt de Só, diretor da Peesoal. com deleene51
iiieato da 1938. .:?n .938-37.) cie sidee duo r . Xi • Pf.p . (1. • ! is,imiente. cal go de servente da classe C,
virtude da Portaria a. 393, (16'2?
No decreto de t) lo fevereiro de 193S perdido e J; n5 ( b, Fgdeuzn, cie Ot::t . tro XXX, do Minisiffle da Viação e Obras Palicast, cargo esto
eele exerce, efetivamente. cl _ao (le eieteiro ()nade.° Nrteriormonte denominado servente de primeira classe da Diretoria
XXX, do Ministério da Viaeãe e Obras Páldiene, car go cete auletior- iie;tional dos 1;e: y eios c, Telégrafos de Juiz de Fóra, para o qual fóral
am e ,ide em 28 fie setembro lie 1932, de acordo com o artigo 1 0 lis tine,
mente denominado Estafeta da Agência de Cerangela rla Dieetorea
Regional dos Correios e Telégrafos de Juiz de lecke, para o qual fóra l'hle Disposições Transititrias iIa Lei n..284, de 28 de outubro de
' 1936.
nomeado em 15 de julho de 1925. de ecordo Com o artigo 1^, in
O funcionário a quem se refere o presente decreto foi nomeado,
das Disposições Transitórias la Lei o, 284. de ?R de. enlobro-de 1936. anteriormente à Lei n. 2.84, de 28 do outubro de 1933, para o cargO
O funcionário a quem se refere o ipreeenle deeeeto fei eomeado, co servente de primeira classe da Diretoria Regional dos Co ereios e
anteriormente à Lei n..284, lo 28 de outubro de 1936. para Estafeta 'telégrafos de Juiz do Fóra, em 13 de junho de 1923, e não como sO
kla Agência de Carangela, la Diretoria Regional dos Corretos a Telé- acha declarado no mesma.
grafos do Juiz de Fóra, em 7 ir?, março de 1927, e não einem s(-! acha
Rio de Janeiro, em 14 de dezembro de 1938. — Joaqui?
Bittencourt de S'd. diretor
'declarado no mesmo.
Pessoal, com delegação de poderes ente
Rio de Janeiro. em if .de dezembro de 1038. — Joaquim virtude da Portaria
393, de 22 de agosto de 1938. -(20.938-'37.);
diretor
do
Peeeoal,
com
delegação
de
poderes,
em
Bittencourt de Só.
Ofícios:
virtude da Portaria n. 393, de 22 de agosto de 1938. (20.938-37.)
•
Expediente do dia 14 de dezembro de 1938
No deereto de 9 de fevereiro . de 1938, expedida ar Tarcfni° de
'Alvarenga Lesse, que exerce, efetivamente, o cazgo de agente da •
Ao Departamento Administrativo do Serviço Públiée-]
classe F, do Quadro XXX, do Ministério da Viação e Obras Públicas*,
N. 6.146— Enviando a exposição de motivos relativa N rabeia- adi
cargo este anteriormente denominado agente de Cataguazee, na Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de JuiÉ de Fóra, para o qual pessoal extraniimorário-mensalista necessário aos serviços do D. N.
ittra nomeado em 11. de agosto de 1920, de acorde cone ei artigo 1°, p. N., em 1939. (28.575-38).
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- Ao Departamento de. Àeronáutica Civil:
- Ao Departamento N. de Pdtoi s‘ e Navegação:
. N. .6.140 - Idem, hajas Leitos Monteiro.
N. 6.147 - Comunicando frequênçia de Ari Ministério. (9.966/
- Ao Departamento dos Correios e Telégrafos:
38, .
N.
8.141 - Idem, Antônio Alves Ferreira, João Bonifácio, Pedro
- Á E. F. Central do Brasil:
N. 6.148 - Idem, Joaquim Bittencourt Fernandes de Sá, em Alcântara da Silva, Abílio Firmino, Israel José Ribeiro, e José Maria
Fernandes Guimarães.
exercício do cargo de Diretor do Servlço do Pessoal. (9.966-38).
?I. 6.142 - Idem, António Fernandes de Carvalho Junior, LouMaricá:
- Á
da Costa Figueiredo, José Venâncio Dias e Paulo Sebastião
rival
Luiz
Antônio
da
N. 6.119 - Idem, Augusto Pires da Silva,
Maciel.
1-;tinlia e 1-mar Dutra da Rosa. (27.340-38).
- Ao Departamento N. de Portos e Navegação:
- Á I. F. das Obras contra as Moas:
N. 6.143 - Idem, Manuel Gonçalves Novo, José André da Silva.
N. ó .150 - Idem, Etel Santoro Xavier. (27.340-38).
Jovelino J. de Carvalho, Euzébio J. de Carvalho, Ca.ssiano Silva de
- Á inspetoria F. das Estradas:
Oliveira, Manuel Jacinto Mendes, Cipriano J. D. de Carvalho, AuN. 6.151 - Idem, Paulo Sebastião de Morais Veles e Clotilde gusto
Martineli, Valdemar Paulo de Sousa e Arlindo Ferreira da
13etriz Aires Miranda. (27.340-38).
Cunha.
- Ao Departamento N. de Portos a Navegação:
Á E. F. Maricá:
N. 6.152 - Idem, Alberto Midosi.
N. 6.144 - Idem. Francisco Ribeiro dos Santos, José Ribeiro
-Á Delegacia Fiscal do Tesouro N. no E. do Rio Grande do Sul: da Silva,
Leôncio de Abreu e Adipe Lino de Carvalho.
N. 6.154 - Restituindo o processo em que Tessália Cárdia e
- Á Fiscalização do Porto do Rio de Janeiro:
Celanira Cárdia, solicitaram apostila de seus títulos de pensão de
N. 6.145 - Idem, Osvaldo Nogueira. (Processo n. 27.633-38).
montepio civil. (22.102-38).
- A Delegacia do Tesouro Nacional no E. do Rio Grande do Sul:
N. 6.155 - Idem, Elaci Falcão Balestreri, solicitou apostila de
N. 6.153 - Restituindo o processo n. 26.788-38, referente ao
seu título de pensão do montepio civil. (22.383-38).
N. 6.156 - idem, Lélia Falcão de Sousa, solicitou apostila de requerimento em que Luiza Chagas Carvalho, solicitou apostila de
seu título de pensão do montepio civil.
seu titulo de pensão do montepio civil. (22.103-38).
N. 6.157 - idem, Jovita Falcão de Menezes, solicitou apostila
de seu título de pensão do montepio civil. (22.104-38).
Serviço do Pessoal
- Ao Departamento dos Correios e Telégrafos:
N. 6.158 - Pedindo a data de inscrição de Aristides Alves
ATOS DO SR. MINISTRO
Casais, ex-telegrafista de 1 classe, aposentado, desse Departamento,
eomo contribuinte do montepio civil. (26.466-38).
Requerimentos despachados
N. 6.159 - Solicitando uma cópia dos assentamentos de Heranógenes Machado das Chagas. (25.149-38).
José Ramos de Figueiredo, nomeado para o cargo da classe D, da
N. 6.100 - Comunicando que, em referência ao ofício número 18.079, de 15 de outubro p. p., desse Departamento, o Sr. Mi- carreira de carteiro, do quadro I deste ministério, por decreto de 25
nistro exarou o seguinte despacho: "Submeta-se o condutor de malas de outubro último, solicita prorrogação do prazo, por mais oito dias,
Alípio Ferreira de Aguiar a inspeção de saúde para fins de aposen- para tomar posse do referido cargo. - Deferido. (27.335/38.)
Aristarco Pais Leme, ex-chefe da Contabilidade da E. F. N. B.,
tadoria, aplicando-se. em consequência da inspeção, o critério firmado no ofício n. 598, de 7 de fevereiro de 1938, até que se possa pedindo seu aproveitamento, no mesmo cargo ou em outro equivaverificar a sua aposentadoria, já reconhecida como um direito pelo lente. - Compareça ao Protocolo Geral desta Secretaria de Estado.
das 14 às 15 horas, afim de completar o selo de sua petição. (26.465,
decreto-lei n. 288. de 23 de fevereiro de 1938". (24.198-38).
N. 6.161 - Comunicando que Luiz Dinis, por decreto de 5 de de 1938.)
Antônio José de Carvalho Filho, ex-carteiro da extinta Adminisnovembro último, foi demitido do cargo de carteiro da classe "B",
tração dos Correios do Estado do Rio, pedindo reconsideração do desda D. It. de São Paulo. (22.406-38).
pacho de fls. 11, pelo qual foi indeferido seu pedido e reamissão.
- Á Inspetoria F. das Estradas:
Restituindo apostilado a portaria de admissão de - Reconsiderando o despacho de fls. 11, autorizo a readmissão do reN. 6.162
José Amâncio Costa, extranumerário da E. F. S. Luiz-Teresina. querente, em cargo inicial, sem prejuízo de classificados em concurso. (26.783/38.)
20.153-38).
Edmundo Garret de Oliveira, ex-funcionário da Rede de Viação
- Á E. F. Noroeste do Brasil:
N. 6.163 - Comunicando que por decreto de 12 de novembro Paraná-Santa Catarina, pedindo sua volta ao mesmo cargo. - Inem face do parecer da R. P. S. C. (20.759/38.)
último, Acindino José Ferreira, foi demitido do cargo de maquinista deferido,
Antônio Sizenando Machado, oficial administrativo da classe H
de estrada de ferro. classe "D". (23.739-38).
do Ministério da Educação e Saude, pedindo justificação de 27 fal- Á Despesa Pública:
tas, quando era funcionário da Estrada de Ferro Central do Brasil,
N. 6.167 .- Enviando o mapa de frequência do pessoal desta em 1921, 1922 e 1921. - Indeferido. O requerente devia ter feito o
Secretaria de Estado. correspondente ao mês de dezembro de vigente.
pedido na época oportuna. (26.488/38.)
Remetendo„ tombem, as portarias: Na. 3, e 6-P, de 6 de outubro e
Raul Tancredo da Veiga, escriturário da c l asse E da E. F. C. B.,
29 de novembro p. passado, que designaram, respectivamente, lisa alegando que exerce, desde 1923, o cargo de observador pluviométrico,
Stuckenbruck e Winckelmann de Barros Barbosa Lima, para exer- pedindo que lhe seja paga a ,gratificação que vinha percebendo.
cerem, o primeiro, as funções de Secretário do Diretor do Pessoal, e Compareça ao Serviço do Pessoal desta Secretaria de E stado, das 14 ás
o segundo, as de Chefe da Secção de Assistência Social (S. S.); n. 3, 15 horas. (26.107/38.)
de 6 de outubro citado, pela qual o Sr. Diretor de Contabilidade,
Williv:negre Breias. ex-fiscal de trem da Rede de Viação Paradesignou Maria da Glória de Oliveira Mota, para exercer as funções ná-Santa Catarina. pedindo aula volta ao cargo de que foi demitido, de seu Secretário. Os referidos funcionários, trem, portanto. direito
Indeferido, em face do parecer da R. P. S. C. (20.760/38.)
à gratificação de função. (27.377-38).
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PROTOCOLO GERAL
ATOS DO SR. DIRETOR

Expediente do dia 14 de dezembro de 1938
Ofícios:
Á Inspetoria F. das Estradas:
N. 6.128 - Comunicando freqência de Francisco Assis cia Silva
é Nikaula Wanderley Dobrin.
- Á E. F. Central do Brasil:
N. 6.120 - Idem, Jandira de Barros Espinola,
N. 6.131 - Idem, Nelson de Miranda Ribeiro.
N. 6.132 - Idem, Adalberto Mário Ribeiro.
N. 6.133 - Liem, José Lopes de Figueiredo e Vitor dos Santos.
N. 6.134 - Idem, Augusto Cornélio do Nascimento, Manuel Silva
de Oliveira, Gestão Marques da Silva, Jerônimo Henrique Sampaio,
Silvério Monteiro Bittentourt e Marcelino Coelho de Freitas, Gervásio Barroso e Luiz Cadineli.
N. 6.135 - Idem. Edgard Fernandes Vilela, Abel Batista Pereira
Filho, Vicente Elói \Vogel, Alfredo da Costa Araújo e João de Oliveira Braga.
N. 6.136 - Idem, Paulo Ovídio Gomes e Fábio José de Sautana.
- Á Inspetoria Federal de Obras Contra as Socas:
N. 6.137 - Idem, Belonaro da Silva PessOa'.
- Á E. F. Noroeste do Brasil:
N. 6.138 - Idem, Júlio Liniz.
- Ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem:
N. 6.139 - Idem, Cetins Forum:des.

ATOS DO SR. DIRETOR

Expediente do dia 13 de dezembro de 1938
Ofícios:
N. 6.097 - Aos Srs. José Itorácio & Cia. Ltda. - Comunicando
que a transferência do telegrafista da classe "F", do D.C.T., José
Magalhães da Cunha, foi determinada por conveniência do serviço.
(19.787-38).
N..6.098 - Ao D. dos Correios e Telégrafos - Enviando cópia
do decreto que aposentou Vatter (lesar, no cargo da classe "J",
carreira de "onda' administrativo", do Quadro 11i deste Ministério.
(23.600-38).
N. 6.099 - Ao mesmo - Tflorn. Alberto Inácio Vieira, no cargo
da classe D. da carreira de guarda fios, do Quadro NI deste Ministério. (25.675-38) .
N. 6.100 - An mesmo. - Idem. Joaquim dos Santos Botelho.
no car go da classe "H". da carreira de telegrafista, do Quadro
deste Ministério. (25.671-38) .
9nlise. no
N. 6.101 - Ao mesmo- idem, Luiz José Rodrigues
cargo da classe "E", da carreira de carteiro, do Quadro XXIII deste
. Ministério. (25.412-38) .
N. 6.102 - Ao mesmo - Idem, Ulisses Lúcio Pereira. no cargo
da "D", da carreira de guarda fios, do Quadro III, deste Ministério.
(25.405-38).
N. 1.103 - A E. F. Central do Brasil - Pedindo a data de
Inscrição de Antonio Gonçalves Va gos, como contribuinte do montepio civil. (27.076-38).
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s Sol ic tendo pagamen tce ela -impor-Carie
- N. 4.354' dee- SA o- mesta?)
Torquato • +Sitiem,' -tedeo
contribuinte do montep:ioi civil. e2G.,778e38).
.•,d, ela de 2'25$, it . $0e 1 4W.4499,Yn le ;10 Baz çlo Rio de Janeiro ,prevenientel
• N. 6.106 — Á Deepeea Público. — Enviando, o processo relativoV de avarias causadas ao poste 'ti. 7 da rede de ihniiinaerso públicas
à habilitação ao montepio de Lidnia Soares de Freitas Tati,..viura de à rua da Alegria, por um auto-caminhão da D. 8. B. F. k27.646/38.)4.
N. 4.355 — Ao mesmo Solicitando pagamento da importancia
Belarmino Felfee Tati. (27.1.88-38).
A mesma — Enviandteot elementos solicitados com de 3781700 a ,Companhia -de Carris, Luz e Porca- do Rio de asTneira,1
d. ' N. 6:107
relaçãO 'ao ex-Contribuinte do montepio — Orv'al Barroso de Sousa. Limitada (The Rio de Janeiro Trarnway„ Light and Power Co. Ltd.),
proveniente do fornecimento de • energia elétrica 3.1 D. S. B.-F., no*
(26.958-38) .
N. 6.108 . -s- A mesma Restituindo o Precesso n. 00.230-37, Meses de setembro e outubro do corrente ano. (27.645/38.)
.acOrimanhado de cópias de que coli g am as informações prestadas " N. 4.356 — Ao mesmo — Solicitando .pagamento da importancia
de 6563000 a Société Anonyme du Gaz de .Rio de.aJneiro, proveniente
pela I. F. E. (26.823-38).
N. 6.111 — Ao ,engenheiro Artur Pereira de Castilho e-- Comu- de fornecimento de energia elétrica à D. S. B.. F., nos Meses de
nicando que o Sr.. ministro aprovou as sugestões que lhe dirigistes, setembro e outro da corrente ano. (27.644/38.)
N. 4.357 — Ao mesmo — Solicitando paagnsento da importânha 'quálidade de membro da comissão designada pela portaria n. • 556,
cia de 2853900, a The 'Leopoldina Railway Co., Ltd, proveniente. de
dé 25 de novembro de último.' (27.765-38).
N. 8.112 — Á Inspetoria 'F. das Estradas — Enviando cópia transportes efetuados em proveito da D. S. B. F., no méis de selem-1
do oficio do engeheiro Artur Pereira de Castilho, e, comunicando o bro do corrente ano. (27-.643/38.)
N. 4.358 — Ao inesen) — Encaminhando exposiçoã de motivos
despacho . exarado no aludido ofício. — Aprovo. Faça-se o expeeia que este ministério" solicita ao . Sr. Presidente da República a
diente.
N. 6.113 — Ao • D. Administrativo do Seryiçe Público — Res- concessão de um credite especial de 208:8511600, para ocorrer ao . patituindo o processo relativo à situação de diversos escriturários da gamento devido ao assistente técnico de -2. a classe do Departamento
dos Correios e Telégrafos Elias de Andrade, por ter servido na CoE.E. C.B. (26.686-8).
N. .6.114 — Á Companhia Geral de Material Rodante - S. A. — missão Mista criada pelo protocolo de 24 de maio de 1934, no periodo
•Comunicando que o Sr. ministro designou ern portaria n.• 572„ .de de 23 de julho de 1931 a 31 de dezembro de 1937. (24.752/38.)
st de dezembro deste, o Sr. Alberto Berham para com o engenheiro
'Requerimeetos despachados
Alvere Rõhe e o escriturário Francisco Couto, ambos do Quadro TI
deste ministério, constituirem a comissão cie avaliação dos oficiais
Armando Moreira da Silva, artífice de 2.8 classe da 5• a Dixisilo
pertencentes a essa Com p anhia. (27..802-38).
da
E.
F. C. B., pedindo pagamento de diferença de vencinienlo.4
N. 6.115 — Á E. F. Central do Brasil — Comunicando que o
informaç,',eSr. ministro designou o engenheiro .Alvaro . PM-re a o escriturário q ue se julga, com direito. — Indeferido, em face das
"---N: • %'. 105 --ter ''Éliésiria

Francisco Couto, para com o Sr. Alberto Re p ilam. constituírem a
comissão de avaliação das oficinas p ertencentes á Companhia Geral

de Material Rodante S. A. (27.802-38).
N-6.120 — A mesma — Pedindo a data de inscrição ' coroo contribuinte do monte p io civil, do ex.-agente dê 1. a /asse. aposentai)°,
dessa ,Estrada, Antônio da Silveira Mechado. 126,082-38)..
N. (1.121 — Ao I). N. de Estradas de Rodagem — Pedindo n
comparececimente iio Sc, -Alarmei Alves Neeneire, 'tin Gabinete 'lu

Sr. ministro. (20.041-381.
„N. e..122 — À Nspesa. Pública —. o proeesso rola,

tivo à D e bilitação ao montepio de Olinda.i..;aniosa Campos, vinv;i do
ex-eorvitdor de lr,nn rie t a classe. da E. f. C. 13. — Firmino Pereira Cam p os. (27.223-38).
N. 6.123 — A meerna
:fslem, à reversão de•pensão do montepio remierida p or Gnioniar Berlareaoui da Ca rriims, virtva do ex-teleg-reststa da antiga Reperlicão G. aos Telklyafes
Ikew-lro Jorge
de Caninos Filho. (24.465-38)..
re124 — A mesma — Enviando o nroi k esso em que Alheriina
da leilveira. Reis, pede se conta dos arquivos deste Sereiro. declaração de familia de Fraticif.-co ('latirflo da Silveira. 1'2(1.390-38).
N. 6.12'5 — À mesma — 'remetendo os reonerimmtes em que
Forni:m(10 José de Oliveira. [' p esem:ido no car go tia ela,sse
da
ea,r ted ra de servente, do Quadro de,,I,e*,',iini,tério. solieita a roacesrao do abono 1.11 . 0ViAári0 e a expotliselo de :,,en titulo de inativi(laje,. (11.862-38) .
• N. +1.127 — À Tnspeteria F. das Est.rddas — Corounicande. em
relaçáo a consulta formulada pela E. F. .Golás, no seiitido de determinar si "para fins de .averbação em fé de ofício. póde ser aceita
púb'ica-fórma de i:,• ertidiZo de tempo de serviço, em substituiçã.o ao
documento original". o Sr. miiii:=tro, t'xri
u seguinte despacho:
— lis m
- onda-se de acordo com nu perever do Sr. consultor jurídico.
IT. -- Selite-se qus, estalo a contagin de tempe de serviço feita para
ereitos de -apsoentadoria orirnativa ia ei, i xa de Aposentadoria e Pensões, não há vantagem alguma para o ferrováSrio apresentar Estrade a certidão p ara averbação, devendo, ao contrário, requerer
essa previdência à referida Caixa.. O parecer do S. Com ultor Jurídico, foi emitido opinando que se respondesse ncgalivrimente à con-

sulta, tendo em vista que "a pública-forma não faz prova por si,
.siS peild-ride ser aceita nurnr!o conferida com o original ;Cod. Civ.,
arts. 137 O 138'
(11.949-38,
Diretoria de Conlahilidade
AT05,4 r“-) `4 11. 1n41NTSTP.0

dia l 13: cie Jeze .relits) Le 1338
Avisos:
N. 4.351 — Inspeka ia F ,N i era tio °hl-as contra as Secas —
Declarando que apreveu o orçamento na importância de 6:913.e225.
para perfuração de um poço tubular, pelo regime de cooperação; em
terras de propriedade denominada "Bani Principio", no municío:0
de aVlença, -Estado do Piauí, requerida pelo Sr. Francisco Soares
da Silva. (27:596e3s...)
N. 4.352 — Ao Ministério , Fazenda — Solicitando pagamento
da importancia de 1:054.3800 a' Wilson King
Canil). Ltda., proveAlente de serviços prestados em proveito da D. S. F. B. (27.602/38)'.
- N. 4.353 — Ao mesmo — Solicitando pagamento da inipce:
cia de' 600$ a Romeu Simões da Fonseca, proveniente de abigirel..le
eciatt, ocupada pela D. S. F. 13., nes meses de julho a outubro to
corrente ano. (27.617/38.)
Ir.X1)011 it.'11 É n••• do

o

fï

E: F. C. 13. (25 ..34113.8.)
'••Estado de Santa. Catarina, arrendatário da E. F. Saála C.,atarinà,
pedindo para incluir, en folha de medição, a importância de 2-1 des4e,
pela diferença de preço verificada entre O órçamento de 1615:r2,5,
aprovado pele decreto n. HG, de 22 de novembro de 1935, para
,eiSição de material intlál:co da ponte sobro o rio ltajai-Assit e
ptirt.fincia de 191,5283 1 roveniente do 'custo de R M :4=3.304, cenf,. ;nes
— Indeferido, em face do-parecer da I. 1'. E.
prova a fatura de fls.
(22.903».:'.0.)
João Neves. de Sink,a Piau', oficial adininistrativo . da cias- e 1. .1a.
_ido
D. R. duá Correios e ..l'elé3-rafcrs do Estado dá Rio de.. Janeiro,
,ro.
pagamento de diferai.ri de vencimentos a que e julga com
— Indeferido, em face Lios pareceres. (21.942/38.)
a,
Jandira Mendes Galocha, pedindo pagamento da gratific
que se julga com direito por ler Subslituido, no período 'do 1 .. de ido
a I. de novembro de 193G, a ,agente postal de Cimas, Estado
Paulo, que se aeheva em goso de lieenrn-prémio. — Deferido.
acordo cem o que foi resolVido em caso idêntico, corNitaide • do
cesso s, e 177;38. (1(1 .014/38 )
Gas . l.ão M.^_rinlio Falcão, escriturário .da clas.se F ria E. F.
do Rio Grande do Not te, pedindo pa g amento de gratificação a ' I ?I 'ã
se Julgar om direito. — Indeferido, tendo em vista o art., 4 Ia 1, i!
n. 284. (25.011138.)
Pedro Ferreira Bandeira, 1. 0 oficial da D. R. dos Correios
légrafos. do Distrito .Federal, pedindo pa g amento por exercício=
na forma m.inrii n peta Sucção. (A forma . opinada pela Secção
dos do
do gra f ificaeão aflcional a que se julga com direitó.
guinte: tue já foi expedido uni aviso i Fazenda com o
25 da j , Inl-:o (ia c^rrente ano,: afim de ser atendido o pedido do
rente. ) (27.300.!38.1
Enrola Eclin. por seu 'procurador, pedindo vista do pre,:e,-,,o.
23.409/3.
Defi-vido. (26;590/38.)
ATOS. 1)0 Slt D1NETOrt

Expediente do dia 13 de dezembro de 1Ó38

Ofícios:
N. 0.104 — A' E. F. Centrai do Brasil — Comunicando que
Tribunal de Contas reso,:,veu, em sessão de 11 de novembro Ultimo,
que, na dotaGr..o de 12.000:0008, distribuida à Inspetoria do Tesourt
dessa Edrada, por conta da sub-consignação n. 1, 02, letra f, vertia;
5, do ', ,'eu te orçamento deste ministério, seja 'anulada a importeacia
de 2.2V;):7.'.1V00, que deverá ficar em ser, à disposição da Cornisseia
Chu'ral dif.:. Cumpras. afim de atender â. aquisição de trilhos e finesÇO-i
parafusos de linFa e chaves completas para linha. (26.898/38.)(
6.10 g — Ao Domini() iIa União — Apresentando o oficill adiásinistcanvo da claua .1, desta Secretaria de Estado, Alberto

rieiee-Pereiraz, designado para colaborar nessa Diretoria.
N. 6.1t4) — A Fazenda Nacional — Comunicando que foi desi-ii
gnado o oficial adminstrativo da classe . j Alberto Lecomte Perrirars.,,
para o fim a que se refere o oficio ri. 21, de julho do corrente anos,
dessa Diretoria. (27.d52/38.)
• N. 6.110 — A' D. R. dos Correios e Telégrafos do D. Federal'
— Comunicando frequência de Elio José Teixeira de Uzeda. (26.720,,
do 1938.)
N. 6.117 — A' E. F. Central doi Brasil — Comunicando freeil
quAn e ia de. Tobias Gomes de Menezes. (26.720/38.)
N. 6.118 — A' Diretoria de Saneamento da Baixada Fluminensos
--s. Remetendo crerdes dos ofícios ns„ 660 e 61, de 2 de eorrente, .eire
rIll n ci Tr'hunal de Contas pede a remessa- de documentos, afim clik
poiler4-en s^r registrados os contratos celebrados poe essa Diretor-10f
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.
••-ta Reginaldo Ferreira e Estaleiros de Construções Navais Limitada.
t.834/38.)
N. 6.119 — Ao Sr. Coronel Alberto Mendonça. comandante da
R. M. — Comunicando que já foram fornecidos 200 calços com
respectivos pregos aos regimentos de Pindamonhagaba e Caçapava,
a o tendo sido ao de Lorena, viste haver o comandante daquela
Idade declarado nen ter deles necessidade. (26.417/38.)
N. 6.126 — A' Rede Paraná-Santa Catarina — Enviando o rearimento de Coinploir des Acieries Belges, já despachado' pelo seer mini,ero, referente ao pagamento de trilhos e acessórios fomeos à esta rede. (28.506/38.)
Requerimento despachado
Jeremiam Coimbra Bueno. conceseionário da construção 01 extração de uma estrada de rodagem entre São Simão e Colômbia.
Afim de satisfazer exigência do Tribunal de Contas, apresente. com
eeecia. ;A certidão a que se refere o nrt. 33. parágrafo 2.°. do de:to n. 20.291, de 12 de agosto de 1931 (lei dú.s dois terços).
-1_
Departamento dos Correios e TeWaratos

art. 19 do dècreto n. 14.603, d .e - 1 de feveueird 1'e ' 1021, combinado
com a lei n. 79, de 8 de julho de 1935, para tratamento de saúde, a,
partir de 8 de maio último. (30.830138.)
Olegário Mota, trabalhador de 3' classe, mensalista, da Diretoria
Regional da Bafa, cinco meses, com dois terços da mensalidade, nos
termos do art. 19 do decreto u. 14.663, de '1 de fevereiro de 1921,
combinado com a lei n. 79, de 8 de julho de 1935, para tratamento
de saúde, a partir de 1 de agosto último. (65.289138.)
Fernando LiVio Vieira Ferreira, auxiliar do tráfego de 4' classe,
mensalista, da Diretoria Regional do Distrito Federal, dois meses,
e 23 dias,'com dois terces da Mensalidade, para tratamento de saúee,
a partir de 26 de jueetto último. (45.5881e8.)
Sebastião Freire de Miranda, auxiliar do tráfego de 5' clasee,
mensalista. da Diretoria Regional de Campanha, dois meses e 17 dias,
em prorrogação, para tratamento de saúde, com dois terços da mensalidade, a partir de IS de ~tiro último (60.881137J
Adilia Borges do Espirito Santo, telegrafisla da classe "F",
Diretoria Regional rio Minas Gerais, três meses, com todos os venc:mentos, de acórclo com n art. 15e, da letra "H". da Constituição Federal. pi.;ra ser iniciada dentro do prazo de 30 dias. (68.403138e
Rninário Reatei° is Santos, telegrafista da classe "F", da Diretoria Regienal de Goiaz. mese:e com todos os 'vencimentos: nos
termos do art. 1° do derreei o. 42. fie 15 de abril de 1935, para tra i aSa. Ditu-y roo 61SAT,
ExPEDIENTE
mento de saúde. cern r praz, ee 20 dias para ser iniciada. (65.320138.)
Fernando Gtlimaráos. ruxilin r rio tráfego de 1 e classe, mensalista,
Dia 15 de dezentbro de 1933
da Diretora Regional uu D.-tirito F e derei. seis meses, com dois tercoe
Re'evinolo, atendendo à i .iassagein do primeiro aniver s ário da de me.nsalidade.. para !raiana-ato de saúde, em prorrogação, a partir
todas as adverteneias impostas aos fulic.o,iti,d0S lb) de 23 de junho úttimo. (12.061.38.)
11
Pal'11I1 o r 1 10 110 período de 1 de seirriliro deste ano até o dia 13
ES n 101,.k DE AP ER FEI ÇOA MENTO
corr.- , nt o mês. (Portaria n. 1.133. de 13-12-58.)
— Ineornmando a linha telehMica entre Ittip:rarman e São Jo5e.
sm,efin de linhas da Diretoria
o 18.307 melros de extensão. N
tri eho. com eede em São João,
-,Jionat de Goeiz. constituindo
ie lira autorizada a abertura de um polo de verificação d2

erlátea. n. 1.467. de 14-12-38e
— lecorporando a linha telegráfica. ramal de São jo:d dos Cerros a Li lamento, com 16.000 metro- , do extensão. à 5" senão do
ha , da Diretoria Regional dl Pata (ha o bom asiisr ooxá-la ,:t0
cho da referida seccee. rt) , )rtar:a o.. 1.'eoi. de 11-12-ee.)
do 6". tri , elin da 1'
— I'l e rando rara 25.1 5 5 re e 'ção de linhas da Dir-, tor i n tl eg i o n ! do Ser ei ree t e nde ern viela a
.íztid e con .drufda enlee Proi.briá e Ta-imie Grand , . (portavia

-ro 1.í69. de 11-12-38.1
— Mandando inaugurar a esti; r:ão te'efóritra de C.cd,',1, nuc. fania à agène'a postal local, pas s ará a funcionar como agéncia re.sta t
-&fónica,shbordlàDetiaRgondSrpe.(Ptai
1.170. de 11-12-38.)
Requerimentos despachados:
elasse, servir:do
João Domingos Magano, railio-letegrafisla ob •
'Companti . a Comércio e Navegneão, 11, linfa:, ip • r • ( . (14.111,liale, ri eerteedo de "radio-telegrafista de l' classe'. — Iraioferido. (Processo
('2. 11338.)
A. Fernand P s & Lemos comerciantes estuheieeidos à rua Júlio
Carmo n. 192. pedindo restiloicii n eai,eão. — Deferido. de add.coro o informado. (Processo ii. 63.936138.)
Doin i og ns- da Co Ia Soares. comissário de treneperte de begagens

nereadmene entre Mi-emolis e Rio. cera agencia s i ta à rua Sete de
lendo.° n, 73. Kedeitanile o reetiiiiição de objetos e valores apreenlee. — Aulerizo a devolução dos objetos apreendidos. pega a multa
5ee000 por unelede e a de 25% sobre os valores encontrados.
rocesso n. 70.810138.)
Jeeo Agripino Maysonneve. trabalhador de 3' classe. contratado,
m exercido na agenda eepecite de Pelotes, na Diretoria Regional
Rio Grande do Sul, solicitando outra classificação, visto já ter
estrio e sido aprovado em concurso para auxiliares de 3' classe e
examee de apare l hos "Mnrsee e "Bauelot". — Anote-se o aproveinen('-. em ocasião oportuna. em vaga inicial que se verificar na
tirão Moree-Teletipo da tabe l a da Diretoria Regional do Rio Grande
Sul. (Processo n. 61.285)38.)
Edite de Campos Barbosa. auxiliar de tráfego de 5' classe, da
coloria Regional de Alagoas e presentemente com exercício na
tecei° Central Telegráfica, classificada em cenoura° de 1' entrAncia,
licitando o seu aproveitamento em uma das vagas existentes na
reteria Regional do Distrito Federal ou na Diretoria Geral. — In'ferido. (Processo n. 63.798138.)
Fernando Xavier de Mendonça, carteiro da classe "B", da agóncia
tslat-telegráfica de Jundial, na Diretoria Regional de São Paulo,
diodo a sua efetivação. — Já tendo sido proposta a efetivação do
querente, aguarde esta o resultado dessa proposta. (Processo micro 68.361138.)
•
João Maniglia, carteiro da classe "B", da Diretoria Regional de
faltas
dadas
ao
serviço
no
pe.o Pau/o, pedindo a justificação das
ofio de 28 de março a 27 de abril próximo findo. — Indeferido.
'recesso n, 66.316138.)
Licenças concedidas:
•
Aloísio Cavalcante da Silveira. mensageiro-ajudante de l a classe,
ensalista, da Diretoria Regional da Bafa, cinco meses, com dois ter1:3 da mensalidade, para tratamento de saúde, a partir de i de dexmo findo. (25.556135.)
•mbro do no prói
Agostinho Dias Ferreira. 1elegrafista da classe "F", da Diretorfa
ogional de Mato Grosso, seis meses, coo ordenado, isoa termos do

Requerimeni o -; despachado,:
Francc0 Oonea t v e =los Santos, pedindo dev&tição de documentos que an exou , na 1 Ver Mia Regional de São Paulo, por ocasião JO
exeme para radie-telegrafi .,ta em fevereiro do ano próximo paesado.
_ Indeferido. Ot (ir.cimentos solicitados já foram devolvidos à Diretoria Itegional de São Paulo. 1 Processo n. 68.911133.)
J0 .- .-5 Meireles (ilni.s reourrimentos). 2°' tenente do Exército, peN''n do verti!' Cr' c i rir' i atEo-telegrafiSta de 2' cas
dindo unia
se, em ‘irtude de exlria‘io. -- Indeferido, do acordo com o art. It.
Icirus a e b da portaria a. 931. r!,' 22 do setembro de 1936, e portaria
n. 1.214, de 11 de outLli_éru rio 19; .;$. ViSIO equivaler o que pede o rererlif,eatio ant go. que não foi revalidado,
querente a uma' ireea
(Prreesse ir. 68.190138.1
po enrl ecneta
Atvgail Mário Loureiro. rrolin-te'egrafisla de 2' classe, pedindo
;segunda via do eeri.ifitado. em virtude de extravio — . Indeferido. O
qu e reqeer o mieee.:.ade equ'vide Li troca de certificado antigo, que
não foi re-alidad e . pe e etelernela tdnal de radio-telerrafista, o que
não é pweivel, visto não poder entitfnzer o mie dispõe n art. II. letras e 2 b, da nom:iria ir. 931. do 23 de -.setembro lie 1936. revigorada

pela portaria te 1.211. de ti de outubro de 1938. (Processo número 70.14,1138.)
Benicin Fernareite-- de Sád Eiras, mensageiro-ajudante de 3' classe.
com exercício na Suenrsel de São tristóveo. reelndo uma segunda via
exarou de eapecidede fi n ca. oro virtude de extravio. — Indeferido, à vista da irtormoção di Serviço Médico.

Inspetoria Ceral de Iluminação
O inspetor de Ilurninveão, usando das atribuições que lhe C..r11cede a primeira parte do art. 20 do decreto n. 19.095, de 12 de fevereiro de 1931, re:Joixe conceder a Oscar 141afaldo de Oliveira, engenheiro padrão "L", desta Inspetoria, um ano de licença com os
vencimentos integrais de acerdo com o art. 1 0 do decreto n. 42, d3
15 de abril do 1935, a contar desta data.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1938. — F. 'de Sá Levro,
inspetor.
Inspetoria Federal de Obras contra as Sêeas
Dia 14 de dezembro de 19e8
Em portaria n. 109, de 14 deste mês, o Sr. inspetor concedeu ao
extranumerário mensalista Domingos Trigueiro Lins, servindo corno
auxiliar de 5a classe na Comissão de Serviços Complementar az,
quinze dias de licença, de conformidade com o que dispõe o art. 80
a. 1 do decreto n..14.663-21, a contar de 27 de outubro do ano findante.

Conselho Nacional de Aeronáutica
Regimento Interno do Conselho Nacional de Aeronáutica
CAPITULO I
DA ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO

Art. 1.9 Conselho Nacional de Aeronáutica, instituido pelo Códigos Brasileiro do Ar, funciona sob a preeidencia do ministre fia
T41101 0 e Obras Públicas e á oonstitaido de seis ni-:i.bros, brasileirus

Sla-foieL
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natos, de eeconhecida idoneidade, moral e competeacia em questões,
aeroortutiens, sejam técnicas, econômicas ou jurídicas :, dos • quais:
,u) três escolhidos pelo etoverno dentre brasileiro que salieraeeei
I
os requisites acima;
V) um funcionário superior do Ministério da Viação e Mistas.
Públicas, especializado em questões aeronáuticas;
c) um oficial superior do Exército, com cursos de aviação 3 de
Estado Maior;
d) um oficial superior da Armada, com cursos de aviaçãe e da
Escola de Guerra Naval,
Os membros do Conselho são nomeados por decretos referendados
pelos ministros da Viação e Obras Públicas, da Guerra e da Marinha.
Art. 2.° A posse dos membros do Conselho terá lugar perante
o ministro da Viação e Obras Públicas, em sessão, após a Ititura
e assinatura do termo de poste. O ato será públice.

1
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•
b) qmestões que o minis tro da Viação e Obras Púbicas, por ireieititava própria :ou por solicitação de qualquer ministro de Estado,
•

• ,

julgar conveniente submeter ao estudo do Conselho;
, e) dúvidas ,• que ocorram aos órgãoe da adm i nistração pública,
sobre a aplicação de Convenções, do Código, leis e regulamentos relativos à navegação aérea. mediante coneuita encaminhada pele ministro da Viação e Obras Públicas;
cl) leis e regulamentee de ensino, na parte raferente à acronáutica.
CAP/TULO
DO FUNCIONA:4E:4TC DO CONSELHO'

Art. o.° As sessões serão ordinárias e extraordinárias,
zando-se aquelas na primeira segunda-feira Je cada Mês e esta, ince:
diante convocação do presidente, declarando-se o seu objeto.
CAPITULO II
Art. 7.° Quando, por ausência do presidente ou a falta de nalind,
não se realize a sessão ordinária na data fixada, será efetuada deelro
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE
de oito dias, mediante nova convocação.
Art. 8.° Os trabalhos de cada sessão começarão às 14 horas e
Art. 3.° Conapete ao presidente do Conselhos
durarão normalmente duas horas, podendo ser pforrogadas pr.,r Je!iberacão do Conselho.
a). presidir às sessões e dirigir os trabalhos do Conselho;
Ari, 9.° As sessões serão abertas qu ando Prr'-entes o Prr-sl.leote
b) convocar as sessões ordinárias e extraordinárias, estas quando
e, no mínimo, quatro membros do Conselho, à hora regimental, lerei
julgar necessário ou lhe fôr requerido;
c) participai das discussões, quando julgar conveniente a elu- tida a bolerancia de vinee
Art. 10, As 8863(50 ,i serão secretas, salvo caso previsto no a! t. 2'
cidação da matéria em debate, e intervir nas decisões com o veto de
deete Regimento, ou qoando o Conselho deliberar o contrário.
qualidade;
Art. 11. Dividir-se-á a sessão, depois de discutida e aptexade
d) fazer cum prir cie desposições de leis e deste Regimento Ina ata da anterior, em uma parte de expediente e outra de ordem do
terno;
e) promover, por deliberação do Conselho, a audiência, a titulo dia; na primeira será feita pelo secretário comunicação da cote esinformativo, dos que, pelos seus conhecimentos especializados, possam pondência dirigida ao Conselho e dos assuntos diversos que depei
contribuir para elucidar questões submetidas ao seu estudo e puecer; de deli beração deste, e pelo presidente asdeclarações que deeejae
f) deepachar os papéis concernentes aos trabalhos do Conselho, fazer e a designação de relatar e comissões para os papéis ai
designar relatores e nomear comissões;
Parágrafo único. Aprovada a ata, será assinada peio preeideete,
g) prover os meios para a instalação e funcionamento do Con- pelos membros do Conselho e pelo secretário.
selho;
Art. 12. A discussão de qualquer assunto será anunciada pelo
h) exercer as demais atribuições inherentes à sua função, não presidente, que concederá a palavra aos membros do Conselho (ee• a
especificadas neste artigo.
solicitarem, respeitadá" a peecedéacia, salvo quando pedida eeta
,ordem.
CAPITULO
§ 1.° Os assuntos e qiiedões constantes da ordem do dia eerãO
DAS ATRIBUIÇÕES DOS J.klEMBROS DO CONSELHO
submetidos a discussão e votação segundo a ordem de apressalaçãg
dos pareceres
§ 2.° Qualquer membro do Conselho poderá requerer uree•esia
Art. V Aos membros do Conselho competee
ou
preferência
para a discussão e votação dos assuntos e questões dal
a) estudar e dar parecer sobre os assuntos que lhes forem dis- ordem do dia, justificando
a necessidade ou conveniência dessa me-,
tribuidos, apresentando o seu relatório para gisensgto na sessão or- didn.
dinária imediata, e 'podendo,pedir prorrogaçao para a sessão ordi0
§ 3. Quando o requerimento de urgência ou preferência for dei
nária seguinte ou requerer convocação de extraoronaária quando o iniciativa
do relator, será votado sem discussão; no caso contrário,
assunto for urgente;
o relator.
b) tomar parte nas discussões e votações do 3 assuntos em de-. será §ouvido
4.° Nenhum membro do Conselho poderá usar da palavra, se..
bate;
por mais de quinze minutos, salvo p ara l ê!' justirsaeãci'
c) comparecer a todas as sessões, salvo motivo de força maior; guidamente,
ou estudo especial sobre o assunto ou questão em debate.
d) elaborar os relatórios com toda a clareza e concisão;
5.° Os membros do Conselho não poderão falar mais de duas
e) submeter ao Conselho propostas ou sugestões relativas às ma- vezes§ sobre
o mesmo assunto ou questão em debate, salvo peio :iesI10
térias da sua competência;
f) requerer ao presidente a convocação de sessões extraordiná- concedida pelo Conselho.
rias do Conselho, expondo o seu objeto e justificando a sua neces- . Art. 13. Encerradas as discussões, nenhum dos membros do Cole,
sidade;
solho poderá usar da palavra senão para encaminhamento das seitag) pedir vista de papéis relatados pelos colegas, cem prazo até eaes e pelo , prazo máximo de cinco minutos.
Art. 14. AS deliberações serão tomadas pela maioria dos Pre.ene
a sessão ordinária imediata, ou extraordinária que o presidente julgue,
necessário marcar;
tos, tendo o presidente voto dá desempate. Quando o relator for votdj
h) requisitar da Secretaria qualquer serviço de informações, vencido, o presidente designará outro membro do Conselho pa e a repara estudo e instrução dos papéis que lhes sejam dietribuidoe, pu digir a deliberaçã.
para propostas que desejem apresentar ao Conselho.
Art. 15. EsgotaWd a ordem do dia, qualquer dos membros dó
Conselho -poderá usar da palavra, .pelo prazo máximo de quinze 1111•
CAPITULO IV
nutos, para tratar de assunto referente à aeronáutica:
Art. 16. Os relatórios apresentados à deliberação do Conselho
DA ZvtATERIA DE pesamukeçõees
oomportarão, em principio:
Art. 5.° O Conselho delibera por meio de discussões e votações, a) exposição do assunto ou questão em causa, nas suas linhas
pela forma estabelecida neste Regimento.
e precisas;
§ 1.° São de sua iniciativa, por proposta de qualquer dos mem- essenciais
b) Consideração e discussão dos aspectos legais, situações anato,'
bros do Conselho:
gae, interesses nacionais em jogo e outros quaisquer subsidios para;
a) estudar a coordenação das atividades dos órgãos da adminis- o mais completo esclarecimento da matéria;
tração pública que 6e relacionarem com a navegação aérea;
r), p arecer ou conclusão redigida sob a forma sintética de 'cilhe,
b) projetar f) propõe ao Governo a adoção de medidas suecetiveis ração do Conselho.
de facilitar o tráfego e desenvolver os transportes aéreos no Brasil;
Aet. 17, Resolvido o assunto ou questão pelo Conselho, só serão
c) estudar e emitir parecer ,sobre a conveniência e oportunidade
a primeira e a terceira partes dos relatórios, eeta nal
da aprovação, pelo Governo braeileiro, das Convenções e Atos inter- publicadaa
nacionais relativos à navegação aérea, recorrendo à documentação dos' integra e aquela em resumo, se necessário, ressalvados os cas-:s enr
que o Conselho delibere- o contrário.
outros centros de estudos e dos organismos internacionais;
Art. 18. Os relatórios poderão ser entregues á Secretaria, enteei..
d) estabelecer as bases e diretrizes para orientação dos deleda. sessão, peloe relatores, afim de serem remendai 'cópias, quandor
gados brasileiros aos congressos e conferências internacionais atinen- julgarem
conveniente, aos demais membros do Conselho.
tes à navegação aérea;
Art. 19. As propostas de que trata a alínea e do art. 40 deste
e) estimular iniciativas em beneficio da cultura c formação dá
mentalidade aeronáutica no pais, e animar atividades privadas que' Regimento serão apresentadas por escrito ao presidente, que as subse proponham colaborar com os poderes públicos em qualquer do- meterá ao Conselho para julgar sobre a conveniência ou não da sua
aceitação.
mini° da ,aeronáutica.
•
•
§ 2.* Oipnará sobre oe seguintes assuntos, (Piando lhe, ,koffilg,.
Art. 20. Para o estudo dos assuntos da compceantrad6'~elbie:
-1
•
submetidos por intermédio do presidente;
poderão ser constituidas comissões, se necessário.
7
1,
a) projetos de leis 8 reemlamentos atinentes _ _lave-gag'Ag a éieã,
Parágrafo -dnieo. As comissões se reunirão pua Watidar a
que o Governo submeter ao seu exame;
léria sujeita ao seu exame, escolhendo um relator para cada 02.54.1

In.
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CAPITULO VI
LL

sZaLIDTARL4.

Art. 21. O expediente e os serviços internoia do Conselho ficarão
car go da sua Secretaria.
§ I." A Secretaria será dirigida pelo secretário do Conselho,
qual ficará subordinado ao presidente.
§ 2.° A Secretaria será constituida pelos funcionários escoihidoe
:lo Conselho e requisitados ou designados peio presidente, a probrção que o desenvolvimento doe serviços reclamar.
Art. 22. CoMpete ao secretário do Conselho:
§ 1.° Superintender e dirigir os serviços da Secretaria;
as atas,
§ 2.° Estar presente às sessões do Conselho, redigir e ler
•
imunicar o expediente e anotar as ocorrências;
§ 3.° Cumprir as determinações do presidente e atender às soutac ões dos membros do Conselho; a correseondeneia, submêla-la h
,e 4.• Fazer ou mandar fazei .
;sinatura do presidente, ou assiná-la, conforme as instruções que

1:';j8

Foi nomeada, em seguida, uma comissão composta dos senhores doira
toe Antônio Moitinho Dória, almirante Virginiue Brito dê Lesmare e
doutor Trajano Furtado Reis para elaborar o projeto de ustulem°.
Interno do Conselho. Nessa ocasião, comunicou o senhor presidente
haver designado para servir de secretário permanente de Conselho%
Nacional de Aeronáutica, o senhor Antônio Paulo Moura, oficial admi,
nistrativo do Quadro I do Ministério da Viação e Obras Públicas, quel
foi imediatamente empossado.
Expediente — Foi distribuido ao almirante Virginius Brito de'
Lamare o processo número onze mil oitocentos e eetenta • nove —I
trinta e oito, de Ministério da Viação e Obras Pfiblicas.

Dia 31 de outubro de 1938
Reuniram-se em sessão extraordinária, sob a presidência do senhor general João de Mendonça Lima, presidente do Conselho, os se~
nhores doutor Antônio Moitinho Dória, almirante Virginiu.s Brito de
Lamare, coronel Amilcar Sérgio Veloso Pederneiras, comandante António Appel Neto, doutor Trajano Furtado Reis e doutor Luciano
Lobato Koeler, membros do Conselho Nacional de Aeronáutica. Abertas
a sessão pelo senhor presidente, foi aprovada a ata da anterior. Pro21e receber;
õ." Receber a correspondência ordinária dirtgida ao Conselho cedeu-se, então, à discussão do projeto de Regimento Interno, cuj&.
abrl-1a encaminhá-la de acordo com as instruções do presidente; comissão elaboradora fôra designada na sessão anterior, realizada ent
§ 6.° Apresentar ao presidente, para Inclusão na ordem do dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e trinta e oito. Em vira
tude do adiantado da hora, e por não haver finalizado a discussão a
as .o'.r-ões, os relatórios entregues pelos membros do Conselho;
S 7.- Remeter aos membros do Conselho os papéis relatives a03 respeito do projeto de Regimento Interno, o senhor presidente declaÈ , 1.rdos eu questões que lhes forem distribuídos para estudo e pa- rou suspensos os l-rabalhos, marcando nova reunião extraordinária
para o dia sete de novemb? o, às mesmas horas.
eee''.
Expedir de ordem do presidente, os avisos de convocação
Dia 7 de novembro de 1938
• •essões. com a necessária antereoeneia;
S 9." Promover a publicação do expediente e das deliberações
a
presidôricia
do senhor ministro da Viação e Obras Públicas,
Sob
•
•isellio, estas pela forma estatuida no art. 17 deste Regimento; presentes os senhores almirante Virginius Brito de Lamare, doutor
10. Lavrar os termos de posse e paesar ou ãubscrever as cer- António Moilinho Dória, comandante António Appel Neto, doutor 1.1.a.•
eWsee
jano Furtado Reie e doutor Luciano Lobato Koeler, membros do Coa-.
S II. Praticar os atos e tomar US providêncius inerentes à sua +milho,
foi declarada aberta a sessão pelo senhor presidente. Aprovada
urn:o. não especificadas neste artigo.
a
ata
da
anterior, prosseguiram os trabalhos de aprovação do pro- •
sunor.
e
Secretaila
ficare
dtretareente
Art. 23. Os funcionário
jeto
de
Regimento
Interno, que perduraram por toda a reunião. Não
do
Conselho,
do
qual
receberão
as
ordens
e
inaes ao secretário
havendo
sido
terminados,
marcou o senhor ministro da Viação e
ostruções de serviço.
Obras Públicas nova sessão para o dia quatorze de novembro. às
Art. 24. Além do livro Lii • atas das sessões do Conselho, o qual quinze horas, na qual teriam prosseguimento os trabalhes de discussão
ira exclusivamente a carg g do secretarie, serão criados o medidos
ala Secretaria, os livres, regit, tres. protocolos c arquivos IleieSSá- e votação do projeto de Regimento Interno.
tos à perfeita e segura ex,'Curão dos sellr, serviços
Dia li de novembro de 1938
Art. 25. A Secretaria promovera a conslituição e manterá uma
,equena biblioteca de livros, revistas, leis e regulameolos, estaeisticas
Conforme fôra marcado, em sessão anterior, reuniram-se extrapublicares conrernentes a aeronáutica, nacionais e estrangeiras. ordinariamente os membros do Conselho Nacional de Aeronáutica, sob
a presidência do senhor ministro da Viação e Obras Públicas. Aberta
CAPITULO VII
a sessão pelo senhor presidente, e aprovada a ata da anterior, continuaram os trabalhos de discussão e vctação do Regimento Interno,
ol, p osiÇãES oERATS
suspensos, pelo adiantado da hora, na sessão de sete de novembro.
Não havendo sido possivel terminá-los, e tendo se esgotado o tempo
Art. 26. O Conselho '.\aion31 de Aeronáutica será instalaie em regulamentar, resolveu o senhor presidente interromper os traba:eele adequada. onde 0,".3 :seu- serviços de secretaria, biblioteca e outros lhos, marcando nova sessão para o dia vinte um de novembro, quando
funcionar diariameno., de tu-do com o horário de expeillente prosseguiriam os trabalhos de discussão do projeto de Regimento
io Mnistério da Viação e Ohras Publicas.
Interno.
Art. 27. Os recurso,, para a in.-Lla,r, manutencão do Conselho
Dia 21 de novembro de 1938
,ereio providos pelo presidente e aplicados, por :tia determiração,
Extraordinariamente, reuniram-se todos os memb ros do Conselho
Art. 28. Os rasos omissos neste Regimento serão resolvido pelo Nacional de Aeroaáutica, sob a presidência do senhor ministro da
cujas deliberações ficarão fazendo parte integrante do Viação e Obras Públicas. Aberta a sessão pelo senhor presidente. e
aprovada a ata da anterior, prosseguiram os trabalhos de discussão
ne:,3110 Regimento.
Art. 29. Este Regimento Interno poderá ser altuado fueuramente, e votação do projeto de Regimento Interno, elaborado pela comissão
soeferme a experiência Indicar, mediante deliberação do Coroelho, designada em vinte e sete de setembro de mil novecentos e trinta e
oito. Foi resolvido, então, que o senhor secretário do Conselho pro2111 sessão plena, por propo:ta do presidente ou de qual-quer dos seus
movesse a tiragem de cópias dos trabalhos efetuados a respeito do
meei-mos.
de Regiraento Interno, já concluidos nesta sessão, de modo
Ifio de Janeiro, 28 de novembro de 1938. — Mo de Mendonça projeto
na próxima, se pudesse aprovar o resultado deles. Nada mais
1ima. Virginius Brito de Lantare. — Antonio Mottinho Dóra. — que,
a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo senhor presi7'rajano Furtado Reis. — ~tear Sérgio Moro Pederneiras. — Lu- havendo
dente, o mareada nova reunião para o dia vinte e oito, às mesmas
nono Lobato Koeler. — Antonio Appel Neto.
horas.
DAS ATAS DAS SESSÕES nExtaima8 p a 27 nie BETOMBRO Á 21 Die
NOVEMBRO DM 4938

Dia 27 de setembro de 1938

Departamento de Aeronáutica Civil

EXPEDIBNTE DO SR. DIRETolt
Ás quinze noras, reuniram-se no salão nobre do eclifíoio do Ministério da Viação e Obras Públicas, sob a presidénela do senhor
Dia 10 de dezembro de 1938
general João de Mendonoa Lima, ministro da Viação e Obras Públicas,
senhores
almirante
Virginiva
Brito
de
Lamare,
bacharel
António
us
Requerimentos:
moitinho Dória, engenheiro Luciano Lobato Koeler, capitão de fragata
Luiz
Rodrigues, meteorologista classe K solicita os dois últimas
Veloso
Pederneiras
e
Antônio Appel Neto, coronel Amilcar Sérgio
bacharel Trajano Furtado Reis — nomeados membros do Conselho meses de licença prêmio que lhe restam da concedida por porteria de
Nacional de Aeronáutica. Após a abertura da sessão pelo senhor pre- 14 de novembro de 1936. — Deferido. Referência 1.946-37.
Newton de Barros Silva, solicita as férias regulamentares a que
sidente, e a leitura do termo de posse dos referidos membros e a
assinatura aposta por cada um deles no compromisso de bem servir, tem direito. — Deferido. Referência 13.450-38.
— fez uso da palavra o senhor general João de Mendonça Lima, conPortaria:
gratulando-se com o excelentissimo senhor Presidente da República
Dia 13 de dezembro de 1938
pela feliz escolha dos membros constitutivos do Conselho Nacional de
Aeronáutica — todos individualidades de expressivo relevo e PaaN. 201 — Designando o meteorologista da classe K — José Jun..
enidores dos predicados e requisitos previstos pelo artigo dez do
queira
Schmidt —, para providenciar em São Paulo, a organização do
Código Brasileiro do Ar, — e assegurando que o Conselho haveria
de informações meteorológicas destinadas à proteoU das linhas
de desempenhar um grande papel nos destinos da Aviação Brasileira, coletivo
(Mini correspondendo, Integralmente, aos fins para que foi instituido. de aavegacão aérea.
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Ao Sr. diretor do Lloyd Iltaaileiro:
Dia 10 de ildzcinbro de 1938
N.a.3 :26 - Comunicando pagamento de conta.
Au Sr. 4i;retdr presidente do Adro Clube do Braeit:
. k.+1
diveler da Companhia Auxiliar de Viação é Obras.
N.
- tamiunieando pagamento de conta.
N.
3.327
- Comunicando pagamento de conta.
Ao ar. Ministro de Fazenda:
N. 5.294 - Solicitando pagamento do conta à José Daniel CaAo Sr.. diretor presidente do Aéreo Clube de Saei
marga, na importância de 5:000$000. Referancia 11.017-38.
N. 3.328 - Comunicando requisição de Pagamento.
Ao Sr. diretor de Contabilidade da Secretaria. de Estado da Viação
e Olivas Pablicas:
Ao Sr. Jose Daniel Camargo:.
N. 1).294 - Solicitando pagamento de conta a .),st . Dulia; Ca
N.
- Comunicando pagamento de curta.
marr o . 14 -"rareia 11.017-38 .
,10
. superintendente da Companhia TeltAo $t. diretor da Telephone Company of Pernambuco Ltd.
-a Brasileira:
N.
Solicitando instalação de quaLoaae linhas inderendenN. 3,330 ,-- Comunicando pagamento de conta.
tes, CG:f. se is-exl.ensões, em substitnieão à mesa de ligações.
Ao
Sr. superintendente da çonipanhia, de Carris, Liii e Força do
Dia 12
- Rio de Janeiro, Limitada:
Ao ea . delegaria yiw.p) cii, Te c onro Nacional em Maceió.
N. 5.331 - Comunicando pagamento de conta:
N. 5.32.0-.Encaminliando portaria de licença concedida à catadoAo
Sr.. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da Viação
nária Ana Câmara Silva. Referôncia 10.331-38.
Obras Públicas:
Ao Sr. Or l e,?,:ado fiscal do Tesouro Nacional em Cuiabá:
N . 5 . 8o1 _ Restituindo o processo ii. 4.691-38.
N. 5.332 - Solicitando devolução de certidões pertencentes à
Ao Sr. .1t4i ni s 1ro da Fazenda:
funcionlria Maria Carm elita Lobo Gaivão. Referência 3.358-38.
N. 5.302 - Solicitando paganienVo de ruela à Casa inoxidavel
Ao Sr. delegado fi .eal do Tesouro Nacional em Niteroi:
(Cai. os Lundberg), na importância lb: :128$C00. Referência -minero
3.753-aa.
N. 5.333 --Remetendo titulo de nomeação apostilado. Referêncis
e r. diretor de i-Antabilidade da ~reteria de Estado da Viação 3.358-38.
e Obra: rablieaa:
Ao Sr. Ministrolda Fazenda:
l.a.3o3 - Remetendo segunda via de conta da Casa Inoxidavel.
Refe..(nwia 3.753-38,
N. 5.334 - Solicitando pagamento de subvenção à Pauair de
Ao -ir. diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado da Viação Brasil, S. A. pelas viagens realizadas na linha aerea Belam-Manaus,
e Obras aablicas:
' de novembro illtirno. Referência 5-38..
durante o*mas
.a.a01.)
Remetendo terceira via, de empenho .n. 299, de.10 de
Ao c/ 3'. diretor de Contabilidade da Secretaria de -Estado da Viaçãe
dezembre de 1t4a8.
e Obras Públicas:
Ao Sr, diretor Secretário do-, Tribunal de Contas:
N. .5.301 - Remetendo segunda via -de empenho n. 290, de 10
N. 5.335 - Comunicando requisição de pagamenló de 5111.rveli4;i10.
de demoli, o"de 1.938.
Referência 5-38.
Ao t. diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado da Viação
Ao Sr. Ministro da Fazenda:
e Obres Públicas:
- So licitando, para efeito de anulação, a devolução de
N. 5.33a - Solicitando pagamento de conta Companhia de Nadiversos empenhos.
vegação Baiana; na importância de 20$000. Refcrèn r ia 12.870-38.
AG Sr. diretoé Secretário do Tribunal de Contas:
Ao 'Sr. diretor de Contabilidade da S. de Estado da V. e Obras
N. 3,23-7
Idem.
N. a.aaa - Solicitando devolueão de empenho. (Refarancia ml- Públicas:
mero 3.7E2-a8.
N. 1.337 - Remetendo
via de conta Referência 12 J;70-a, 3 .
Ao Sr. diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado dg Viaçáo
Ao Sr. delegado fiscal do Tesouro Nacional no Estado de Espíe Obras Públicas:
N. 5.:3e9 - Solicitando devolução de empenho. Referência nú- rito Santo:
mero 3. 73-38.
N. 5.338 - Solicitando pagamento de conta á Companhia Central
Ao Sr. diretor secretário do . Tribunal de Contas:.
Brasileira de Força Elétrica. Referência :1.191-38.
N. 5.310 - Remetendo segiinda
via de empenho n. 295, de 10
N. 5.339 - Só-licitando pagamento de conta. à Companhia B"a1
de dezembro de 1938.
sileira de Força Elétrica, na importâneia de 41a100. Referência 4.191
Ao Sr. diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado da Viação de 1938. _
e Obras Pablicas:
Ao Sr. Ministro da Fazenda:
N. 5.311 - Remetendo terceira via de empenho n. 298, de 10 de
dezembro de 1938.
N. 3.340 - Solicitando pagamento de conta á Companhia de CorAo Sr. delegado fiscal do Tesouro Nacional no Pará:
ria, Luz e Força do Rio de Janeiro, na importância de aa4a600, RefeN. 5.312 - Remetendo segunda e terceira vias de empenho n. 4. rência 3.033-38.
Referiu:na 1.627-38.
1
Ao Sr. diretor da Contabilidade da S. de Estado da Viação e
Ao ar diretor da Navegação M in e ira do Sã o Francise:
Obras Públicas:
- Comunicando pagamento de conta.
Ao Sr. Ministro da Fazenda:
N. 5.341 - Remetendo segundas vias de contas da Companhia
N. 5.314 - Solicitando pagamento de conta à Viação Férrea do de Carris. Luz e Força.
Rio Grande do Sul, na importância de 5e901.3. Referência 8.908-38.
Ao Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas:
Ao Sr. diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado da Viação.
Na 5.342 - Restituindo o processo n. 11.372-35. Reerancia
e Obras Públicas:
N. 5.315 - Remetendo segunda via de conta da Viação Férrea 200-37.
do Rio GI •ande do Sul. Referência 3.9013-38.
Ao Sr. general chefe do Estado Maior do Exércitai:
Ao Sr. Ministro da Fazenda:
N. 5.343 - Concessão de licença para trabalhos a,erofetograficos.
N. 5,316 - Solicitando p agamento de conta ao Lloy Beaaileiro,
Referanda 12.583-38.
na importância de 57$100. Referência
9.096-38.
-Ao Sr. diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado da Viação
Ao Sr. inspetor da Alfândega do Rio de Janeiro:
Obras Piablic.as:
N. 5.344 - Solicitando desembaraço de encomenda postal.
N. 5.317 - Remetendo segumaa via de conta do Lloyd Brasileiro.
Referência 11.090-38.
Ao Se. -diretor secretário do Tribunal de Contas:
Ao Sr. diretor gerente da Paina , do Brasil, 2. Aaa
N. 5.345 - Remetendo segunda via de empenho n. 301), de 13 de
N. 5.318 - A g radecimento_ Referência 10.768-38,
dezembro de 1938.
Ao Sr. presidente da Comissão Técnica de Radie:
N. 5.319 - Solicitando algumas p rovidências sugeridas pelo chefe
Ao Sr. diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado da Viação
do Serviço Rádio do D. A. C.
e Obras Públicas:
Ao Sta Secretário Geral do Estado do Rio Grande do Norte:
N. 5.346 - RerneLeodo terceira via de empenho n. 300, de 13 de
N. 3 3. 21 - Solicitando a/guinas p
rovidencias. Referência na- dezembro de 1938..
mero 12.a65-38.
Ao a: . presidente da Associação dés
Aeroviiirias•
CONVITES
N. 5.322 - Re.,; 1).ond011410 ao elido n.Empresas
2,9, de 7 de novembro último. Iterp :Oriria 12.505-38.
'envidado o Sr. António Itodrigues de Matas. arquiteto-coasDia là
trator, a comparecer neste Departamento afim de fazer entrega das
estam' ilha- necessáriaa à selagem da certidão . que requereu a 3 de
Ao r. Carlos
novel-bre findo.
1n".
É convidado o Sr. Antal-lia Maciel a comparecer nes1 ,! -Departaa.
Comunieando.paiamento de conta.
Ao-Sr. sup erintendente da The Leopoidina Railway -comp.
mento afim de fazer entrega das estampilhas necensária.e.a rselageriV
N. 47. .325 - Comunicando p agamento de ponta.
••
4.1 da certidão que requereu em 26 de novembro de 1937.
:

r

do de Minas Gerais o classificador de algodão, classe G, José Maria
Barbosa, do Quadro único deste Ministério, seio direito aos vencimentos do seu cargo federal.
Por portaria n. 719, de 13 do corrente, o ministro de Estado,
designou o técnico de laboratório, classe H, Alexandre Giroto, do
Quadro Único deste Ministério, para chefiar os trabalhos da Secção do
Analítica do Laboratório Central do Departamento da Produção Mi-,
neral, sem outras vantagens além de seus vencimentos, ficando sem
efeito a portaria mi. 626, de 1. 0 de novembro findo.
Por portaria 11. 720, de 13 do corrente, o ministro de Estado,
Aos funcionários públicos federais, estadoale e municipais é fa- designou o oficial adrninistractivo, classe I, do Quadro Único deste Ministério, Alexandre de Moura Coutinho, com exercício na Diretoria da
cultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de Contabilidade., para ir com toda a urgência ao Estado do Rio Grande
%, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 28$000. do Sul, adquirir sementes de trigo e outras para distribuição gratuita
a agricultores.
Fica o referido oficial administrativo à disposição do Serviço
de Fomento da Produção Vegetal (Serviço do Trigo) enquanto durar
a missão de que trata a preserste portaria abonando-se-lhe a ajuda de
custo de meio mês de vencimentos.
Por portaria n. 721, de 13 do corrente, o ministro de Estado, deServiço do Pessoal
vidamente autorizado pelo presidente da República, por despacho exarado na exposição de motivos n. 939, de 29 de novembro último,
IMPEDIÚNTB DO 511. MINISTD0
designou o agrónomo D.N.P.V., classe O, interino, Paulo Loureiro
Dia 13 de dezembro de 1938
Peltier, para orientar os trabalhos do Curso de Trabalhadores Rurais,
Por portaria n. 709, de 13 do corrente, o ministro de Estado, con- organizado no Patronato Agrícola "Artur . Bernardes", em Viçosa, sem
cedeu prorrogação de licença para tratamento de saúde, no período outras vantagens além dos vencimentos de seu cargo.
compreendido entre 13 de novembro e 31 de dezembro do corrente
Por portaria n. 722, de 14 do corrente, o ministro de Estado,
ano, na forma do art. 8.°( inciso 1, do decreto n. 14.663, de 1/2/921, tendo em vista a representação do veterinário sanitarista, classe J,
extranurnerário
mensaliata,
sub-ajudante
técnico
de
5.°
classe,
da
ao
do Quadro Único deste Ministério, João Ferreira Barreto e a solicitaGualter da Silva Porto.
Diretoria do S.P.T.,
ção do diretor geral do Departamento Nacional da Produção Animal,
Por portaria de 13 do corrente, o ministro de Estado, concedeu, ambas constantes do processo P.A. 6.664/38, determinou, de acorde
em prorrogação, para tratamento de saúde, nos termos dos incisos com as alíneas b e c do item II, da Portaria n. 475, de 21 de setembro
I e II, do artigo 8.° do decreto n. 14.663, de 1.° de fevereiro de 1921, de 1938, a instauração de um inquérito administrativo na Inspetoria
licença ao extranumerário mensalista João Moreira da Silva, auxiliar Regional do Serviço de Defesa Sanitária Animal em Belo Horizonte,
cie 3.° classe, da Inspetoria Regional, em Porto Alegre do Departamen- para apuração de quaisquer irregularidade, porventura existentes, na
mesma repartição, e designa os funcionários Américo de Sousa Brato Nacional da Produção Animal.
ga, biologista D.N.P.A., classe L; Miguel de Lima Mendes, zoolécnisPor portaria n. 711, de 13 do corrente, o ministro de Estado, con- ta, classe K, e Catão Nogueira Santos, oficial administrativo, classe I,
cedeu quatro mesês de licença para tratamento de saúde, a partir de Para constituirem, sob a presiWncia do primeiro, a Comissão que
1. 0 do corrente mês, nos termos do art. 8. 0 , inciso I, do decreto nú- procederá ao inquérito.
mero 14.663, de 1.° de fevereiro de 1921, ao classificador de Caí,
Por portaria n. 724, de 14 do corrente, o ministro de Estado
classe H, do Quadro Único deste Ministério, co mexercicio no Serviço Técnico do Café, no Estado de São Paulo, Sr. Nuno Infante Vieira. designou o oficial administrativo classe J, servindo no G.M., Caso
Luiz de Azevedo Marques para ir ao Estado do Pará, afim de reprePor portaria n. 712, de 13 do corrente, o ministro de Estado, con- sentar o ministro no ato da colação de grau dos Agronornandos da Escedeu um mês de licença, em prorrogação, para tratamento de saúde, cola Agrícola do referido Estado.
na forma do art. 8.°, inciso I, do decreto n .14.663, de 1/2/1921, ao alPor portaria n. 725, de 14 do corrente, o ministro de Estado.
moxarife interino, classe F, do Quadro Único deste Ministério, com
exercício na Inspetoria Regional do Serviço do Fomento da Produção designou o oficial administrativo classe .1, servindo no G.M., Celso
Luiz de Azevedo Marques para ir ao Estado do Ceará, afim de repreAnimal em Barretos, Sr. Leoni Fonsecei Almeida.
sentar o ministro no ato da colação de grau dos Agronomandos da Esministro
de
Estado,
conQ
Por portaria n. 713, de 13 do corrente,
cedeu seles mesês de licença para tratamento de saúde, nos termos cola Agrícola do referido Estado.
Portarias 467 e 468 de 1/12/38.
do art. 1. 0 e parágrafo 3.° do art. 4. 0 , da decreto n. 42, de 15 de abril
de 1935, à datilágrafo, classe F. do Quudro Único deste Ministério.
O ministro da Agricultura devidamente autorizado pelo Sr. precom exercício na Inspetoria Regional lo S.D.S.A., em Belém,. Rei- sidente da República. em despacho exarado na exposição de motivos
munda Napoleão da Costa e Silva.
a. 326, de 5/11/38, do D.A.S.P., e na forma do que prescreve o
Por portaria n. 714, de 13 do correole, o ministro de Estado, con- item V, do artigo 26, do Decreto-Lei n. 240, de 4/2/38, resolve admitir
saúde, nos termos do art. 8. 0 , inciso I, do decreto n .14.663, de 1 de como extranumerarios rnensalistas, José Delmiro e Francisco Estevaie
cedeu dois mesês de licença em prorrogação, para tratamento de Pereira, para exercerem as funções de trabalhadores de S.a classe do
fevereiro de 1921, ao escriturário, classe G, do Quadro Único deste Horto Florestal de Ubajára, do Serviço de irrigação, Reflorestamento
Ministério, com exercício Da Estação Experimental de Plantas Têx- e Colonização. (S.P. 4.684/38) .
teis em Surubim, no Estado de Perima-Muco, Sr. Ranilson de Sá BarRequerimentos despedir/doa:
reto.
Antônio
Filho — Solicitando aproveitamento. — Aeuarder
Por portaria n. 715, de 13 do corrente. o ministro de Estado, con- oportunidade.Mies
(S.P
.7 .869/38) .
cedeu um mês de licença, em prorrogaeão, para tratamento de saúde,
Aparácio Pinheiro Gonçalves — Solicitando aproveitamento.
nos termos do art. 8.0 inciso I, combinedo com o de u. 11, do decreto Aguardar oportunidade. (S.P. 7.928/38).
número 14.663, de 1/2/921, ao Prático Rural, classe F. do Quadro
Grijalva Rodrigues Fernandes — Pedindo abono de diárias. -Único deste Ministério, com exercício na Inspetoria Regional do S. Indeferido.
(S.P. 1.832/38) .
I.P .0.A.. em São Paulo, Sr. João Batista Gomos de Mattos.
Por
portaria n. 726, de 15 do corrente, foi concedido me ano
—
Por portaria n. 716, de 13 do corrente, o ministro de Estado, conlicença, na forma do art. 1° do decreto n. 42, de 15 de abril de
cedeu dois mesês de licença, para tratamento de saúde, em prorroga- de
ao oficial administrativo, clae K do quadro único do Minisção, nos termos do inciso 1, do artigo 8.° do decreto n. 14.663, do 1.0 1935,
tério da Agricultura, com exercício na D. C. Antônio de Barros Ceie.
estranumerária
mensalista
Senith
Viana,
1921,
à
de fevereiro de
Lima, ficando-lhe marcado o prazo' de oito dias da data da
auxiliar de 2.° classe, do Horto Florestal do Distrito Federal, do Ser- queira
publicação
desta, para entrar ne gozo da mesma.
viço de Irrigação. Reflorestamento e Colonização, do Departamento
Por
portaria
n. 727, de 15 do corrente, tendo em vista o dis—
Nacional da Produção Vegetal.
no art. 16 do regulamento aprovado pelo decreto n. 3.000, de
posto
de
13
do
corrente,
o
ministro
de
Estado,
conPer portaria n. 717,
17 de apeio de 1938, designou o trabalhador de 1 classe, extrai/1icedeu, em prorrogação, para tratamento de saúde, nos termos do in- merário,
Wanderley de Carvalho, do Serviço do Fomento da
ciso I. do artigo 8.° do decreto n, 14.663, de 1.° de fevereiro de 1921, ProduçãoArlindo
para, sem prejuízo de suas funções, servir como
licença pelo prazo compreendido de 13 de outubro a 31 de dezembro auxiliar daVegetal,
Comissão de claseificação e fiscalização da exportação de
do corrente ano, ao extranumerário rnensalista José António, trabalhamilho do Estado de Alagoas.
dor de 3. 0 classe do Núcleo Colonial São Bento. do Serviço de Irriga;
Reflorestamento
e
Colonização
do
Departamento
Nacional
da
— Por portaria n. 728. de 15 do corrente, tendo em vista o disção .
posto no art. 16 do regulamento aprovado pelo decreto n. 3.000. ile
Produção Vegetal.
de 1938, foi designado o trabalhador de 1' classe, extraPor portaria ri: 718, de 13 do corrente, o ministro de Estado, 17 de agostoJuvenal
da Silveira Leite, do Serviço do Fomento da ProMendendo o que consta do processo S.P. 0.288/38, tornou sem efeito numerário,
Vegetal, para, sem prejuízo de suas funções, servir como auportaria
dução
revigorar
a
à portaria 863, de 18 de novembro findo, para
xiliar, da Comissão de classificação e fiscalização da exportação de
050 de it do mesmo mês, pela qual, devidamente autorizado pelo Sr. milho do Estado de Magoas.
presidente da República, foi posto à disposição do governador do Esta-

A Direiaria da Imolar/se Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exerci cio
tia 1939, mediante pagamento da importiincia correspondente ao, pe*iodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, a respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias Piscais, Alfândegas.
:.lesas de Rendas e Coletorias.
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, lese periesia n. eete es 15 110 su p lente. tendo em vista o dis— Ao S.P.T.:
N. 3.171 — Solicita a remessa do ponto do funcionário Perf Orposte nu art . 19 do nau:emento aprovado pelo decreto n. 3.000, de
i7 de agosto de 1938, foi designado o agrônomo do Fomento Agrí- sini Lacerda, referente aos meses de janeiro a abril de 1937, indiscola, classe K. Silvano Alves da Rocha, para, sem prejuízo de suas pensavel à emitagem de tempo de carreira de agrônomo D.N.P.V.,
funções, servir como chefe da Comissão de claseificação e Fiecaliza- do Quadro Unico deste Ministério.
— Ao Sub-Inspetor da 3" Região do S.F. v .P. — Ceará:
Ou da exportação de milho do Estado do Paraná.
N. 3.172 — Solicita provieências no sentido de ser enviada a
Dia 5 de dezembro de 1938
este Serviço a frequência do pessoal permanente que serve junto a
essa Inspetoria, referente aos meses de junho a dezembro de 1937.
Aviso:
_. Ao Sub-inspetor da 4' Região do S.F.P.V. — Sergipe:
Sr. juiz de Menores do Distrito Federal:
N., 1.179 — Solicita prcividências no sentido de ser enviada a
14. 3.243 — .Tenho a honra cre levar ao seu connecimento que," este Serviço a frequencia do pessoal permanente que serve junto a
-devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Presidente da República e, essa Inspetoria, referente ao mês de dezembro de 1937 e todo o ano
atendendo à solicitação constante do ofício de V. Ex., n. 4.830, de de 1938.
i24 de novembro último, resolvi designar o agrónomo D. N. P. V.
— Ao A.A. no Pará:
Paulo Loureiro Peltier, para orientar os trabalhos técnicos do Curso
N. 3.174 — Comunico que este Serviço não recebeu as folhas de
Ide Trabalhadores Rurais, do Patronato Agrícola Artur Bernardee, pagamento referente a esse Aprendizado, de maio até a presente data,
Sem Viçosa. (S. P. 4.509/38.)
indispensáveis à contagem de tempo de serviço e classificação dos funcionários, de acordo com as normas em vigor.
.
.
EXPEDIENTE DO Er.. DIRETCH
— Ao Sub-inspetor da 3' Região do S.V.P.V. — „Rio Grande
No decreto de 5 de maio de 1938, pelo qual foi promovido Amaro do Norte:
!Alvares da Silva, ao cargo da classe J, da carreira de agrónomo D.
N..3.175 — Solicito providências no sentido de ser enviada a
foi exarada a seguinte apostila: "A promoção a que se re- este Serviço a frequência do pessoal permanente que serve junto a
fere o presente decreto foi feita, pelo critério de mereoimento abso- essa Inspetoria, referente aos meses de fevereiro e março de 1937.
luto, conforme resolução do Departamento Administrativo do Servi— À Inspetoria Regional, em Recife:
I
Slo Público. (SP-9.095-38).
N. 3.178 — Em referência ao ofício n. 1.016, de 19 de outubrO
i
último, encaminhando requerimento do prático rural José ClementiDia 12 de dezembro de 1938
no de Oliveira, do S.D.S.A., em que pede anotação em ficha, inforOfícios:
ma que o referido funcionário deverá apresentar os documentos
comprobativos do que alega, ficando sujeito ao pagamento do sélo
À Despesa Pública do Tesouro Nacional:
de transcrição de documentos provantes de atividade estranha a- este
N. 3.161 — Transmite o processo S.P. 4.949-38, relative à Ministério.
lconcessão de aposentadoria a Luiz José Moreira, no cargo da classe
— Ao lnspetot regional de Sericicultura em Barbacena:
1J, da carreira de desenhista do Quadro Unice deste Ministério, bem
N. 3.177 — Transmite a inclusa portaria n. 700, de 5 do correnassim as certidões de tempo de serviço público. (S.P. 4.949-38).
te mês, de licença da extranumerária mensalista Realina Lopes,
— À José Duarte Albuquerque Figueiredo:
aprendiz de 2' classe dessa Inspetoria.
N. 3.162 — Em resposta ao telegramma n. 2, de 12 do mês
— Ao S.T.C.:
transato, em que solicita remessa do processo S.P. 1.810-38, e a
N. 3.178 — Em aditamento ao meu ofício n. 3.076, de 6 do corportaria n. 474 de 21 de setembro do corrente ano, informa que as rente mês, comunica que a licença de seis meses, concedida pela porditas providências já foram dadas pelo ofício deste Service n, 2.4308, taria ministerial n. 681, de 30 de novembro anterior, ao servente,
de 8 do mês próximo findo. (S.P. 1.810-38).
com, exercício nesse Serviço, Valentim Mutschele, foi baseada nos
•
— —Ao D.A.S.P.:
termos do artigo 1°, do decreto n. 42, de 15-1-1935. (S.P. 8.286,
N. 3.163 — Remete a relação das vagas existentes no quadro de 1938).
Único deste etinistério, de acordo com o pedido expresso na circular
— Ao Conselho Federal de Comércio Exterior:
DF-37, de 14 de novembro findo, desse Departamento. (S.P. 8.107
N. 3.179 — Acuso o recebiesento do ofício circular n. 7.031,
de 1938)
de 29 de novembro do corrente ano, e agradeço a comunicaçãn nele
D.N.P.M.:
contida sobre a mudança da sede desse Conselho. (S.P. 9.237-38)s.
N. 3.164 — Em solução ao Processo S.P. a. 9.172-38, erigiria— Á 1'. Ce R.:
do pelo ofício n. 2.137, de 3 do corrente mês, desse Departamento,
declara que o Ministro, por despacho da mesma data, autorizou a
N. 3.180 — Comunica que António Alves Torres, nascido ein
prorrogação de expediente dos funcionários indicados no aludido ofí- 22-9-921, neste Distrito Federal, filho de Antônio José Torres • de
cio, de acordo com a proposta formulada no respectivo processo. D. Leopoldina Alves Torres, tomou posse, em 30 do mês de novembro
i ' (S.P. 9.172-38).
último, do cargo de prático rural do Quadro Énico dest,e Ministério,
— A S.F.P.Mee
para o qual foi nomeado, em carater interino. por Decreto de 23 do
N. 3.165 — Comunica que a relação do pessoal para obras, mesmo mês.
acompanhado do ofício n. 883, de 23 de novembro ultimo, acha-se
O referido cidadão apresentou o certificado de reservista de 2'.
registrada neste Serviço. (S.P. 8.371-38).
categoria, ri. 1.402, expedido pela I a. R. M., j'. C. R., ern 17 ele
— À Comissão de. Eficiência:
de 1933. (S. P. (5.785-38)
N. 3.166 — Comunica que no D.N.P.A. não se realizou con- novembro
— Ao D N. P. A.:
curso que tenha sido atingido pelo decreto-lei n. 636, de 19 de agosN. 3.181 — Transmite o decreto pelo qual foi nomeado Antônio
to do corrente anno.
Alves Torres para exercer, interinamente, o cargo da classe D,
Fica, assim, satisfeito o pedido desta comissão. (S.P. 8.783- carreira de prático rural do Quadro Único deste Ministdrio, bem as38).
sim a portaria ri. 708, de 6-12-1938, que o designou para ter exer— Ao A. A. de Minas Gerais:
N. , 3.167 — Em resposta ao ofício "h. 624 — de 28 do mês p. cício no S. D. S. A. (S. P. 6.785-38).
finde. comunica que a classificação básica referente à carreira medi.
•
Dia 13
co clínico, do quadro único deste Ministério, só poderá ser retificada
Á Despesa Pública:
quando todos os funcionnários que a integram completarem a 'conN. 3.182 — Comunica o falecimento de Heeminia Stelling, dactitagem de tempo de serviço público, expediente que vem sendo solteilógrafa da antiga Diretoria Geral de Contabilidade da Secretaria de,
teclo insistentemerte. (S.P. 8.758-38),
Estado, deste Ministério, ocorrido a 21 de agosto último, a qual se
—Ao Delegaeo do T.C. junto ao M.A.:
N. 3.168 — Comunica que, por portarias números 469, 470 e achava aposentada por decreto de 20 de janeiro de 1931. (S. P.
471, de 1° do corrente, o Ministro, devidamente autorizado pelo Pre‘sie 7.510-38).
— Ao inspetor do S. P. T. no Estado da Bela: .
dente da Repebiica. em despacho exarado na exposição do motivos
N. 3.183 — Acusando recebidas as folhas de pagamento remetinúmero 467. de 29 de novembro último. do D.A.S.P. e. na fárma do
que prescreve o item V, do artigo 26, do decreto-lei n. 240, de 4 de das pelo ofício n. 649, de 26 de novembro findo, dessa repartição,
fevereiro de 1938 — resolve admitir como extranumerários 3nen. solicito esclarecerdes o motivo de tão prematura remessa quanto às
&instas. Mário Henrique de Ortiz Pope, Lenídia de Menezes Serôdio e relativas ao mês de dezembro corrente — que tem mais de urna quinHeitor de Alencar Guimarães Filho, para desempenharem, respectiva- zna de antecipação, visto estarem limitadas para 16 desse mês ale
mente as funciles de auxiliar de escrita do 5' classe, adjunto de al- remessas de tal natureza. (S. P. 8.731-38).
moxarife de 5' classe e auxiliar de 5' classe, dó Fomento da Cultura
— Ao Sr. José de Carvalho Barbosa — São Paulo:
N. 3.184 — Atendendo à solicitação de 29 de novembro áltimo,
do Trige. no Estado do Paraná. (S.P. 5.771-38S.
comunica, que, nesta data, foram solicitadas h Delegacia Fiscal nesse
— Á E.N.A.:
N. 3.169 — Acuso n recebimento do ofício n. 1.178, de 28 de Estado as necessárias providências para serdes submetido à inspeção
novembro último, e agradece o convite nele feito para stesietir so- de saude, oumprindo que vos apresenteis à mesma repartição para
lenidades comemorativas do jubileu dessa Escola e de alguns de. esse efeito. (S. P. 2.810-38).
seus prefessores. (S.P. 8.646-38),
— Ao delegado fiscal do Tesouro Nacional no Estado de Minai
-- Ao A • em Alagôas:
Gerais — Belo Horizonte: •
N. 3.185 — Reportando-me ao ofício ri. 2.790, de 18 de novemN. 3.170 -- Solicita providências no sentido de ser eeviada a
este Serviço re ;sequência do pessoal titulado, referente-aos meses de bro último, comunica que, tendo José Carvalho Barbosa transferido
janeiro. alisei -e outubro cle 1937; indispensanl h 'classificação Por o seu domicilio para a capital do -Estado de São Paulo, ésta Diretoria
antiguidade. ein várias caereirae
quadyss - único deste. solicitou à Delegacia Fiscal no-mesmo Estado ,a 'providência qua eas
,
, que inteeram
Ministério
foi pedida no ofício acima aludido. (S; P. 2.81048).
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deásao fiscal no Estado de São Paulo - São Paulo.
N. 3.186 - O inspetor agricola, aposentado, José Carvalho Barhosa, solicitou ao ministro a sua reversão à atividade, em cargo equivalente ao que exerceu, eni tempo, neste Ministério.
Como providência preliminar, nos termos do art. 1 4 110 decreto
5.352, de 28 do novembro de 1927, rogo vos digneis providenciar . no
4enlido de ser o interessado submetido à inspeção de sande por junta
inédica oficial, para verificação do possivel desaparecimento das causas que determinaram a sua invalidez e que são as que constam do
laudo, cuja cópia autêntica, junto ao processo.
O referido funcionário residt nessa cidade, na rua Rio Grande,
o. 49 e esta Diretoria expediu oficio ao intoressado, rientificanda-0
:ta necessidade de apresentar-se a p s.,;z1 Delegacia FiReal. para sor
metido à inspeção de saltite. (S. P, 2.810-38).
- Ao I. N. P.
N. 3.187 - Solicita pro%itb s. o• :as no sentido de ser informado a
este Serviço qual o número (1t men- .111..lodes pagas, ai S ago s to do corrente ano, por Odete Iehly Ir I.: mos, in s crita nesse In e titnto sf./,
ii. 85.219, para um pecúlio de 10:000a000, polo prazo atai'', a
partir de maio de 1935, cuir, pre .o . ;.1 mensal •-• de 15300.
-- Ao I. B, V.:
.1;..10 o. 1.7:37.
referAdeta
N. 3.188 f(.i!‘)j n,;
p. passado, comunica (lue, o. 1"»:1
diento ao inspetor de 1isealiza0 clo Eyeretei,
10.1
of.
1,1.1•••••:,
i t.
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Ao, delegado. /iscai do Tesouro Nacional no Estado k rala

N 3.197 - Transmito o Decreto de 26 de outubro do 12401:11•11(1).
ano, pelo qual foi nomeado Romã() Luis Sol para exercer, interina-4'
mente, o cargo da classe "G", da carreira de agrónomo D. N. P. v.,
do Quadro Único deste Ministério.
O referido funcionário foi designado para ler exercício no A. S.:
cal Ouro Fino, Estado de Minas, motivo por que roga dar-lhe pi
do cargo em que foi provido, mediante as formalidades legais,
uivando, oportunamente, a este Serviço, o ;t:Ita em que for ate13-1•(la
a presente solicitação.
Oumpre cientificar-vos de que o Decreto eni apreço, foi on;
rwto no "Diário Oficial" de 29 de outubro do corrente ano e de .o.s(
Exmo. Sr. ministro, do acordo com o art. 8 do Decreto 19
de 12 de janeiro de 1931, concedet ao frwionário uma prorrog.:vi;o
iti' prazo de 20 dias para tomar Pese e entrar no exercício do
P. 8.569-38).
- Ao D. N. P.
N. 3.198 - Transmite a portaria ministerial n. 712. de
.
d,/mbro corrente, pela qual foi conceilI,;,) um tu*'s
p.. , rrogação, para tratamento de Eaudr• tu almoxarife. com ex.•..--.1.1
•.m Barrotes, I.- ti
1' E. R. do S. F. P. A., dessa Depar;
t s ,.'seca Almeida. (S. P. 9.127-38).
- Ao S. P.
n. 709, de I.; ;o
N. 3.109 - Tramonite a rio:leria
ri. rente mês, que con . etlen 1.1'1y:rogação ti,' 11 . -enea para trata;,.. o
saude, no período rowpreeridi.lo entro 13 de novembro a 't1 te
i' .. omibro do corrente ano, ao extrànumnrário
da Silva Porto. 4.
1. 'tcnico de l:; 4 . elnss e , de,:t Dit-teria,
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N. ;Lite - Restitue i t-x.
1' e 1,:,...1•n •• n
de algodão, Alvz..1 . 4, 1 . '1 1 :Z"
t1;••
•
pelo RfiCi0 ));1111
••‘•1•1•.'.;t
reconhecida a lirma
l!,••-i
soonfos dessa natureza. Cornuo i :nr:o :n . a.iodica a contagem
a ti,del
.clopo do interessado p(lr ( , ,12! • ••••
rererente aquele período.
;). S. A. lin! Fortaleza:
- Á Inspetoria Regional
N. 3.1.N - Tendo veriti, •. “ to dtoe a relação das ¡liarias abonadas ao pessoal dessa Inspetorie. 1. “ inês de marro piliximo
encaminhada Cone o vosso oficio it. 180, de 13 de abril Último, foi
organizada de conformidade com as tauelas aprovadas pela Portaria
de 24 de março do corrente aro, comoni o o-vos. para tis devidos
fins, que sendo essa Portaria posterior ao e nn¡unto dos reipectivos
trabalhos fóra da sede, todas as diárias ron .-tantes da relação uni
nreço, com exceção da do 2.1 do março abonado ao auxiliar de
lasse, Antônio Oristino Oliveira, devem ser reguladas pelas tabelas
14 Portaria n. AO, de 17 de janeiro, então em vigor. .(S. P. 8.74Z10) .
- D.
A O. D. Pa
N. 3.194 - Junto restituo o alicio dessa Diretoria ;oh o número
t .7.,60, de 3 do corrente. • (S. P. 8.962-38).
- Ao D. n. P. t. f
, N. 3. 195 - ,Relativamente à folha de pagamento de diárias
ateaminhada com o vosso officio u. 2.8543, de 22 de outubro último,
tomunico-voa, para os devidos fios, que na importância das diárias
lo prático rural, António de Sousa Lima, ha um engano de 900 Mis.
-ima mais, isto d, as 10 diárias a ele atribuidas com o valor unitário
imgoo, importam em 199$000 e, não, em 1 .03990, 6_0Mo consta da
ferida folha. (e. P. 7.43-88),„
• 1-4 Ao 8.
N. L ige - Solicita ProVklónklaa ib sentido de ber" indicado a
ate Serviço qual o número de prestaoées puas, assim como o valor de
Ma uma, pelo extranumerário dessa repaáloão João Abreu de Lima
katteoelos, a layOr das A. A. F. B. S., À.
F. e A. O. D., no ourso
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;.- portarias ti•938, dos eXil'al
rolacko
nas
P. A,.
1À0 1 ) .
s, e que se do, 11",P1 . 1 !"".
eorterão it conta do 'reedi'o
As despes.t .
;.4;.'1./..
.
, a0. ere;.. .o l o
n ::
(leerelo-ld 629,
• .,.. de 82 tOi ,,ty
2•e pela verea 1.* - Pr-sool
- Pessoal extramar: oaci.) - Anelo 11 à lei orta melu.1; • ia .;,, •
P. 5.629-38).
iio de 1938.
- A Inspetoria Reglimal do S. D. S. A. o o rortairzar
N. 3.202 - Restitue, para os ckvidas. fins,
II. 102. t'
ti,• fevereiro último, diriaido por ea:...a Inspetoria á D. E. 41., 11 , 1
transmitiu a este Serviço. (S. 1'. 8.713-:.:f).
-Ao S. T. C.:
f
Ao S. T. C. - Goiás:providências no sentido
N. 3.203 Si.'re.T11
a ' isto Serviço as folhas de frequateitt do pessoal titulado refe.:e.,:.•,
aos anos de 1937 o 1938, insdisprnsavels à clasifica4) por s-mii titule, em várias carreiras que integram o quadro úni,',) deste
(S. P.)
- Ao S. T. C. em Pernambnco
N. 3.204 - Solicita a remessa da frequéticia tio pessoal titulei )
com °xereteio nesse Serviço, relativo ao mós de julho último, e iv..11
assim o resumo do ponto do agrônomo cafeicultor, Raimundo da 1t.,cha Sales, referente ao més de agosto do corrente ano. (S. P.).
- À Inspetoria Regional do S.- D. S. A. em São Salvador:
N. 3.205 - Solicita providências no sentido de ser envala,Ta
este Serviço, a frequência do pessoal titulado com exercido no-,:t
Inspetoria, referente ao mês do a gosto do corrente ano. (S. P.).
- A Inspetoria Regional do S. 1). S. A. em Belém:
N. 3.200 - Solleita as necessárias ptovif!i‘mcias, no sentido •r.t
ser enviado a este Serviço o resumo do perto r'n pessoal permarrnte com função nessa Inspetoria, referente aos meses de janeiro a novembro do corrente ano. ,(13. P.).
- A E. E. O. A., em enredar
N. 3.207 - Solicita providências no sentido de ser enviada a
este Serviço a frequência do pessoal referente aos meses de junho
Julho de 1937, indispen2avel ã classificação por antiguidade em \,::[.
rias oarreiggg dg Quadro tinte° deste fflitnistério. AN, R...4
•

•
Bezeilibro de ,1938

Otq a1A1."(Seeção I)

..••••n-•

los y
- :1411'1a Regional do S. D.-5. A. em Belénif •
s'?'"
N. 3.208 — Solicita a remessa do resumo do ponto do
-- Temia:lente CUM eXerCíCi0 nessa inspetoria, referente toe gume
¡maneiro a setembro do corrente ano. (S. P.). ess
-,ees
'
— Ao S. T. C. em Minas. Gerais:
N. 3.209 — Solicita providências no eín." itidd
efflieatilS
-reste Serviço, o resumo do ponto do pessoal permanente detff: SPO
01190, relativo ao mês de julho do.00rrente anu. tffles_ask....".sesse
— A S. I P. O. A. em São Paulo:
•11
N. 3.210 — Solicita a remessa da frequenetã dii ,03seoet titabS
com exercício nessa Inspetoria, relativa ao .104 - de outetbsn,.0
+,
, I.
corrente ano. (S. P.).
Inspetoria Regional em Berretose
N. 3.311 — Solicita providências no eentide do ser õindadd X
gene Serviço, o resumo do ponto do pessoal permanente som ~min
rio nssa Inspetoria, referente aos messes de jia/salto ts setembro de a
horrente ano. (S.l'.).
t
— Ao A. A. da Bafa:
N. 3.212 — Solicita prov idêntlei iaSS -1..-e4/1.1da kla • ett-• Wrsiladti
.4 seroso a frequência do pessoal titulado referente aos meses de
senho do 1936 e dezembro de 1937, indispeneavel à classificado por,
antiguidade em várias carreiras que integram o quadro Único deste
Ministério. (S. P.).
— Ao A. A. no Estado do Rio Grande do Sul:
N. 3.213 — Solicita providências no sentido
ser enviada
'este Serviço a frequência do pessoal titulado referente a janeiro, julho e outubro de 1937, indispensavel à classificado por antiguidade
p.).
em várias carreiras do quadro Único ; deste Minisherfo,
em
Minas
Gerais:
C.
Ao S. T.
14. 3.214 — olicita providências no Sentido 'ele -sãs. enviada
este Serviço a frequência do pessoal titulado referente - 401 MOSffig
'de maio de 1938. (S. P.).
. I
ern'Serildf
— A E. E. P.
N. 3.215 — Solicita providências no sentido de ser enviada á
este Serviço a frequência do pessoal titulado referente aos meses de
abril aagosto de 1937, indispeneasel à classificação por antiguidade.
em várias carreiras do quadro Único deste Mini g tévio. ( s. p..).
— Ao inspetor egrleole da 1." -11:&glão -- Pará
N. 3.216 — Solicita a remessa do ponto do funcionário MIMO'
'de Miranda Oliveira, correspondente aos meses de novembro e de•zembro de 1937, para efeito de contagem de tempo do- funcioná/10
em apreço. (S. P.).
i
— Ao inspetor da 2. • Região S. F. P. V. — Piauí:
!j
' N. 3.217 —Solicita providências no sentido de ser enviada si eated
Serviço a frequência do pessoal peunanente que serve junto a essa
Inspetoria referente aos meses de janeiro a março de 1934; 3ulho,
setembro e dezembero de 1936 e junho de 1937. (S. P.).
— Ao D. N. P. V.:
N. 3.218 — Comunica, que, no perlado de 14 de outubro a 20
de novembro último, o funcionário desse Departamento, Israel Solina
santos, esteve em efetivo exercido nesta Diretoria. .(5. P.).
í Ao inspetor da 8. • Região do S. F. P. V. — Mato-Grossof
N. 3.219 — Solicita providências no sentido de eme enviada mç
r -este Serviço a frequência do pessoal permanente que serve junto . a
essa Inspetoria referente ao mós de stembro de 1937. S. P•).
— Ao inspetor da IS Região do S„ . P. V. —pare
N. 3.220 — Solicita providências no sentido do ser enviada a os-,
te Serviço a frequência do pessoal permanente que serve junto a essa
inspetoria refererte aos meses de março e abril de 1937. (S. Its),
— Á Comissão de Eficiência:
N. 3.221 — De acosdo com o parágrafo V do isrtigo 45clo Regagula mento de Promoções, transmito-vos os Boltetins em que ha dia.
'cordenela na atribuição dos pontos conferidos pelos chefes de ser.
viço, afim de que delibereis sobre o julgamento dos mesmos. ;(S.,
8.512 dê 1938).
—. À Comissão de Eficiência:
N. 3.222 — Em cumprimento"ao disposto no item I do parágrae
to 4.", acrescido ao ertigo 45 do Regulamento de Promoções pelo decreto n. 3.-10e de 6 de dezembro de 1938, transmito-vos os Boletins
de Merecimento que se encontram nas condiç5es previstas no citado
parágrafo. (S. P. 8.756 de 1938).
— AG D. N. P. A.:
N. 3.22r — Em referência ao vosso oficio n. 3.342, de 5 do core
rente. transmiteSst-ieeluea poetaria de licença do extrannmerário men.1
sali s ta João Moreira de Sgra; auxiliar de 3.' classe da Inspetor
Rional em Porto Alegre, nesse Departamento. (S. P. 9.129-38).
—
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Sex-.:a-letra

Quadro nominal do extranurwrario diarista necessario aos serviços Je campo, da Estação Experimental Central de Cate, do S..rviço 1. cuic4
do Cate, do D.N.P. V., em Botticatn, Estado da. São Paulo, de acórdo com o decreto-lei n.240, de 4 de fevereiro de 1938. cuja desP és a correra a,on40'
da Verba 1'- •Pessoal. - Decreto-lei n. 107, de 27 de dezembro de 1937, Consignação 11 -Subcoatignação na 2 - Pessoal extrailumerialo ção na Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional em São Paulo.

Remuneração
C.)
o

Nomes

Despesa rota

Periodo

Denominação

Número
de diárias

Diària

1
1

Feitor,

Olivio Bregola

-

.••

7$200

—"a

De 1.6-11-38
a 31-12-38

25

1

273; . 00 1
_

Eorucatú, ti de dezembro de 1938. - Isidto Gil, diretor da Estação Experimental Central de Café de &Anafil.'

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO VEGETAL
SERVIÇO DIS FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Fomento da Cultura do Digo no Estado de Santa Catarina
Relação do p?ssoal extraittrinuario eTarefeltoi, necessários aos trabalhos da Estação Experirnental do Trigo em Rio Caçador, Estado de San
Catarina, no periodo ia 14 de novembro a 31 de dezembro de 1933, organizada de acordo com o disposto no Capitulo V do decreto-lei n. 240 de 4 d
Feverelro de 1933. Despesa a conta do decreto-lei n. 107, de 27-12-37. Artigo 3° - Anexo 11 - Verba 3 - Serviços e Encargos -1 - Diversos - Sti
Consignação 26 pa a as despesas com o Fomento da Cultura do Trigo, etc. - Destaque autorisado para pessoal extranumerariu, quota de te. 125:2UNO
chsIrlbui.la a Delegac ra Fiscal do Tesouro Nacional no Estado do Paraná.

N. de
ordem

Indicação do tr ab a lho I Fixação
do praso

Nome do tarefeiro

Sergio de Oliveira
2:
3 .,
4

5,
6
7 .
8:

9
10
11 4 .
12
13

14
15

Augusto Pinto
Matirruu Cavalheiro do Amaral._
Alexandre Monreki.
...•
Viior da Graça
..—
Ercelino da Oliveira.
* •••
Virgilio Cabral
.....
Olavo Ribas Filho
João Maria de Medeiros
Marneda AlarlineZ
Diniz Aives dos Santos
Julio Pires de Morais . *
João Modesto Da Silva
Julio de Paula
41. • •
Jose Alexandre de Souza

16

Oswaldo einheiro

17
18
19
21 ,
21 i

Sebastião Alves de Melo
Basilio Leite
Pedro Vieira da Silveira
Candido Erten°
••
José Gregorio Sobrinho..
Alfredo Bergi Siqueira

22

23

....

-••••• •
Leonel Schwartz.......•• .-..• , a • • ••.••• •

Derrubada e destacamento de mata virgem.
Idem.
Idem.
Ideia.
Idem, '
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.'
Idem.'
Idem
Idem,'
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem..
Idem:,
Idem.

45 dias
Idem.

Idem.
Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

Mem.
Idem.
Idem.
Idem,
Idem.

Mínimo
de produção

Condições de serviço

Acabamento deCondições
pagarnent

I hectare

Manual, com Instrumentos adequados.

Perfeito

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
idem.
Idem.
Idem.
Ident.
Idem.
Idem.,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Ide In.
Ideia.
Idem.
Idem,

Idem.
Idem.
Idem.

Idem.

Idem,
Idem,
Idem.
Idem,
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

Idem,
Idem.
ideia.

m.

Idem.
Idem.
Idem.
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.

Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem,
Idem.

2 1 O OC
por heetar
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
idem.
Idem.
Idem.
Idem.

Idem.

idem.
Idem.
Idem.

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

f•
Estação Experimental de Trigo em Rio Caçador, Estado de Santa Catarina, 30 de novem1202 .122N; =1_,dmeg1!i Poggi de Figueiredo, Chefe dó
do Fomento da Cultura do_Trigo no Estado de Santa Catarina. -
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DIÁIITO • OFICIAL •

IWstittito t:e Biologia Vegetar

•EXP -.3DIENTE. DO SR. DIRETOR.
Dia 5 de dezembro de 1933
Ofício:
Ao diretor gerei do Departamento Nacional da Produção Veeetals
N. 1.761 — Comunicando que já foram enviados ao Stevico
r de Pessoal os boletins dos serventes classe C em exercício nesta Repartição.
Ao diretor da Escola Nacional de Agronomia:
" N. 1.762 — Agradecendo o convite e comunicacão feitos no
t 'ofício n. 1.132, de e2 de novembro p. p.
Ao diretor ar) Serviço do Pessoal:
N. 1.763 — Envia a requerimento em que o artífice de 3 a classe (extranumerário mensalista) deste Instituto, João Ferreira, solicita ao Sr. miri e tro dispensa do pagamento do "selo de nomeação",
de que trata a Circular n. 2.811, de 21 de novembro p. findo, alegando já o ter peso em outra ocasião.
N. 1:764 — Envia o requerimento em que o artífice de 2 a classe
!(extranumerárin mensalista) deste Instituto, João Jorge da Fonseca. solicita ao Sr. ministro dispensa do pagamento do "selo de noaneacão", de que pala a Circular n. 2.811. de 21 de novembro p. findo, alegando já o ter pago em -outra ocasião.
— Envia o requerimento em que o artífice de . 2a elas" (extranumerário mensalista) deste Instituto, Manuel Clemente
:Vieira Filho, solicita ao ¡ar. ministro dispensa do pagamento do "selo
de nomeação", de que trata a Circular n. 2.811, de 21 de novembro
p. findo. alegando já o ter pago em outra ocasião.
N. 1.766 — Remetendo as 1° e.„2 a vias da relação dos funcionários em exercício neste Instituto que fizeram jús a diárias, durante
• ¡o mês de novembro último, por terem . prestado serviço fora da
sede de sua repartição.
Ao diretor geral do Departamento Nacional da Produção Vegetal:
N. 1.767 — Remetendo as 3 a e 4a vias da relação dos funcionários em exercício neste Instituto que fizeram jús a diárias, durante o mês de novembro último, por terem prestado serviço fora
da sede de sua repartição.
Dia 6
, Ao diretor da Contabilidade:
N. 1.771 — Remetendo os balancetes de transporte de pessoal
e -material, requisitado em proveito deste Instituto no mês de noyembro último.
•
Ao sub-contador seccional da Secretaria de Estado:
•
N. 1.772 — Remetendo a 2 a via do "Boletim de renda", referente ao mês de novembro último.
Ao diretor da Contabilidade:
N. 1.773 — Remetendo a l a via do "Boletim de renda", referente ao mês de no.yembro último.
Ao diretor geral do Departamento Nacional da Produção Vegetal:
N. 1.774 — Remetendo a 3 a via do "Boletim do renda" refexente ao mês de novembro último.
N. 1.775 — Remetendo folha de pagamento das diárias cotCedidas aos Srs. Paulo de Campos Porto e Alexandre Guri Brade
respectivamente, diretor padrão N, em comissão e biologista D. N.
IP. V. classe K, por serviços prestados fora da sede da sua reparhtkrin.
Dia 7
'

N. 1.776 — Cnmunicanclo que o biologista D. N. P. V. classe R,
do Quadro Único do Ministério da Agricultura, servindo neste Ins-

, Iituto. Henrique Delforge. entrou, nesta data, • ern gozo da licença
¡especial que lhe foi concedida_por Portaria n. 696 de 3 do corrente
mês. do Sr. mini g trn da Agricultura, nos termos do art. 1° do deLerdo n. 42 de 15 de abril de 1935. •
Ao diretor geral do D. P. V.:
N. 1.777 — Idêntico.
• Ao diretor do Serviço do Pessoal:
N. 1.778— Idêntico.
Ao diretor geral • do Departamento Nacional da Produção Ver gelai:
N. 1.779 — Comunicando que neste Instituto não existem funleionários pertencentes à carreira "Médico-clinico".
r
N. 1.7R2 — Comunicando que o biologista D. N. P. V. classe L,
'do Quadro Único do Ministério da Agricultura, com exercido neste
Instituto, Adolfo Ducke, nesta data, entrou em gozo da licença coacedida pela portaria ministerial n. 656 de 10 de novembro último na
forma do art. 1° do decreto n. 42 de 15-1-1935 e apostilada pelo
„Br. ministro da Agricultora em 1 de dezembro último.
Ao diretor ria Despesa Pública:
N. 1.780 — Idêntico.
An diretor do Serviço do Pessoal:
- N. 1.781 — Idêntico.
Dia 8
Ao sehltnr doutor Abolere4o Condurú. M. D. prefeito de Belém:
N. 1.783 — Apresentando c prof. Friedrich Markgraf, do Zar-

(Secção 1).
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dim Botânico de Berliiii; que está colaból:ando com o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e que-vai a Belém em viagem de estudos.
Ao diretor geral do Departamento Nacional da Produção 'Vegetal:
N. 1.784 — Remetendo a conta da "Time Leopoldina Iteilway
Company Limited", na importaucia de 1278300, referente a serviços prestados a esto Instituto em dezembro de 19ae.
Direi orla da Contabilidade
ExPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 6 de dezembro de 1938
Para preservar a lavoura algodoeira d'um ataque inesperado de
pragas que costumam surgir, por vezes, de maneis-1 violenta, causando prejuizos consideráveis aos plantadores, urge a distribuição
de inseticidas às dependências do Serviço de Plantas Testeis nos
Estados em quantidade suficiehte para atender os pedidos dos interessados, que adquirirão tais inseticidas a pree) de custo, sendo
as importâncias •respectivas recolhidas aos cofres públicos, na forma da legislação em vigor.
Não havendo tempo para a realização da concorrência respectiva,
dada a p roximidade do encerramento do exercício, solicito a V. Ex.
se digne autorizar, independente daquela formalidade e por meio de
adiantamento, a aquisição dos inseticidas necessários até .a importância de 50:0008000, (cinquenta contos de réis), correndo a despesa por conta da verba 3' — Serviços e Encargos, I — Diversos,
sub-consignação 9 — Aquisição de material agrícola para revenda
aos agricultores registrados no Ministério, etc., que apresenta saldo
suficiente para a aquisição supracitada. — Fernando Costa.
Autorizado, em 6 de dezembro de 1938. — GETULIO VARGAS.
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Requerimento despachado:
Dia /O de dezembro de 1938
D. C. 16.443/38 — Alfredo Alberto Pereira Monteiro, pedindo
certidão sobre gratificações adicionais. — Dirija-se ao Tesouro Nacional indicando o período.
Departamento Nacional da Produçâo Animai
EXPEDIENTE DO SA . MINISTRO

Dia 3 de dezembro de 1938
PORTARIA N. 7
O ministro de Estado tendo em vista o disposto no decreto no,
mero 23.133, de 9 de setem
bro de 1933, resolve aprovar as instruçbes que, com esta, baixam, organizadas pelo Conselho Técnico da,
Escola Nacional de Veterinária do Departamento Nacional da Prodoção Animal, para revalidação dos diplomas de veterinários ou médicos veterinários a que serefere o artigo 21 do decreto citado. Rio
de Janeiro, 3 de dezembro de 1938. — Fernando Costa.Instruções para revalidação de diplomas, organizadas para os
candidatos q ue se acharem nas condições do artigo 21, do decreta
a. 23.133, de 9 de setembro de 1933:
1° — Ao requerimento em que o candidato fizer o pedido de revalidação • ao diretor da Escola. Nacional de Veterinária e que será
selado na forma da lei, com a M . ma do requerente reconhecida por
tabelião, serão anexados:
a) titulo de médico veterinário ou veterinário;
b) caderneta de reservista ou documento que a supra;
c) histórico de suas atividades na profissão;
d) reg ulamento, regimento interno e programas da escola que
conferiu o diploma. • § 1.° O estudo dos documentos, deferimento ou indeferimento
dos pedidos de revalidação é da alçada do Conselho Técnico, a quem
compete, tombem, organizar as bancas e o horário dos exames.
§ 2.° Ern'caso de indeferimento do pedido , de inscrição pelo Conselho Toemo, caberá recurso dentro de cinco dias, contados da data
da publicação da respectiva resolução, para a Congregação.
2° — Submeter-se-á o çandidato á revalidação, a exame das cadeiras de anatomia dos animais domésticos, anatomia patológica e
técnica de necropsias, fisiologia dos animais domésticos e todas as
demais cadeiras que constituem o 4° ano da Escola Nacional de 'SNterinária:a) esse exame obedecerá ás normas .aplicáveis aos exames de
segunda época;
b) só será considerado habilitado o candidato que obtiver média
quatro (4), em cada cadeira que prestar exame;
• c) se o candidato obtiver média inferior a quatro numa cadeira, não poderá prosseguir nos demais exames e será considerado
inhabilitadô; d) a chamada para os exames far-se-á na ordem da fierintto das,
cadeiras.
— Habilitado o candidato, apt5e- o pagamento da taxa de 5008,
de que trata o regulamente da Escola, será feita, no verso do seu
diploma, a apostila' relativa á revalidação.
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(beeçao .,)

- • - •
--=" A:6 - Sr." aère:gado :iicár do Tesouro Nacional - no Estn:10 do-lf
Parágrafo único. Dessa apastila, que seazi assinada pala aliraParA
evalidit,
a
.
\.lor, pelo secretário e pelo interessado, constará, aa data da
' ssão do diploma, assam como a nota (média) obtida no exame, apas
N. 3.364 — Solicitando extração, até 31 de dezembro de 19:3:1
o que será registrada no livro de registro de diplomas e levará o salsa é remessa á Delegacia Fiscal do Tesou yo Nacional, no Estado d
em lacre, da Escola Nacional de Veterinária.
Rio Grande do Sul, da gula de quitação do veterinário sanitarisi
classe J, José Norberto Macedo, por ter sido designado para ser'ir
•
Requerimentos despachados
1. R. do S. D. S. A. em Pôrto Alegre.
Dia 3 de dezembro de 1938
Dia 9
Tribunal
de Contas junto a este Ministarl
do
lio Sr, delegado
, Luiz Falho propõe a montagem de um estabelecimento desti. N. 3.389—Solicitando providências atiro de ser entregue, a Um'
nado á secagem do pescado por processo de sua invenção. — Jadede adiantamento, ao biologista, alasse K, rio Instituto de Bioiod
ferido, em face do parecer.
Alvaro Jorge de karia Sales, a importancia de 32:000i10
António Pedro de Figueiredo, veterinário sanitarista, classe I, Animal,
para
ocorrer
a despesas com o combate á raiva de herbívoros no
interino, com exercício na I. R. do S. D. 5, A. em São Paulo, pe- Estados de Mato
Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
dido de ajuda de custo. — Indeferido (P. A. 6.545-38).
N. 3.390 — Solicitando providências para que seja paga á Reck
Wilson sampain Ribeiro, pedido de nomeação para o cargo de
Paraná -Santa Catarina a importancia de 1024800, relativ41
prático riflai], classe D. — Aguarde oportunidade (P. A. 6.720-38), de Viação
a Passagens fornecidas no corrente exercício em proveito deste !a
. João Fer»andes da Silva Sobrinho, prático rural, classe F, com partamento.
N. 3.393 — Solicitando providências para o pagamento da
exercício na 1. R. do S. D. S. A. em Belo Horizonte, pedido de
, peoaj
_aposentad o ria. — Slibmata-so á inspeção de saúde .(P. A. 6.544, portancia de 161$600 4 Réde de Viação Paraná-Santa Catarina
yeniente de transportes efetuados no corrente exercício, em proveitdi
da 1938).
ialóste Departamento.
EX PEDI ENTE DO R. DIRETOR GERAL
N. 3.399 — Solicitando providências para o pagamento de ri5j4/
a The Leopoldina Railway Company Limited, proveniente ao
683$
ida 7 de dezembro de 1938
transportes efetuados no corrente exercício, em proveito ciaste De-m4
Ofícios-:
partamento.
N. 3.400 — Solicitando providências para que seja paga a nas,
oo Sr. datei:n.1a lo Tribuual de Contas junto a este Ministério:
Leopoldina Railway Company Limiled a importancia de 1:664aS0N.
-- Solicitando providências para o pagamento á Com- relativa a passagens concedidas no corrente, exercícios em proveito?
lambia Paulista de Estradas de Ferro da impaetancia do 302$000 re- dèste Departamento,
lativa a pasaa;aens concedidas no corrente axercício, em proveito
— Ao Sr. diretor de Contaailidado ti(sto Ministério , soma
N. 3.402 — Remetendo, para pagamento pela verba 3
deste Daparaanaato.
N. 3.3aa — solicitando providências para o pagamento de trans- tas ns. 8.297, 8.370, 8.473, .8.529, 8.310 8.231 da The Uophleliinaportes efetuados, no corrente as:areado, em proveito deste Departa- Railway Company Limited. na importancia total do 8:445$300.
Ministério:
mento, pela Ernprasa. de Naveg. ação Fluvial Migueis ez Cia., na im— Ao Sr. diretor do Serviço dn Pessoal dèste
portancia tip 1:laia:atol-a
N. 3.390 — Remetendo os autos do inqua a ito procedido na d.04,
N. 3.aa8 • — Solicitando providências para o pagamento de rais inissão do Combate á Raiva em Santa Catarina ia,. P. 091-38 e Ia A.
• o1a700 is vlaast o oaerea do aio a:rande do Sul, proveniente de trans- a.015-38).
portes efetuadas, no corrente exercício, em proveito desta DepartaN. 3.397 — Rematando o raquerimento e laudo do inspeçãa dea
saúde do prátios rural, classe E. da I. R. do S. D. $. A., em Fora
mento.
— Pediu& proaaa'ascias para o pagamento da impor- taleza, Milton alamode, solicitando licença para tratamento de saorje:',,
N. 3.398 — Comunicando que a por portaria da 28 de novamares
al ada de :ama reHliva a paaai g ens concedidas no corrente exerci-aia
e lo, em aaasita doia Dapastamanto, -pela Emprésa de Navegação próximo findo, da I. R. do S. I. P. O. A. em Belo Horizonte.
rom concedidos 30 dias r! li ntroça para limfarneulo do sande, ao araa,
Fluvial- alaami sraa.
Ia-ditai!) providências para ser entregue, a titulo de tico rural, classe E, Arnaril Amaral Fran' lin, a partir de 2 do isaaa
N.
adiantamento, mi veterinário, classe I, do 1. E. A., Jaima Slovak a rente.
Dia 10
Lins (1.3 AI uda, a impartancia de 1:000$000.
N. 3.37l — Solicitando providências para o pagamento do réis
Ao Sr. delegado do Tribunal de Contas iluda a esta MinisHsitaat
70$200 á Estrada de Ferra Maricá, proveniente de passagens conN, 3.407 — Solicitando providandas para o pagamento de imita'
cedidas, no eorreala asercido, tini proveito desta Departamento.
N. 3.37O aoticitando pravidancias para o paga.manto da iria- ajuda de custo do 500$ ao prático dt., laboratório, classe F, do
poalancia di3 2 -asaina relativa a transpostas efetuados. no corrente luto de Biologia Animal, Alarmo Joaquim do Assunção, por ter sities,
exercício, rua panveito deste Departamento, pela Rade Mineira de designado para, em comissão, auxiliar os serviços do prema
importadoa
contra a piro e aasplasmose de reprodr'aiais,
-Viação.
rio Sul,
Salisitando
providências
para
o
pagamentoá
Fazenda
Experimental
em
Baga,
Rio
Granrn
• N. 3. :lu
Ao Sr, dirator de Contabilidade desta Ministario:
Companaia Mogians E-aradas, do Ferro, da importanda de a‘eis
—
N 3.400 — Remetendo a folha da diárias do inspetor da prOart
120O0 . 0. relativa a psssagens concedidas, no enrrente axeriacio, am
. -'rea,
dutos de origem animal, classe IC, da I. R.. 1 8. T. P. O. afiro
proveito &ale Departamento.
(M.1
Niteroi, Estado do Rio de Janeiro, Franci sen la rawaso Filho,
_ Ao - Ss, diretor de Cantabilidade deste NlinisUrio:
s er requisitado o pagamento das mesmas á Dalagacia Faseai do •l'aaal
:Laia — Ilernetenda os documentos eamprobatórios da apli- souro Nacional nacnola Estado.
cação dada ao adiantamento de 50:000$ recebido pelo biologista, clasN. 3.410 — Remetendo a conta a. 1-5a3. da Itioia de Viação faial
Alvaro Jorge de Faria Sales.
raná-Santa Catarina, na importancia do 157$990, 'irra pagar ''
se K. do S. D, S.
,
itando a anulação, na escrituração da Direverba 3a.
N. 3. 3G' — a n.iii e
N. 3.412 — Remetendo o termo de morto do touro n, 1.20. '16,-1
toria de s:onlabaalade, do expediente, relativo ao adiantamento
doa;
1:000a000 a ser entragno ao veleriaário, classe 1, do I. 13. A., Salino nome "Aeoncliego", da raça Limusine, pertencente ao plantei15
diM
Pôsto 'Experimental de Criação de Soura, Paraná, ocorrida em
:Moreira Lins de alineida.
1
N. 3.367 — Rematando os documentos comprovantes da apli- junho último.
N. 3.410 — Remetendo o boletim da renda arrecadada -, e Sermr
cação dada ao adiantam a nf o de 600$ recebido pelo contínuo, classe
Naeimed ti Veterinária, Paulino Pinheiro Machado,
Hilda ao Tesouro Nacional em novembro próximo passado, pelo
)ortancia
de 3 :478aed0.;
,
o nto
e vFome
r
da Produçao Animal, na im1.
d C Álvaro
o ,astdo
iço
o — Ficrociendo. a coma da firma
. ..*
.N
—
Ao
Sr.
diretor
do
Serviço
do
Pessoal
daste
Ministério:
relativa á compra de
,
Ltda. na. impai:landa de 22:500$,
reonerimanto a laudo do inspeçãa de:
ilvaa. C.
n
danirido pelo Serviço de Caça,a
o Pesca,. 'N. 3.417 — Rornotend
v
1 . p.. ,;,, c . p . :^.... 4, . ,,Trr
urn automó el
• of - •,1;,), 0';", sa,J.
áric)
.
i
,;
ii
.
l
úa„
ao
ymn
.,
, N. a.373 — liai-neta/alo o boletim da renda arrecadada, e reco- „s- ã o s alvador, 1/1 , 1 , 1,, , ) to 1-,,Ii.i.r„„, no,,,
m
P.
A.
.11.
linda ao l'esi-mro Nricioonl no n'ias de outubro último, pelo S
N. 3.377 — Raiorlando. parai pagamento, a couta da Réde Mi- i riri 1 2
neira ele Vis s an, na imporlancia de 78$200, correndo a. despesa á
e ni.lii: , junif, : 1 n .-1,• Woi..1,,,,:
conta da acaba 3a.
Ao Sr. d r i c` gado do Triloo lid 10 neiaa para s aaersso. a . -tendo os do6umentos comprovantes da spria
a
N.
3.385
—
Ilam
•
N. 3.424 — Solieilanda priisia
l'',,•), n ¡'.._
aação dada ao adianta manto. do 1 :500$ pelo professor. classe L, da consignação 8, 02) Lb , N , . 14',; ,‘ . , da 'S. erbri 1 — i'd-- , '! ,.1}4
1,. •;.-ro,-.:';
:Ho
da
aioda
de
vo,10
.
E. N. V.. Tomaz da Rocha Lagoa.
t
' ,anela de 9:500$. raliva ;i fike . „
F . p . .\ a \ aaaa„ sas,,.a..„
* deste MinistúriC
recebida pelo zootecniata, rla,:o 1
o¡-,...,i,'.;,e¡a ao
:1 ... — Ao Sr. cliretor cln Seraiço Pessoal
N. 3.370 — Remetendo a tabela numérica e á relação nominal Viana, tendo sido aquela importa:leia racolliida ern
mensalista da E. N.,V. despacho do Sr. Presidsiite da Rapabliea exarado Ha s. saa,•s„ ao
(,:,traioilierário
sla"pessoal
próximo passadi.
'' N. 3.380 — Comunicando (ao% por portaria n. 113, de 3 do motivos n. 902, cio 'r de novembro
s ae m do inspalor da produtos iliaosiesail
N.
3.425
—
'dana
id
deste
Departamento,
foram
concedidos
três
meO.
mal, fflasse N, do s . T„ P. O. A. Augusto do Olivaiva 1Tws.
soriente,
da D.para
da
licença,
tratamento
de
saúde,
ao
prático
rural,
classe
G,
-eS'•
N. 3.426 — Ide.ms, idem do zootecnista, classe L, do sa . U. P. .1.,
; Q. A. em Pôrto Alegr4.Améried;de Almeida'
.,
da 1. 1/ .. do 5,S l'.•111
.` .
António Rodrigues de Almeida. .
..
• 17..í3i iglo:s.. '
,,f,7f,
•
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Serviço de Irrigação, Reflorestamento e Co1onizaçil61
:
•

EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 10 de dezembro de '1938
Por portaria desta data e de acordo com o - arl. 8, n. 1, do decreto n. 14.683, de 1.° de fevereiro de 1921, foram concedidos 30 dias de
licença para tratamento de saúde, ao trabalhador de 2.a classe, extra,
numerário mensalista( da 1. a Secção Técnica - Irrigação no Estado do Ceará o-edeste Serviço, Hermenegildo Pereira, a partir de 9 da
ouluaro do corrente ano.

Departamento Nacional da Produção lkiineral •
' EXPEDIENTE Do se. DIRETOR GERAIN
• •
•
Portaria u. 44
.
O diretor geral do D. N. P. Mineral resolve :designar o. servente,
classe C,. do Quadro único deste Min:stério. com exercício no Ser- Vico Geológico é • Mineralógico, Rivadávia Braga para tomar tonta
dos "stands" deste Departamento na Exposiçao Nacional do Estado
Nevo. •
-•
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1938. - Antonio José Aires
de Sousa.
Requerimentos despachados
Dia 3 Cie dezembro de 19:18
Augusto Àndrnde Ribas - Apresentando plano de pe sq uisa. ____
Sie os documentos. DGPM. 4.423-38.
Dia 5
Antônio da Ré e outros - Pedido de autorizaceo para peequisas.
- Se 'e os documentos e prove nacionalidade brasileira e idoneidade
financeira e apresente planto out"croeuie" da região. •DGPM.
4.352-38.
o Millioli e outro - Pedido de autorização para pesquiDionfai
eae. - Sele os documentos e proae nacionalidade braeileira e idoneidade financeira e epresente planta ou "croquis" da região.
DGPN1. 4.357-38.
Dia 10
_
Companhia Brasileira Carbonifera de Ararangu.á - Pedido de
certidão. - Certifique-se o que constar. DGPal. 4.877-38.
Companhia Nacional-de Mineração de Carvão do Barro Branco -Pedido de certidão. - Deferido. DGPM. 4.878-38.
ofícios expedidas
Dia 2 de dezembro de 1938
N. 2.117 - Sr. diretor de Contabilidade - Remete relate° de
mnierial adquirido por intermédio da me. em favor do FPM.
N. 2.118 - Sr. diretor de Contabilidade - Remete relação de
material adquirido por intermédio da CCC. em favor' da Diretora
ral.
N. 2.119 - Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da
Agricultura - Remete relação e quadro numérico de pessoal a ser
contratado pelo LCPM. no ano de 1938.
N. 2.120 - Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da
..kgricultura - Idem, idem do SGIV1.
N. 2.121 - Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da
Agricultura - Idem, idem do SA.
N. 2.122 - Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da
Agricultura - Idem, idem do SFPM.
N. 2.123 - Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da
Agricultura - Pede providencies no sentido de ser autorizado O Sr.
(-Bleier geral a requisitar passagens. com direito a leito, transporte
de material e animais, em objeto de serviço público.
N. 2.124 - Sr. representante da Companhia Telefônica Brasileira - Pede transferência de telefone.
N. 2.125 - Sr. Jerônimo Dixsept Rosado - Faz comunicação
de exigências do SFPM no processo em que requereu autorização
para pesquisas de minérios.
• N. 2.126 - Sr. Linhares. Korandjis & Comp. Ltda. - Convida
g satisfazer exigências da Lei do Selo no processo de manifesto.
N. 2.127 - Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da
•
Agricultura - Remete processo de interesse do engenheiro Franz
Loibel.
Dia 3
N. 2.128 - Sr. chefe do Serviço da Produção Mineral do Estado de Minas Gerais - Devolve devrdamente registrado o decreto
estadual que autoriza Alvaro Lobo Leite Pereira a pesquisar minérios.
N. 2.129 - Sr. Remus Luiz Schmettau - Comunica decisão do
Con s elho Nacional de Petróleo no ,processo em que solicitou autoritacão para montagem: de- lima -refinaria de petróleo na Ilha do Cajót.
2:130 - Sr, Bereardo. Antânio de Morais Comunica exigências do SFPM no pró- cesso em eme- requereu licença para pesquisar minérios.
N. 2.181 - Sr. António Felix de Amoeim - Res ponde à coneulta formulada em carta datada de 8 de -outubro pp.

.
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2.132 - Sr rVirgilio Mordi% de Naacipeento -1-ceruuutert
i
impossibilidade der' devolução doi documento; que -instruirem pro;;.
cesso de manifesto de : jazidas. -- • ` 'N. 2.133 - Sr. Arlindo 'Aires - Responde à- consulta formulada em carta de 24 de outubro último.
N. 2.134 - Sr. diretor das: Rendas Internas do Tesouro Nacional --Encaminha- processo em que a Se A. Empresa Força e Luz
Santa Teresa solicita isenção de `pagamento dê taxas.
N. 2.135.- Sr. diretor das Rendas Internaa do Tesouro Nacional - Remete nota suplementar de pagamento de taxas devidas
pela Companhia Indústria Brasileira de Papel, de S. Paulo.
N. 2..136 - Sr. ministro - Informa proceãso em qua José
Rom peu de - Sousa Brasil requereu aposentadoria.
N. 2.137 - Sr. diretor do Serviço de Aguas - Solicita prorrogação de expediente para os funcionários da Secção de Litografia
, Dia 5
N.. 2.138 - diretor da Despesa Pública - Encaminhe fiedia de pagamento do escriturário, classe E, Máxima de Alvarenga,
ectativa aos meses de outubro e novembro últimos.
- N. 2.139 e-- Sr. diretor do Serviço de Aguas - Comunica mie
o Sr. diretor geral concedeu ires meses de licença ao dactilógraio,
classe F, Helena Figueira Coutinho.
N.. 2.140 - Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da
Agrieullura - Faz comunicação idêntica.
N. 2.141 - Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério
Acricultura - Faz comunicação idêntica referente ao oficial aiin-a •
nistrativo, classe 1.- Augusto Craveiro Rangel.'
N. 2.1-42 - Sr. diretor do Serviço de Aguas - Faz identicii eoinunicaçã.o.
N. 2.143 - Sr. diretor do Conselho Nacional do Pe i róleo. Devolve informado o p rocesso referente ao pedido de autorizIviitl
:para pesquisas de peleóleo e gases naturais, em Sergipe, de. int,resse de Snlvador Priolii Júnior.
.- N. 2.144 - Sr. p residente do Conselho Nacional do Pe!ró,,,,
- Idem. idem.
N. 2.145 - er. presidente do Conselho Nacional do Petrifico --filen-e idem autorização de pesquisas sobre arenito betuminose
Estado de S. Paulo. •
N. 2.146 - Sr. rireeidente do Coneellio Nacional do Petróleo
Idem. idem em une Salvador Priolli Júnior solicita concessão
.1
lavra.
N. 2.147 - Sr. delegado do Tribunal de Contas no Minieteet„
da Agricultura. - Solicita pagamento de conta da Société Anonyine
du 'Gaz de Rio de Janeiro.
N. 2.148 - Sr. delegado do Tribuna': de Contas no Ministifrio da
Agricultura - Idem, idem da Companhia Telefônica Brasileira.
N. 2.149 - Sr. delegado do Tribunal de Contas no Ministerie
Agricultura - Idem. idem da The Leopoldina Railway & Ltda.
N. 2.150 - Sr. delegado do 'fera-ninai de Contas no Minislérie
da Agricultura - Idem. idem da Companhia de Navegaçãõ floyft
Beasii°¡
N. 2°..151 - Sr. delegado do Tribunal de Contas no Ministério do
Agricultura - Idem. idem da The Leopoldina Railway Co Ltd.
N. 2.152 - Sr. delegado do Tribunal de Contas no Minieterio
da Agricultura - Idem, idem da &idéie Anonyme du Gaz de Re de
janeiro.
N. 2.153 - Sr. delegado do Tribunal de Contas no Ministério
da Agricultura - Idem, idem da Companhia de Navegação Lloyd
Brasileiro.
N. 2.154 - Sr. delegado do Tribunal de Contas no Ministéric
Agricultura - Idem, idem da Société Anonyine du Gaz de Rio de
Janeiro.
N. 2.155 - Sr. detegado do Tribunal de Contas no Ministéric da
Agricultura - Idem, idem da Rede Mineira de Viação.
N. 2.156 - Sr. delegado do Tribunal de Contas no Ministerie
da Agricultura - Idem, idem da Rede Mineira de Viação.
N. 2.157 - Sr. delegado do Tribunal de Contas no Ministério da
Agricultura. - Idem, idem da The Leopoldina Railway Co. Ltda.
N. 2.158 - Sr„ deleeado do Tribunal de Contas no Ministério
'
da Agelcultura - Idem. idem da The Leopoldina Railway Co. Ltd.
N. 2.159 - Sr. delegado do Tribunal de Contas no Ministério
da Agricultura - Idern, idem da Companhia Carris, Luz e Força do
Rio de Janeiro.
N. 2.160 - Sr. delegado do Tribunal de Contas no Ministério
da Agricultura - Idem. idem da Estrada de Ferro Sorocabana.
N. 2.161 -Sr. delegado do Tribunal de Contas no Ministério
da Agricultura - Idem. idem da Estrada de Ferro SorOcabana.
N. 2.162 - Sr. delegado do Tribunal de Contas no Ministério
da Agricultura - Idem, idem da Amazon River Steam Navigation
Co. Ltd.
N. 2.163 - Sr. delegado do Tribunal de Contas no Ministério •
da Agricultura - Idem, idem da Companhia Estrada de Ferro Vitória à Minas.
N. 2.164 - Sr. delegado do. Tribunal de Contas no Ministério
da Agricultura - Idem, idem da Cernpanhia Estrada de 'Ferro Vitória à- Minaz.
N. 2.165 - Sr. delegado - do Tribunal de Contas no Ministério
:
da Agricultura - - Idem, idem da São Paulo Rallway. N. 2.168 - Sr. delegado do Tribunal de Contas no MNiatár,a,
da Agricultura - Idem, idem da São Paulo Railway.
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t,11.1:1 a venda de suas laranjas para exportação, pragia•ea-,
N. 2. 1ó7 - Sr. delegado do Tribunal do Contos ele alinietirie
-itricultor não se esforça em produzir laranjais eud;1 ,. m i nee,
da Agrieeltura - Idem, idem da Navegação Baiana.
dos pomares aumenta as suas despesas;
N. 2.108 - Se. delegado de Tribunal de Contas, no Ministério poreee o ta , . eeiento
..ondições, as frutas cítricas chegam às "packing-le Solicitapagamento
de
conta
da
Navegação
da A gri c ultura see" voei iii aercentagem de refugo superior a 50 ai1.
nalana.
te :e, ze , e S.F. dispusesse de uni fiscal permanen r.e, para ( e da.,
Dia 6
tini desees s:-.!ai,elcuimentR3, seria possível evitar-se que fossem a e sai
• 2.1d9 - r. delegado do rribunal de Contas, rtó Ministério dicionielae frutas sem lis características exigidas, pelo regulaniee'cal
Ia. Agricultura - Reei:Ieda adeartaamento para o engenheiro 5. A,, em 'vigor, pare exportaição.
!Sias a reelidade é que, para 25 "packin.g-housea" em Cm . eal,
Taese Costa Itedieeues.
-1 8 fiscais, para 26 em Nova Iguassú 0 e para a d,a
Dia 7.
C)rande
zolia
cl'
São
(ionçalo
3.
direlor iio Laboratório Central da Produeão MiN , 2 , 170 _
distante uma das outras estas casas de embalagens de Á-e
- nemunica que o Sr. ministro concedeu seis meses de li- lru-eEstando
a
fie-ali/ação
tem,
forçosamente, de ser muito falha, enquaetcW
Arnaldo Leopoldo de não for aumentado o número
.-enea ao oficial nWeinistrative. elasso
de fiscais. Pelo menos um para
uma delas. E isso Lenho reclamado por muitas vezes. No correste)
N. 2.171 - sr. secretario geral do Conselho de Segurança Na- ano, reiterei os pedidos expedindo a esse Departamento o ofício eras
o S.P. os de as. 3.485 e 4.000.
e iene 1 - Devoh e informado pelo SÁ. o proceeeo referente a traba- mero 2.746
lha do ceeeieeeirO Zdtoundo Franca Amaral.
e ettieoo, em que o assunto foi bem esplanada, junto a .-.14
Deas
2.1:2 - presidente do Conselho Nacional do Petróleo ema cópia, para maiores esclarecimentos.
- Reines3 rela.) e autorizações de pesquisas de petróleo e gases
Embora certo de que o resultado deste ofício vai ser idêntico
naturais bem co'e oe rocha piro-betuminosas outorgadas pelo Go- de tolos os (adros expedidos com a mesma finalidade, tenho em ve,
ressalvar a responsabilidade do S.F. visto que as falhas apontrula
vei 01Federal.
N. 2.173 - sr. chefe do Serviço da Produção Mineral do Estado vão creeeendo de modo impressionante, de ano para ano, era propor
de Minas Coreia - Devolve regieteado o decreto estadoal que auto- ção muito maior do que o aumento da produção eitricola naciunfaL
1
Ao Sr. diretor geral do D.N.P.V.:
riza Redelviin \uiia'i a pesquisae minérios.
N. 2.171 - reaneisco da Silva Monteiro - Comunica que o
N. 4.113 - Para efeito de pagamento, remoto-vos a conta del
Serviço oe Emalado da Predueão Mineral mandará um técnico veri- Companhia de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro, de n. 10.55
na impurlancia de 1721000, relativa ao fornecimento de luz eletri
ficar a jazida, de eua propriedede.
N. 2.175 - Sr. .Eelisberto Zanela - Comunica exigências da à Estação Experimental do Pomologia em Deodoro.
SeEPSI sebee o pedido dc autorizaeão para pesquisar minérios.
N. 1.115. - Idem as contas da Société Anonyme du Gaz de Ridi
N. 2.136 - ar. Jorge Mereb - Comunica exigências do SEPAI do Janeiro, de ns. 10.402 e 10.463, nas importã.ncias de 60$000
128$200 respectivamente, relativas ao fornecimento de luz eletrieo1
:61.)re pedido de pcequieas.
N. 2.177 - Sta presidente do Consórcio Administrador cie EM- feito à Estacão Experimental de Pomologia, em Deodoro.
presas de Minerneão - Agradece uma comunicação.
N. 2.178 - Sr. presidente do Sindicato dos Mineiros do Morro
Dia 10
Ao Se. cliefé da FiscalizaçãodeFrutas
no Porto de Santos:
Velho - Comunica que o SFPM incluiu no seu programa de treina
N. 4.121 - Em resposta ao vosso ofício n. 251, do 7 do oorrcmit eÇ
lue fui lembrado no memorial de 7 de novembro último.
lho oN.f 2.179 - Sr. Antenor Santana - Comunica a designação de comunico-vos que os serviços extraordinários prestados pelo pessu
dessa Fiscalização só poderão ser pagos pela verba de A5000300 0 di
uni engenheiro pura visitar a sua propriedade.
Si. 2.180 - Sr. Ilentique Burguês - Comunica o ao recebi-, tribuida à Delegacia Fiscal de são paujo,.
Ao Sr. diretor geral do D.N.P.V.: •
mento ila quantia em diuheiro expressa em carta dirigida ao Sr,
N. 4.125 - Transmito-vos cópia autêntica do termo de mor
ministro.
N. 2.181 - Sr. Denteio A. Machado - Comunica exig,"mcias do um equino, verificada na Estação Experimental de yitioultura
Co SETM, sare o pedido feito para pesquisar minérios..
Enologia, sediada em Pelotas.
N. 2.182 - se. delegado do Tribunal de Contas no Ministérid
- Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
"
N. 4.127 - Comunico-vos que concedi as férias regulame:it~,
da Agricultura - Solicita pagamento de contas da Société Anonyme
res
ao
servente,
classe
"G"
com
exercício
nesta
Diretoria,
Franeleee
do Gaz de Rio de Janeiro.
N. 2.183 - Sr. delegado do Tribunal de Contas no Ministério Madeireira, a partir do dia 15 do mês em curso.
da Agricultura - Idem, idem da Estrada de Ferro Soroeabana.
- Ao Sr. diretor geral do D. N. P. V.a;
•
N. 4.128 - Idêntico ao 4.127.
N. 2.1134 - Sr. delegado do Tribunal de Contas no Ministério
Luiz Xavier Borges e outros mensalistas do SFPM relativa ao mês
- Ao Sr. encarregado da Eetação ExPerimentaI de Fruticub•
da Ageicrillura. - -Solicita pagamento da folha de remuneraçrio de teia. Tropical - Iguarapé-Assu - Estado do Pará:
N. 4. 1O - De posse do vosso telegrama de que é objeto LlinÇ
de novembro 011inao,
a voe ser concedida por conta da quota estadear,N. 2.185 - Sr. dire t or do Contabilidade - Encaminha compro- gratificação mensal
aci
ervi(»):, de "Acordo", comunico-vos que deveis requerê-la
vação de adeentem e nto recebido pelo engenheiro do minas, classe dos
Sr.
minestro,
cabendo-me
entretanto,
esclarecer-vos
que,
ao
enc.
"1C, Emílio u! es ICIM2-112,
minhar e requerimento à autoridade superior, opinarei contra Z.
medida solicitada, eeob alegação de que, presentemente, não se adaga.
Serviço de Feulieultairii.
ilenhurn funcionário deste Serviço, percebendo qualquer gratifieaçã
na direção das suas dependência nos Estados.
DIRETuR
‘t'51.31ENTE Li)
Ao Sr. diretor do Serviçe Pessoal:
N. 4.132 - Levo ao vosso conhecimento, que toneedf "áiã .férf4
1_ , :a 9 de dezembro de 1038
regulamentares, a partir do dia 13 do corrente, ao agrónomo Fru-atieultor, clasee "11", Alberto Goulart Wucherer, ehefo íFisealies
Ao Se. ,jireler eral:
N. 1.112 - No incluso reorte, "A Notícia", jornal editado nesta eãe do Frules do porto de Santos.
Ao Si . . diretor dó D. N. P. 3„..3
cidade, em o número 3 do corrente niSs, Jazendo considerações sobre.
.•
e inferior das laranjas brasileiras exoortadas, conclue:
N. 4.133 - Idêntico ao 4.132.
a qualida d
Ai
Se.
diretor
da
D.
C.':
"Há, entretanto, nin serviço federal deelinado a fiscalizar
g P viã do Boletim ele rnela m•SM"cea'-- ,
N.
4.
use
Reme!
.:-vn
o comércio exoortador das; laranjas. A sua eficiência, porem, federais, desta Diretoria, roimivn ao mês ele novernhre ultimo. com
não está sendo evidenciada, pois esses aclime abusos não a declaração "Não houve renda".
ceesam."
Ao Se. diretor da 1). C.:
N. 4.137 - Remeto-eos as primeiras vias do Boletim e do quaExiste o sereleo de
Infelizment e , é serdadeira a neticia. supra.
material e pessoal para dro demonstratiso da renda arrecadada, em espécie - art. -i lo Na.
°
kr
fisealizaeão, mas ele não está aperelhado
n. 22.737, de 22 de maio de 1933 - por esta Diretoria, durant.
exercer eficientement e as saias fanções, a despeito das múltiplas eo- creio
lieRações que tenho feito, afim de que à disposição do S.F. sejam o inOe de novembro último, na importância do 2008060 bem como có-e
postos oa recursos de que ele nec e seita para que a sua eficiência seja pias-atitAnticas das certiIcados de recolhimento fornecidos pelo l'sa
souro Nacional, que perfazem aquela importância.
evidenciada nesse particular.
Sr. chefe da Sub-C.ontadoria Seccional junta a este Ministério
Esta Diretoria não pode pois ser responsabiliza da pele que de
N. 4.139 - Remelo-vos cópias-autênticas dos certificados nee+
anormal ocorre com a exportação de citrus.
meros 5.945, 6.079, 6.320 e 6.376, fornecidos pelo Tesouro Nacioeafe;
Alem disso, há ainda a considerar o seguinte:
na importancia de 5610041 cada um, proveniente dos recolhimentos: dai
1.° (.) tratam on l o dos pomares e a sua fiscalização, sob o ponto
de vista sanitário, estão a cargo do S.D.S.V., que emite o certifi- renda arrecadada. de acordo com o art. 4° do Decreto n. 22.737. det
cado de sanidade. indiapensavel Para as colheitas dos frutos desti- 22 de maio de 1933, por esta Diretoria, durante o mê.s de novembroi1
nados à exportaeão, em todas as zonas citrícolas do pais, com exce- último.
Ao Sr. diretor geral dn D. N. P. V.:
ção das situadas no Estado de S. Paulo, onde esse serviço corre 'a reN. 4.140 - Pásso lis vossas mãos aflui de ser encaminhado aciit
velia do Ministério da Agricultura.
Sr. Ministro por intermedio da D. C., para ser submetida à come:de-e
A emissão desses certificado); tem sido feita com benevolência é, ração do Ermo. Sr. Presidente da República a inclusa Exposição d43,(
por isso; os citricultores não se julgam obrigados a praticarem os tra- Motivos referente à Incorporação de um trator de esteiras "Caterpilarwl
tamentos prescritos pelo próprio S.D.S.V., que, por sua vez, di- e de nra roadbuilder Piara-Chung', - para ser adaptado ao refeií
ga-se de passagem, não dispõe de pessoal para uma fiscalização efi- rido trator, adquirido pela importanola de so:000pooi à homelogaçãO
.
I
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rdo do sr. , V.3.eistro, autorizondo a 4wAribuição a rai:tida de mudas
de castanheiro. oliveira. ele., a Várias dependénclas do S. P. na
portancia Mal de 3:692$000 e 4 autorização para serem aplicados ne.
Estro;ão Experimental de Goiana; no Estado de Pernambuco, 10 quilos'
de Mentiria "Schering", 750 quilos de sulfato de cobre e 400 quilos de
citrol n. valor lotai de 5:0208000, e no Campo da Propagação de Plarb,
tas Fridlreros, sediado em (uaramirwrign, - Estado do Ceará, 200'
quilo- i!r .18 escovas de pias-avo o 18 -ditas de aço, no valor
total r h? o-15$. mi a ,leriat este, adquirido por
, conta •Áll adiantamento da
ingaelancia de 1:10:0011, reeeludo pelo oficial administrativo-, olasSe
I --falia De Maria no Banco do Brasil em 4 de janeiro do eor,
reide Any para a r,,oli,.,;;;;To (;., despesas 110:.', termos do art. 10 da Lei
m'unevo 19e , d„,
j,,eLiro de 193d, em -,iirtude do aviso ri.. 5.960,
dt--1Ó37, deste 'i limisti-s rin ao da Fazenda.
•
Dia 13
dipel,e, geral do 1). N. P. V.:
N. 1.111 - ltcruelo-vos a corda da Rede de Viação Paraná; •-•,,
sliffl:t1 rd 'a, ti ii ro3 s1. na importancia de 8(4, relativa a trans,
porreli ii.. em proveito i i ce.-de Serviço.
dieefor do Ser, iço do Pessoal:
1.11? -- Ema resposta ao 'VOSSO ofício a. 3.117 de 7 do mèS.
ct, y enlc, centenieo-vos (I n c o figWinomo D N P V classe "Jr
U. s..'hery, esteve em efetivo eXercício de na cargo, como eus:arre-1
gado do Campo Ii Propaaeit l, ,m Plantas Fruliferas "Buenos Aires"
1 Tee,inm ( mui), doranle os meses de fevereiro e março dc 1936,
11,
1 . , dire t -e. da Contabilidade.:
-- Passe às vossas mãos, a 1 4 via do Boletim de renda
- ml . 2° do regulamento aprovado pelo Decreto
23,835, de '6 de
feverei l a dc 1o31, Fiscalizaçãa de Frutas deste11.
Serviço, em Pelotas, .1, :atride do Rio Grande do Sul, relativo ao m.ês de novembro proe
xima !fedo, com a d e claração: "Não houve".
Sr, . diretor da contabilidade:
N. 4.115 Remeto-vos a 1" via do Boletim de renda em selos
federais da Fiscalização de Frutas deste Serviço, em Porto Alegre,
Estado do rijo Grande do Sul, relativo ao mês de novembro prtiximo.
findo, com a d e claração: "Não houve".
An Sr. diretor do Serviço alo Pessoal:
N. 4.150 - Comunico-vos mie concedi as férias regulamentares
an dia
agrônomo
frutb)oltor, classe "L". Henrique Carlos Moreira, a partir
do
B.; do dezembro
corrente. .
Escola Nacional de Veterinária
EXPEDIENTE DO SR. DDIETOr.

fie querimerilos despachados
Dia. :30 de novembro de 1938
Adalberto Dumont Fonseca - pedindo a p rovação por média nas
13. 4, 11. 4 e 15." cadeiras o inscrição erá exame na 16", - Legaliza,
dos doeumenins, deferido.
Alberico Manoel de Araujo Jithior - idem, idem.
- Almerindo da Silva Gomes - idem, idem.
Anisio Ferreira Davis - idem, idem.
Alonso Dauber Menezes - pedindo inscrição em exame nas Ia;
e 16.° cadeiras, - Idem, idem.
Cerflio de Medeiros Coelho - idem por média nas 13.", 14." e
15." cadeiras e inscrieão em exame na 16'. - Idem, idem.
Celso Barce1ns
iriam, idem. - Deferido de acordo com a informação.
Djalma Novais - idem, idem. - Legalizados documentos, deferido.
Décio Rocha da Silva .Pontes - idem, idem, idem.
Dácio Cuterres da Silveira - Idem nas cadeiras do 4.° ano.
Deferido de acordo com a informação,
.Erriani de Oliveira Bastos - idem nas 13.`; 14." e 15. 4 e inscrição
em exame na 1.6." cadeira. - .Legalizados documentos, deferido..
Elios Ibrahim Zidan - idem, idem. - Deferido de acordo com
a informação.
Esdras chaves
idem, idem. - À vista da informação deferido.
Edelfride Gonçalo Correia de Sousa, idem, idem. - Legalizados
documentos, deferido,
Francis-0o Santos Doaste - idem, idem. - Def
Francisco Pereira da Rocha Filho - idem, idem. - Idem.
Pranklin Bittencourt de Almeida -- idem, idem. - Legalizados documentos, deferido.
Fernando Martins de Figueiredo - idem, idem. - Idem.
Faustino José Alves Junior - idem, idem. - Deferido. de acordo com a inforIneeão.
Fúlvio José Alice - idem nas cadeirhs do 4,° ano. - Legalizados
'documentos, deferido.
Gonçalo Mondo Vicio! - idem nas 13. a, 1 , 1." e 15.4 cadeiras
Idem, idem.
Hug° Luiz Addor - idem nas 1 cadeiras do 4.° ano. - Deferi'do de acordo com a informação.
.
José Previtera - idem nas 13.`„ 14." e 15.4 cadeia-4.i e inscrição
ir >in exame na 16'. - Legalizados documentos, deferido.
Joel CM:isque de Faria - idem, idem. - Deferido de acordo
kOrn a informação.
,Tos
é Pinto da Costa - idem, idem. ,To.ce Marfins de Britn - idem, idem. - Deferidk.
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João Prévitera - idem, idem.
Legalizados documentos, d(
ferido.
João de Sousa Neves - idem, idem. - Idem.
Justino Veiga Bittencourt - idem, idem, - Deferido de aem
do cora a informação:
Luiz de Castro Campos - idem nas cadeiras do
ano.
Luiz Gonzaga do Oliveira Larica - idem nas 13.", 14. 4 e inser
ção em azoam nas 15.4 e 15.4 cadeiras. - Legalizados documento.
deferido quanto às 13." 14.° e 15'.
Miguel Macedo Filho - idem nos 13. 4, 14.4, 15.4 e inscrição
exame na 16.4 rodeira. - Legalizados documentos, deferido.
Mário Leal "la p idar - idem, idem. - Deferido de acordo com
a informação.
Mozart Nobre da Silva - idem, nas cadeiras do 4. 0 anu. - Idem
Menahem Mimon Nahon - idem, idem. - Legalizados documer
tos, deferido.
Moisés Marinho de Oliveira - idem, idem. - Idem.
Mário Jogues - idem, idem. -, Idem.
Nilo Guimarães de Sousa - idem, idem. - Idem.
Nemésio Cordeiro Sobrinho - idem, idem. - Idem.
Orlando da Silva Mendes - idem, idem. - idem.
Olavo Lopes Baima - idem nas cadeira.; do 4.° ano. - Idem
'Otacilio Pinto Cordeiro de Sonsa - idem, idem. --- Deferido á
manto com a informação..
Rubem Fernandes de Oliveira - idem nas 13.', li.' e 15.' e int
'erição em exame na 16". - Idem.
Ulisses ITchóa Bittencourt - idem, idem, _ Idem.
Vital Alves Filho - idem, idem. - Legalizados donninento.,
deferido.
Vicente Paulo. Camacho de Lacerda - idem, idem. - Deferid,
de acordo com a infOrMacriO•
Vabletrudes dos Santas Monteiro - idem, idem. - De acordr
com a resolução do C. T., deferido quanto os 13. 4, 14.4 e 15.' cadeirais e indeferido quanto à 164.
Dia 1 de dezembro de 1938
Ofícios expedidos:
Ao Sr. diretor geral do
N. 381 - Remetendo, para ser encaminhado ao Sr. diret-E
geral do D.N.P.V., o boletim de lotação.
Dia 2
Ao Si'. diretor geral chi D.N.P.A.':.
N. 382 - Comunicando que o servente Oscar Arruda da Silva
'fez jús à gratificação no mês de novembro.
- Ao Sr. diretor do Ser-viço do Pessoal:
N. 383 - Remetendo a relação de diárias vencidas nos meses /1,
Outubro o novembro pelo professor catedrático da 14. a cadeira, Guilherme E. Hermsdorff.
- Ao Sr. diretor geral do D.N.P.A.:
. N. 384 - Idem, idem.
iS Ao Se. diretor de Expediente e Contabilidade:
N. 385 - Respondendo o ofício n.5.2•48.
Dia 6
Ao Sr. diretor „fio Serviço do Pessoal:
N. 386 - Apresentando sugestões sobre. as férias dos assistente..
a coadjuvantes de ensino.
Dia 7
•
Ao Sr. diretor do Instituto Pasteur:
N. 387 - Apresentando o empregado, José da Silva Sampaio.
- Ao Sr. diretor da Despesa Pública do Tesouro Nacional:
N. 388 - Informando que o aluno Olavo Lopes Bairp a o', dispensado do pagamento daâ taxas.
Dia 8
Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
N. 389 - Comunicando que o expediente solieitad., em ()neje
h. 2.812 ,já foi encaminhado ao D.N.P.A..
- Ao Sr. diretor geral do D.N.P.A.:
N. 390 - Remetendo 0/3 boletins de frequência relalhes ao rede novembro.
Dia 9

AO Sr. diretor geral do D.N.P.A.:
N. 391 - Enviando a relação de diárias do p rol'tico da 14. a cadeira.
- Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
, /C 392 - Idem, idem.
Dia 10

ciiiedr;.•

Ao Sr. diretor de Contabilidade da Secretaria de Estade
tério da Agricultura:
• N. 393
Remetendo as relações do material adeniet,fo
intermédio iIa
Compras, em novembro ultime.
'N. 391 - Remetendo doze notas de empenho da - ca:,
Compras.

•
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Dia 13
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de aquisição.rearetidas mensalmente aos interesaedos em geral . (moageiros de trigo, importadores de farinha de trigo e prceittores de
raspa e de efarinha de 'raspa de mandioca).
Ao Sr. diretcir da Despesa Pública do Tesouro •Nacional:
Dessas relações constarão aqueles que estiverem inscritos e que
N. 395 — Informando que o aluno Mário Leal Bacelar 4 se inscreverem no. registro estatístico deste serviço.
Afim de que a determinação das supracitadas quotas possa ser
feita e distribUida aos interessados em tempo oportuno, todos os proRequerimentos despachados pelo Sr. diretor
dutores e compradores de farinha sujeitos à fiscalização, ficam obri" Dia!
gados-a .remeter ao S. F. C. F., ate o dia 5 de cada mês, impreteriLuis Moacir de ' Alencar, pedindo aprovação por média nas veln&ente, os boletins mensais de produção, compra e venda daqueles
. — Legaliza.. produtos, devendo desses boletins constar o nome de cada firma para
: 3.e, 14.e, e 15.4", cadeiras e inscrição em exame na 16.a
a qual foram vendidas ou da qual forem compradas farinhas para mis'Ios documentos deferido quanto às 13.e, 14.a e 15.a cadeiras.
turar à de trigo.
Dia 3
A falta de remeasa desses boletins, contendo o movimento das
Carlos de Araujo Gama, pedindo férias. — Ao Sr. professar. transações realizadas até o último dia do mês e o stock existente,
sara informar.
excluirá, automaticamente, a firma faltosa -dentre aquelas que podeMário Justiniano Quinto, idem. — Deferido.
rão negociar seus produtos e cuja relação nominal será distribuída às
partes interessadas subsequentemente ao recebimento dos boletins
Dial
Darei Adolfo Paim Pamplona. pedindo aprovado por média eis mensais.
do S. F. C. F. _não
A inseriçilo da firma no registro estatístico mensais
7.14 t • 8.a , cadeiras. — Não havendo inconveniente no que requercujos exernobrigatoriedade
de
remessa
dos
boletins
exclue
a
deferido.
plares-modelo juntamos a esta.
Marin Martins Pinheiro. — Idem, iflêM.
JORODiM Cid de Morais, pedindo férias. — Deferido.
Os Srs. compradores dos produtos acima mencionados e que tamvsuilherme lFlasileu da Silva. — Mem,
aeM figuram nas nossas relações periódicas remetidas aos interesRenato Mário Rodrigues de Andrade. — !dere, idein
sados, só poderão comprar de firmas que figurem nas nossas relações fornecidas, devendo preencher os boletins que juntamos a esta
Dia 13
de cada mês, impretee enviá-los a este S. F. C. F. ald a dia 5
areei, de Alnivida. — Idem. idem.
1 tarei Adolfo Paint Pampinns. plaUnass novos itere, por média rivelmente.
A suspensão das atividades comerciais dos interessados faltosos
O IO., cadeiras. — Não havendo inconsenienle no que reqtier. só cessará quando satifeitas as exigências desta circular. No caso
oas
Iteferido.
de se verificarem negócios bilaterais ou nilaterais entre firmas flue
Mário Martins Pinheiro. — Tdere s idem.
não
hajam regularizado previamente suas declarações, serão aplicadas
cadeiras.
a
15.
Ma evos Borenstein. — Idem, nas 13. 8, 1 i .0. e
multas às duas partes faltosas, compradora e vendedora. Mesmo na
ideiu.
hipótese de uma das partes transatoras estar com suas xleclarações
em perfeita ordem, incorrerá ela na penalidade, de ação recíproca,
caso transacione com firma não relacionadas, pois que só lhe será
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em permitido negociar com as firmas constantes das nossas relações forvigor. só registrará assin t uras dos ornares oficiais, para o exercício necidas.
Srmíto a estatística a base essencial em que repousa todo o S. F.
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao peC. F., espera este que as presentes instruções sejam cumpridas à risca
ríodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de pelos Seg . interessados, únicos beneficiários da medida.
Tdenticos aos inspetores do Serviço em São Paulo e FlorianóMaio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repolis. hem com aos moageiros, aos produtores de farinha de mistura
partições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas,
an-; importadores de farinha de trigo, em todos o país.
Usas de Rendas e Coletorias.
Serviço de Fiscalização do Comércio de Farinhas
Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é fa
MINISTÉRIO DO TRABALHO
cultado pagar o custo da assinatura, com-matado já o desconto de
riCITA DE IMPORTADORES. E DISTRIBUIDORES DZ FARINHA DE TRIGO
20 TN a que têm direito, em duas prestações samestrais de 28$000.
•

Ministério do Trabalho. Indústria
e Comércio
Serviço de Conliiniesivin es
Primeira Sect:533
SgftViço DZ FISCALIZAÇÃO Do COmÉRCIO DE F n IIINIIA.

.Nome
Localidade
Endereço
Kgs. 1934
Importação dos últimos cinco anos — 1933
Kgs. 1937
Kgs. 1935
1935
Média de importação mensal, no quinquênio'
Importação de 1938 (até a presente data)
Procedências

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1038. •
Stock existente nesta data
Circular:
Ao Sr. inspetor do Serviço de Fiscalização do Comércio de Fa- Observações:
rinha, em Porto Alegre:
Levo ao conhecimento de V. S. que, a partir do dia 11 de dezembro próxillo, nenhuma transação de compra ou venda de raspa
Data
de mandioca e de outros produtos nacionais panificáveis poderá ser
realizada senão entre firmas constantes das relações perfodicas que
Assinatura
tete El. F. Cl. F. vem distribuindo çonjuntamente com as quota,

r.

i• • ,11

1011W

Kgs.
Kgs.

"Tt"r)TO
r

-nrIfTru:
4

7'

!!

Knrnribro de 10.J8
.11

.13
2'
n- nn- n •••• n_,

D E RASP4...±:

Firme declarante
Dia;.., de...

de.....

Endereço

•

rP
RasPati'

Far. de raspa

Stokk. e'xiztente nom es anterior
. Entradas e..p.'. oduções diante , o mês

%

•
Quantidade (Kg)

Produtor

Preço imitado

Sól11,1:3 (A)

Sailas duran.re o r:f:.s
Consiguatárid

Dee !Ano •

Quantidade t Kg)

Preço unitar to

e

Somas (13)
Stoks, entrada e produções (A)
Resumo

• ii.:;

. Á deduzir : taidas (B)

i Saldo para o miSS de
Da ta

1,

•
193a

Assinatura
11

"to..

-

la fr) (07'1(1 \ I .

I S. ',1"-.1.7." 11
...*••••••as....

Ir,
•

PRoDUTORES • DE MANDIOCA "IN'--Nã-tra:A",'
RASPA E DE FARINHA DE RASPA

PARA

AI O

CI'Pf;o

w. GLIM% afia

no ano atual
a total a ser cultivada no próximo ano
durão de raiz (média por área)
• unitário de venda da mandioca "in natura"
•oradores habituais de raiz
• ••

int-idade raspa produzida — por dia
intidade de raspa produzida — por safra
eoradores habituais de raspa
i,qu• atual
+durão cie farinha de raspa — por dia .
durão de farinha de raspa — por safra
opradores habituais de farinha de raspa
oque atual
servaçõeg;

Data
Assinatura

•

Nota — Além destas informações para o efeito de registro, os
teressados, deverão remeter, mensalmente, sem outras solicitações,
dos quantitativos de raspa de mandioca o de farinha de raspa de
andloca, que possuirem em estoque. () interessado (lavrador proItor de raiz, produtor de raspa ou produtor de farinha de raspa),
verá preencher, apenas os claros correspondentes às informações
cada uma das atividades que exerce. No caso de ser lavrador, proitor de raspa, deverá preencher todos os claros.
Remeter ao Serviço de Fiscalização do Comércio de Farinhas.
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio — Rio de Janeiro
D. F.
nn•n•n••10
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ljei,eza Pábrica do Te,00l.0
Ao
N. 2-SP-1.137 — providências no sentido de ser
efetuado o pagamento dos vencimentos do oficial administrativo I,
Juicrto Pires Bandeira de Melo, referentes ao mês de novembro último, por intermédio do respectivo procurador, uma vez que o referido funcionário s 0 R eh fnra do Teetrito Federal,
— Ao Sr. diretor da Divisão do Funcionário do Departamento
Administrativo do Serviço Público:
N. 1-SP-1.139 — Slicitandø providências no sentido de serem
resolvidos cem a possível urgéncia os pontos abaixo, a respeito dos
quais aquele Ser, Ice acha et:1 cm\i,a, afim de stir integralmente cumprido o disposto na e-rw 5, tão de motivos DF-127, de 26 de
setembro último, aprovada pelo Sr. Presidente da República.
1.° Si a preferência a que se refere o u. 5 é de ordem geral ou
relativa apenas aos candidatos que se .acharem em igualdade de condições, isto é„ classificados ent chave.
2.° Si a aludida preferência deve ser dada 'Cinicamente aos que
já exercem função pública, de acordo com o q ue se acha dito no
n. 5, acima 9,itado, ou bulhem do s que já exerceram função pública,
ronforme, s,. ilepreeride do coodunte do o, 9 da mesma exposição.
3.° Si na expressão funcionários, empregada no referido n. 5,
ratão compreendidos es empregados dos Institutos e Caixas de Anosentadoria e Pensões, Institutos de Previdência, Departamento Nacional de Café e outras in3tituições semelhantes.
4.° Si deve ser exigida do candidato uma prova de sua capacidade produtiva, conforme se pode concluir do que prescreve, o n. 9,
a mio -acima se alude, ou si é suficiente a prova de haver sido nomeado e ter entrado no exercício das respectivas funções.
N. 1.110 — Remetendo os processos DOE — 15.28e-38 e 13.121,
de 1931, em que é interessado o extranumerário 'Pólio Gabriel de
Carvalho, candidato à nomearão para o cargo de escriturário, de
Clons E, do quadro único deste Ministério e solicitando seja emitido parecer a respeito, com a possível urgência,
— Ao Sr. administrador elo Edifício Sede do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio:
N. 1-SP-1..141 — Comunicando, de ordem do Sr. ministro, que
persa a servir, até ulterior deliberação, naquela dependência deste
Ministério o sub-intendente de 4 5 classe do Serviço de Identificaçãe
Profissional, Mario de Lima Campos.
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Trabalho:
N. 1-SP-1.142 — Comunicando, cip oidem do Sr. ministro, que
passa a servir, até ulterior deliberaçao, na Administração do Edifício deste Ministério o oub-intendente de 4 a classe do Serviço de
Identificação Profissional, Merio de Lima Campos.
— Ao Sr. diretor secretário do Tribunal de Contas:
N. 3-SP-1.144 — Remetendo a 2" via do empenho n. 15407,
de 12 deste mês, emitido a favor de Aloisio Leonel de Resende, inspetor de previdência .1, do quadro único deste Ministério.
— Ao Sr. diretor do Serviço de Contabilidade:
N. 3-SP-1.145 — Remetendo a 3 a via do empenho n. 15.167, de
12 deste mês, emitido a revoe de Aloisio Leonel de Resende, inspetor
de previdência, .1, do quadro único deste Ministério.

EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 12 de dezembro de 1938
Ofícios :
Ao Sr. diretor do Serviço de Contabilidade:
N. 3-SP-1.131 — Remetendo a 3 a via da conta apresentada pela
arair do Brasil S. A., proveniente de passagem fornecida a funionário deste Ministério, cujo pagamento foi requisitado ao Minisédo da Fazenda pelo ofício n. 3-SP-1.088 de 5 do corrente mês.
N. 3-SP-1.132 — Remetendo a 3 a via da conta n. 760 apresenala pela Companha Lloyd Brasileiro e proveniente de passagem
equisitada para funcionário deste Ministério, cujo pagamento foi
o icitaclo ao Ministério da Fazenda pelo ofício n. 3-SP-1.071, de 3
le:1 e mês.
N. 3-SP-1.134 — Remetendo a 3 a via das contas na. 1.193,
-299, 1.339 e 1.951 apresentadas pela Companhia Lloyd Brasileiro
deste Mi• D e oveniente de passagens requisitadas para funcionários
esteei°. cujo pagamento foi solicitado ao Ministério da Fazenda
eclu ofício n. 3-SP-1.012 de 3 deste mês.
N. 3-SP-1.133 — Remetendo a 3a via da conta n. 1.927 apresentada pela Companhia Lloyd Brasileiro e proveniente de passagem
• •equis i tada para funcionário deste Ministério, cujo pagamento foi
,011citado ao Ministério da Fazenda pelo ofício n. 3-8P-i.089, de 5
deste mês,
Ao Sr .direto r da Companhia de Navegação Lloyd Brasi,eii o:
N. 3-SP-1.135 — Comunicando, em resposta ao ofício número DC-290-2.625. de 29 de novembro próximo passado, que é de
397000 o valor do empenho n. 11-132 emitido a favor daquela empresa em 18 do mês supracitado.
— Ao major sub-chefe da 1 Circunscrição de Recrutamento:
N. 1-SP-1.136 — Comunicando, em referência ao oficio de
de eovembro próximo findo, que o Sr. Cleto de Faria e Albuquerque. em data de 22 de novembro último, tomou posse do pargo de
oficial administrativo classe 11, do Quadro único deste Ministério,
tendo declarado que, oportunamente, fará a legalização de sua (deixação militar nos termos do Aviso n. 817, de 9 do referido méis e
ano, do Sr. ministro da Guerra.

Processo despachado
Dia 12 de dezembro de 1938
~hão António Rodrigues, oficial administrativo K, pedindo
para gozar interpoladamente as férias a que tem direito, no corrente
exercício, bem corso para descontar em férias a falta dada ao serviço
em sete deste mès — Deferido.
— Por portaria de 30 de novembro do corrente ano, do diretor
do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, foram concedidos trinta dias de licença, em prorrogação, de acordo com o artigo 9° do Decreto n. /4.6433, de 1 de fevereiro de 192, a pedia . de
2 do mesmo mês.

Diretoria do Pessoal
EXPEDIENTE DO STt. WINISTTIO

Por apostila de 12 de dezembro do corrente, foi declarado no decreto respectivo que o escriturárle "G", Alvaro Duarte Monteno, foi
nomeado para exercer o caem em comissão, de inspetor regional, padrão "K" do quadro (mico deste Ministério, durante o impedimento
do respectivo titular, Valdernine Leon Sales.
— Por portaria de 6 de dezembro do corrente ano, foi admitido,
de acordo com o artigo 35 do decreto-lei n. 240, de 4 de fevereiro de
1938, Chiloé Lenora Renata Braga, para exercer as funções de preanchedor suplente do Serviço de Identificação Profissional. do Departamento Nacional do Trabalho.
Processos despachados
de gezernbro de 1938
Alzira Batista de Oliveira, auxiliar de escrita de r data do Departamento Nacional do Trabalho, pedindo para fazer coodor da sua
fé de oficio os centos que cita (processo a. 14.169-999). — Cumpra a circular n. 1, de 9 de maio de 1932.
Carlos Azevedo, escriturário "P", 'pedindo, por eir~, • teor
AlIvicees.
. los Seus assentamentos, como fundonk•hz duleto 1104.0.14
se.
Certifique
17.005-1938).
—
9.
Dia 1.3

••
"-Sexta-feird 16
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Hugo Çorríla Pais, oficial ,administaativo "H", pedindo a rosai-Wall° das oer4id6es de tempo de serviço que instruirein, abo 'oro.iasesso de lieença-pránaio • proeesso 4.250-1938):
Restillia-sea :lie•
diante recibo.
Roque António Silva, ;servente de , quarta classe, P ediad a para
alue seja declatado, por apostila, que se chama Roque Antdo:o Caio
l(processo 13.074-38). — Como parece ao diretor do a. C. kO Dire=
tor do Serviço ao Pessoal diz não haver o que deferir).
Vicente Ilha Brasil, inspetor de Previdência, L, interino, Dalindo pagamento, por exercícios findos, da im.portanda relativa a cin.quonta diárias a que fez jús no ano de 1937. (Processo n. 8.138-38)
a-- Reconheço a divida na importância de um conto e quinhentos mil
aéis ff :500$000).
José Gomara inspetor de Previdência "L", pedindo pagamento,
por exercícios find
os, de oitenta e traz diárias a que fez jiSs em 1937
processo 19.992-37) — Reconheço a dívida na importància de deis
contos a setenta e cinco mil réis (2:07511),
_
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— Ao Diretor da De:g:esti Pablica ouiJ.,ru Naditinal:
N. 3-SP-1.156 — Comunicando que os serventes "C" do aU44-ik.1
único deste Ministério João Silveira Borges o Jacinto Bernartino
Sena, designados para exercer as funções de "Correio" do 'Dapart '•
mento Nacional da Indústria e Comércio, conforme publicação inse
ta no "Diário Oficial" de 10 do corrente mês, fizeram Pis às dairi
integrais nos meses de outubro e novembro do corrente ano.'
— Ao Presidente da Comissão de Eficiência doai-o Ministérar.
N. 1-SP-1.157 — Remetendo, em cumprimento ao dispo s io •
parágrafo PI do artigo 45 do Regulamento aprovado pelo decreto r:
mero 2.290, de 28 de Janeiro último, 39 boletins ele.merecirnento
funcionários com exercido no Conselho Nacional do Trabalho.
— Ao Diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da Fuceis
N. 1-SP-/.158 — Remetendo o boletim de merecimento dr. o
dal administrativo, de atasse II, Maria Lúcia Baena Machado adi
transferido para o quadro li daquele Ministério, por decroti
de outubro do corrente ano.

RETIFICAt":7,
Processo despacbado
Na prorrogação de expediente autorizada pelo Sr. Ministro cri
Dia 9 de dezembro de 938
17 do iiovembro do corrente ano, para o oficial administratiao
Ilerbertli Scheiner -de Mendonça, oficial administrativo
Alvaro Figueitedo, e outros funcionários do Departamento Naci
classe 14 requerendo lhe seja concedido gozar, a partir do dia 10
do Trabalho, cujo despacho saiu publicado no "Diário Oficial" d
mês corrente, -os quatro dias que lhe restam de férias do exerro
do MORMO mês, foi incluido o inspetor fiscal de terceira duais II 'lin passado
e- os 15 relativos ao corrente exercício. — Defiro, que i'ernando de salbuquerque, cujo nome foi omitido na publicaçãr -3ferida, sendo que a prorrogação de expediente, terá a duração. I - aos quatro dias do exereicio passado; no que diz respeito aos
1938. devem ser transferidos para o próximo exercício, em face
luro, de trinta dias uteis, nos meses de novembro e dezembro
exigências do serviço.
rente
•
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ExPEDIENTE DO SI, 11•3111Tan

Dia 13 de dezembro de 1938

lleaarteinenlo Nacional do Trabalho

•

Primeira Secção
Ofícios:
EXPEDIENTE Do SR. MINISTRO
Ao Diretor do Despesa Pública do Tesouro Nacional:
N. — Devolvendo, em ,referência ao ofício nua o
Processo.s despachados
4. .52 a de 18 tio outubro último, o processo n. 71.224, de 1938, MiDia
12 de novembro de 1938
tivo à apcsenttdoria do fiscal de Seguros, de classe "I.", do quadro
110103 doStf! Ministério, Luiz Avé Precht, e comunicando ópio o (b)é? ' )
N. 12.20-6-38 — alugo Leão, solicitando cancelamento da ca;
do aposentadoria do aludido fiscal foi apostilado em 5 do mês .' s '- sindical do Sindicato Unitivo Ferroviário da Central do .Braaaa rente, conforme publicação constante do 'Diário Oficial" de 1.
Crefic,ele-se á carta sindical nos termos das informações.
mês referido.
Dia 26
— Ao Inspetor da 12* Inspetoria Regional, coni.séde em vim
N. 1-SP-1.147 — Remetendo os boletins de naereoimento
N. 6.886-37 — José Gari-os dos Santos, reclamando coritra;a14u:,
accirpar htrtm c ofício n. 1.410, de 21 de oovembro último, íi
Governativa da Casa dos Artistas. — Arquive-se, à vista dos }s.f.,.
6er con prido o disposto no parágrafo 2° do artigo 41 do Regulai - mações e do parecer da Procuradoria.
co
,
o
n.
2.290,
de
28
'do
janeiro
do
to aprovado pelo decreto
O parecer a que se refere o despacho supra é o seguinlee
ano.
reco de fundamento, ao nosso ver, a representação contra . a alar
Indústria
e
— Ao Diretor do Departamento Nacional da .
Goveroativa da Casa dos Artistas (Sindicato de Profissionais Ge, Te
roéritio:
tro, Cinema, rádio, Circo e Variedadis). Senão vejamos: . a 'reetaN. 1-SP-1,146 — Remetendo dez boletins-que aeompanuars . o çã.o de fls. 2 a 3 partia da afirmação de que os dirigentes do
oficio n. 2.672, de 9 de novembro próximo passado, solicitando a 1 , ,-- dos Artistas haviam comprado lerrenoa já incorporados ao patrar
tituição dos mesmos com a possível urgência.
nio do Siadicato, em virtude de doação de benfeitorias existentes r
— Ao Direto -a da Despesa Pública do Tesouro Nacon"..il:
mesmos e de promessa de doação dos froprietários dos ditos r
-- Remetendo, para os devidos fins, cdele
N.
nos. O que, porem, conta do proresso„já suficientemente instrul,...
.
t
a
e.i
do
cl
creit
de
1°
do
corrente,
que
concedeu
an
tén f
que não só a Junta Ca-mei-nativa, contra a qual se reclama, coroo c a
Tomát Jerôr imo Salgado nn cargo de classe "L", da caieira
los a precederam na administração do Sindicato, agiram-ri sempref.H;
e
Ministério.
1133
te:::
g
cii roirrini sterifiv( do Quadro Unica do
interesse, no sentido de salvacilaroar não só as benfeitorias recci.14,
onal n. 2, de 16 de maio ale. 1938.
da I
do doador, como os asreecidos. Podc-se mesmo dizer, em face
- Ao Diretor do Departamento Nacional do.I'rabarao:' •
nuciosa exposição da reclamada e de quanto encerra aextreto
a.,
N. 1-SP-1.150 — Comunicando, de ordem do Sr. . N,Litlistro, q:
de uma assembléia geral do Sindicato (fls. 8 a 15), mie,
Jpia'-'
o estatístico-auxiliar, de classe :"G", Anadir Viana de Barros, pa t não se: descuidou do cumprimento dós seus deveres quanto ao
•
a ser.vii. até ulterior deliberação, no Conselho Atuarial.
em aprova e dada a situaça.o jurídica em que se encontravam'dtf it..
— Ao Diretor da Diretoria da Recrutamento Militar:.
renas, obteve um acordo em virtude do qual ficaram plenamente
• N. 1-SP-1.151 — Solicitando informação sobre eontageirn í3.é! &tirados os iiiteressee sociais. A assembléia ,geral em -cuja or`rfi:.1'
tempo de serviço da ex-praça de pré Manuel José Barra:to, em vidia figurava, para de tistio final, a matéria contida na reprasekeasa
de haver diferentes períodos de tempo que devem ser contados e:n contra a Junta, deliberou (fls. 11 o 15) aprovar a atuação da n's^da
dobro, e remetendo a certidão passada pelo Sr. Tenenle-Corone!
em face dos documeraos apreaentedos. Acresce que a Comissão ..P:k;'•!
mandante do 19° Batalhão de Infanteria, afim de que aquela Dir...-- eutiva vem praticando. ,sem noves protestos (fie. 15), atoe quf( ' 'a
ria se digne informar qual o total do tempo certificado no refe
portam em nontinuidade da orientação da Junta, na ques130
documento.
me. Opinamos: por tudo isso, 'no sentido do -arquivamento
•
sente processo."
•
Ao Diretor do Departamento Naeional . do Trabalho:
N. 1-SP-1.152 •— Remetendo para os devidos'fins,a portaria
Dia . 2 de dezembro de 1938
24 de novembro próximo findo, pela qtial' o Sr: Ministro readleN.- 19.0,60 — Sindicato dos Trabalhadores em Fiação e TÉt.e.fr.:
designar o diretor, em comissão, daqiiele Departamento, José Mal i is
Costa Batista para inspecionar a 9" Inspetoria Regional, com séde :to gem e Anexos, sede no cidade de Vila Americana, Estado de -S. aebssas
(F.:stado de Alagbas, e a 10' Inspetoria Regional', com séde no Estio requerendo personalidade jurídica e aprovação dos estatutos. n.
ferido.
de Sergipe.
Federação Bradleira de Contabilistas,'-sea••
N. 31.971-37
— Ao Diretor da Diretoria da Despesas'Públicat
N. 1-SP-1.153 — Comunicando, em-referência ao' oficio Mame. Distrito Federal, requerendo, elo nome do Sindicato de ContadoresGuarda-Livros de Catanduve, Estado de São Paulo, a aprovação: .1(
ro 2.724, de 14 de novembro últinita que Feliz Fausto Furtado de seus
estatutos e o rsconliecimento como sindicato de profissaes Mendonça exerce, como extranumerário mensalista, as funções de
.
inspetor fiscal de 34 classe do - Departameitto Nacional do Trabalho. raie. ..-. Deferido.
— Ao Diretor Secretário Geral do Tribunal de Contas:
O Sr. ministro assinou as aeguintes
•n
N. 3-SP-1.154 — Remetendo a segunda via de empenho nannerc
mento:
•
•
8-168, de 10 do mês em curso, emitido á' faVor de "'Usei Silva de
Dia 30 de novembro de 1938
Aquino Foris,eca, Escriturário "F" e outrei funcronario do mesmo De"paraamento.
Sindicato dos Comerciárias de Paranaguá;, to_L-•P
".
'
Aparretor do SergteiContabilídadha.sede-em Paranaguá, Paraná. • -- • de
Maa 3::.343-38 -4--Sinileato doe • Construtores Givfe de ManaaF,44-r-r,
a."'r `4;flã deatreWho
P -J3 n1*150
•.
dei mês em enriO, etnitIdO" It'faVO de 'atabef.ffll ikü'f'd'á aaiquino Foi- eedd'arri'Mariausa'estado de São Paulo.
seca, eseaurth1Q Pg" e outros fdiielàribs' —do meisuo 'Deporta:N. 10.352-38 — Sindicato Patronal do Comércio de §...Padle,ç
mento.
POra sade em São Paulo, Estado de São Paulo.
•
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N. 8.1a0-ei8 - sindicato dos Armadores de Embarcações a Vela,
eem sede em São Luiz, Estado do Maranhão.
N. 5.881-38 - Sindicato dos Carroceiros de São Luiz, com eede
São Luiz, Estado do Maranhão.
Dia 2 de dezembro de 1938
N. 11.175-38 - Sindicato Instituto Paulista de Contabilidade,
,orn sede is in São Paulo, Estado de São Paulo.
N. 10.1118-38 - Sindicato Patronal dos Serviços de Transportes
;o Porto de Fortaleza, com sede em Fortaleza, Estado do Ceará.
N. 7.860-38 - Sindicato dos Proprietários de Veículos de Caras, com sede em Fortaleza, Estado do Ceará.
21.322-37 - Sindicato dos Empregados no Comércio de Ribeirão Preto, com sede crio Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
N. 13.743-38 - Sindicato dos Canteiros e Trabalhadores em
nedreiras de Santos, com sede em Santos, Estado de São Paulo.
Expediente da Secção
N. 1-1.900 - Sr. delegado da Ordem Política e Social - Comu:toando que este Departamento autorizou a realização de uma assemMia solicitada pela Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em
"rapiches e Armazen.e de Café.
N. 1-1.901 - Idem, pelo Sindicato dos Operários em Cerâmicas.
N. 1-1.902 - Idem, pelo Sindicato dos Operários na Fabricação
e Bebidee.
N. 1-1.903 - Idem, pelo Centro dos Radiotelegrafistas da Moinha Mercante.
N. 1-1.904 - Idem, pelo Sindicato dos Lavradores do Distrito
'ederal.
N. 1-1.005 - idem, pelo Sindicato dod Trabelhadores rui Marmoerias e Classes Anexas.
Presidente do Sindicato dos Operários MarmorisN. 1-1.906
u
Reiterando os termos do oficio n. 1.640, de 19 de maio próimo pas,oado.
N. 1-1.907 - Diretor do Departenunto Estadual do Trabalho.
:apitai - Remetendo a carta de reconhecimento do Sindicato doe
iperárioe Panificadores e Confeiteiros.
N. 1-1.908 - Inspetor Regionai do Trabalho, São Paulo, Reierando 05 lermos dos ofícios ris. 1-1.530 e 1-1.731, re,pecteeamente
e 20 de setembro e 21 de outubro uititno.
N. 1-1.909 - Inspetor regional do Trebalho, Paraná - Remeendo a caria de reconhecimento do Sindicato Patronal dos Ai iaiates
o Paraná.
N. 1-1.910 - Presidente do Sindicato União dos Deepaelianles
sduaneiros do Rio de Janeiro - Comparecimento.
N. i-1.911 - Presidente do Sindicato dos Arniazenadr . oe tt,
tercadorias do Rio de Janeiro - Reiterando os termos do oficio núiero 1,-1.510. de 22 de outubro do ano passado.
N. 1-1.912 - Eloi Sulli de Azevedo Teixeira - Compareciao roo.
N. 1-1.913 - Delegado da Ordem Política e Social - Comuniando que este Departamento autorizou a realização de uma Ussemléia Solicitada pelo Sindicato dos Indueiriais de Panifiracão o Concitarias Élo D.F.
N. 1-1.914 - Idem, pelo Sindicato dos Operários e Empregados
a Indeel e ilt de Construeão Naval.
N. 1-1.915 - Idem, pela União dos Operáricbs Estivadores.
N. 1-1.916 - Ideia, pela Casa aos Artistas.
N. 1-1.917 - Idem - pelo Sindicato Nacional de Câmara, Culiseios e Panificadores Marítimos.
N. 1-1.918 - Diretor do Departamento Estadual do Trabalho
- São Paulo - Remetendo a carta de reconhecimento do Sindicato
auense. de Contabilistas.
N. 1-1.919 - Inspetor regional do Trabalho - Rio Grande do
ui - Remetendo a carta de reconhecimento cio Sindicato dos Coe
ierciantes Cerealistas.
N. 1-1.920 - Inspetor regional do Trabalho - Santa Catarina
_ IIPmetendo a orla de reconhecimento do Sindicato dos Operários
IetaL, rgicos de Joinvile.
I,. 1-1.921 - Superintendente da Administração do • Pôrto do
ia de Janeiro - Reiterando os termos do ofício 1.623, de 12 de
mio próximo passado.
•N. 1-1.922.- Inspetor regional do Trabalho Rio Grande do
orti - Remetendo as guias para pagamento doe emolumentos deido:. afiro de ser expedida a carta de reconhecimento do Sindicato
os Trabalhadores em Armazena de Natal.
N. 1-1.923 - Inspetor, regional do Trabalho - Maranhão •
leal - do Sindicato dos Mt1.91005.
ti. 1-1.924 - Inspetor regional do Trabalho - Pará - Idem
do Sindicato dos Empregados em Cinemas, Casas de Diversões de
N. 1-1.925 - Inspetor regional do Trabalho - Rio Grande do
arte - Idem - do Sindicato dos Empregados da Companhia Fona
Luz Nordeste do Brasil.
N. 1-1.926 - Delegado da ()siem Política e Social - Cómuniando que este Departamento autorizou a rea•lização de uma assemtéia solicitada pelo Sindicato dos Empregados em Padarias, Confeiirias e Similares do Distrito Federal.
N. 1 -1.926-A - Idem - pelo Sindicato dos Operários Esfumares.
N. 1-1.927 - Idem - pela Sociedade de Resistência dos Traathadores em Tra p iches e Armazena de Café.

)ozontoro
N. 1-1.925 - Idem - pela União dos Trabalhadores Metall:Iro
gicos.
N. 1-1.029 - Idem - pelo Sindicato do Operários • 1~rega"
dos em Calçados e Anexos.
N. 1-1.930 - Idem - pela União Geral doa Sindieskee de Empresas do Distrito Federal.
N. 1-1.931 - Idem - peis União dos Empregado em Hotels,
RestauranLes e Congéneres.
N. 1-1.932 - Idem - peto Sindicato dos Industriais de Pani"
ficação e Confeitarias do Distrito Federal.
N. 1-1.933 - Idem - pelo Sindicato dos Proprietários de Casas
de Penhores do Rio de Janeiro.
N. 1-1.934- Mein - pelo Sindicato dos Vendedores Pracistas
do Rio de Janeiro.
N.1-1.935 - Idem - peio Sindicato Nacional de Câmara, Cullaários e Panif. Marítimos.
N. 1-1.936 - Presidente do Sindicato dos Empregados em Câmara, Culinários e Panificadores Marítimos - Comunicando o despacho do Sr. diretor.
N. 1-1.937 - Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em
Marcenarias e Classes Anexae - idem.
N. 1-1.938 - Presidente do Sindicato dos Oficiais Maquinislas
da Marinha Mercante - Idem.
N. 1-1.939 - Presidente do Sindicato dos Comissários da Marinha Mercante - Idem.
N. 1-1.940 - Presidente do Sindicato da União dos Operários
Estivadores - Idem.
N. 1-1.941 - Delegado da Ordem Política e Social - Comunicando que este Departaroento autorizou a realização de uma sssembléia solicitada pelo Sindicato dos Conferentes de Carga da Marinha
Mercante.
N. 1-1.912 - Presidente da Federação dos MarP.Imos - Comunicando o despacho do Sr. diretor exarado ro processo
D. N. T.
N. 1-1.943 - Filogóitio Tavares - Alcobaça - Estado da Baía
- Respondendo a coneulta forn-oilada no D. N. T. número 50./12.
de 1937.
N. 1-1.941 - Inepetor Regiorial do Trabalho - Vitória - Estado do Espírito Santo - Remetendo a carta de reeonhocintonto ct•-n
Sindicato dos Corretores Oficiais do Espirito Santo.
N. 1-1.945 - Presidente do Sindicato dos Operários na Fabricação de Papel do Dietrito Federal - Comparecimento.
N. 1-1.946 - Preeidente da Caixa Econômica do Rio de saneio - Remetendo os nomes dcs membros da comissão executiva da
sociedade dos Trabalhadores em Trapiches e Armazena de Café do
Rio de Janeiro. e comunicando a ferroa de representação legal da referida sociedade.
N. 1-1.947 - Sr. presidente do Banco do Brasil - Idem.
N. 1-1.948 - Delegado da Oedern Política e Social - Comunicando que este Departamento autorizou o realização de uma assembléia solicitada pela União dos Alfaiates e Classes enexas.
N. 1-1.949 - Idem - pelo Sindicato dos Vigias Marítimos de
Carga e Descarga do Rio de Janeiro.
N. 1-1.950 - Ideia - pelo Sindicato Nacional de Câmara,
Culinarios e Panificadores Marítimos.
N. 1-1.951 - ideie - pelo Sindicato dos Elelrie:stae do Distrito Federal.
Sindicato dos Opeielrioe e EmpregnN. 1-1.f)52 - Idem dos em Calçados e Anexos.
N. 1-1.953 - Idem - pela Aliança dos Operários na Indústria
da Construção Civil.
N. 1-1.954 - Idem - pelo Sindicato dos Operários e
gados em Calçados e Anexos.
N. 1-1.955 - Idem - pelo Sindicato dos Arrumadores em Armazens e Trapiches do Rio de Janeiro.
N. 1-1.956 - Idem - pelo Sindicato dos Leiloeiros Pidelicoe
do Distrito Federal.
N. 1-1.950-A - Idem - pelo Sindicato dos Operários E stucadores.
• N. 1-1.957 - Pr?..sidente d Sindicato União dos Operários Estivadores - Remetendo cópia do ofício .... D. N T. 18.321,
de 1938.
N. 1-1.958 - Inspetor Regional do Trabalho - Rio Grande ala'
Norte - Remetendo a carta de reconhecimento dos Sindicatos dos
Operários Estivadores de Macau.
N. 1-1.959 - Presidente do Sindicato dos Vendedores Ambulantes do Distrito Federal - Respondendo a consulta datada de 4 de
novembro próximo passado.
N. 1-1.960 - Dr. juiz de direito da Sexta Vara CLiminal Respondendo o oficio n. 807, de 17 de outubro último.
N. 1-1.961 - Ao Ministério das Relações Exteriores.
N. 1-1.962 - Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais - Convidando a cumprir exigências.
N. 1-1.963 - João Matos - Laguna - Santa Catarina - Comunicando que o Sr. ministro mandou arquivar o processo D. N.
T. n. 6.731-38.
N. 1-1.964 - •Presidente do Sindicato dos Proprietário: de
Farmácias do Distrito Federal - (lomicinrechnento.
N. 1-1.965 - Presidente do Sindicato da "Associação dos Onerados da América Fabril - Reiterando os termos do ofício A-1.589,
de 30 de setembro ltitno.•
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N. 1-1.99 a - Presidente do Sindica!o 1 - Iiião .ies ).,.•:.:11.j4,, !-. _
. N. 1-1.966 - Presidente do Sindicato Odontológico Brasileiro
tivadores - Comunicando que foi despachado o peoldo '44 JOrite . .2.,c e-- Comparecimento.
• ,re
• N. 1-1.967 - Presidente do Sindicato dos Cousersiientes Insta- ros do Nascimento.
N. 1-1.999 - Presidente do Sindicato do.s Comel .ciaide, e 11,it.....
ladores de Material Elétrico - Comunicando que essa Associação
'adores de Material Elétrico - Respondendo o ofício o. 32/165', de' •
nã.o-póde usar o Título "Sindicato", por já_ ter sido cancelada a carta
8 do corrente mês.
de reconhecimento.
N. 1-2.000 - Presidente do Sindicato dos Empregados em ..:1.-N. 1-1.968 - Presidente da Sindicato Nacional dos Produtores
e Exportadores do Minério de Ferro e Manganês - Compargei- mazene, Trapiches e Escritórios de Estaleiros, Emprezes e Agènei:::
de Navegação Nacionais e Estrangeiras - Reiterando a eo1icitasãS1
mento.
N. 1-1.969 - Presidente do Sindicato de Linotipistas e fins chi constante do oficio n. 1.518, de 20 do abril último.
N. 1-2.001 - Delegado da Ordem 'Política e Social - CoileiDistrito Federal - Convidando a cumprir exigências no processo
doando que este Departamento autorizou a realização de unia : • D. N. '1'. n. 1.932-38.
N. 1-1.970 - Presidente do Sindicato União dos Operários Es- sernbléia solicitada pelo Gind. Profissional dos Trab. em Sal ,•„., ''
R. de Janeiro.
tivadores - Comparecimento.
N. 1-2.002 - Idem - Pelo Sind. dos Manipuladoreg e AuxiliaN. 1-1.971 - Presidente do Sindicato Profissional dos Trabalhay es em Laboratórios Farmacêuticos, Industriais e Drogarias.
deres de Sal do Rio de Janeiro - Comparecimento. •
N. 1-2.003 - Idem - Pelo Sind. dos Ops. em Cerâmica.
N. 1-1.972 - Presidente do Sindicato Profissional dos TrabaN. 1-2.004 - Idem - Pelo Sind. dos Lavradores do D. Federal.
lhadores em Sal do Rio de Janeiro - Solieitando esclarecimentos,
N. 1-2.005 - Idem - Pela União dos Emps. em 'Loteis, Resafim de ter andamento o. processo n. D. N. T. n. 909-38.
N. 1-1.973 Presidente do Sindicato Profissional Téxtil do taurantes e Congêneres.
N. 1-2.006 - Idem - Pelo Sind. Profissional dos CarregadO g, .'
Rio de Janeiro - Comunicando o despacho do Sr. diretor exarado
•
res de Bagagens da Alfândega.
. ,,,
no processo n. 766-37.
N. 1-2.007 - Inspetor Regional do Trabalho - Rio de ,Ieriei•.:O
N. 1-1.974 - presidente do Sindicato .da Casa dos Artistas - - Remetendo
guiam para pagamento dos emolumentos previstos ai
Reiterando os termos dó oficio 1-1.315, de 25 da agosto último.
N. 1-1.975 - Presidento do Sindieato dos Cabineiros do Ele- lei, afim do ser expedida a carta de reconhecimento do Sind. -dos
em Fábricas de Tecidos de Campos.
valise. do Distrito Federal Reiterando os termos do onde 1-1.59-1, Trahs.
N. 1-2.008 - Inspetor Regional do Trabalho - Piauí de 30-9-38.
que o Sr. ministro indeferiu o pedido de r econheciN. 1-1.976 - Presidente do Sindictilo dos Operários o Empre- musicando
.
do Sindicato dos Jardineiros, com sede em Teresitui.
gados na Indústria da Construcão Naval - Convidando a cumprir mento
N. 1-2.009 - Inspetor Regional do Trabalho - Essasito asanexigi'lleias no processo D. N. T.
se _ Remetendo a carta de reconhecimento do Sind. dos e'erros siaN. 1-1.077 - Presidente do Sindicato elos Empregados em Ar- ricis
da Cia. Ferrovia Itabapoana, com sede nesse Estado.
Trapiches e Escritórios de Estaleiros e Agências de NavegaN. 1-2.010 - Presidente do Sind. dos Professores do D. Feção Nacionais e Estrangeiras Reiterando os termos do oficio
deral - Sollei l ando,documentos afim do ser aprovada e nova 11.H
1.287, de 10 de março último.
1-4 .07 - Presidente do •Sindicato Jos :'.1anipuladetes e Au- reteria.
1-2.011 - Delsgado Fiscal do Tesouro Nacional no Esladc:.
xiliares em Laboratórios Vnrmaci l utiens, Indús.triais e. Drugarias - do S.N.Paulo
- Reiterando os termos do oficio 1-934, de 27 de ¡uni),
Reiterando os termos do oficio n. 1.915, de 29 de junho üllino.
último.
N. 1-1.979 - Preidente do Sindicato dos Estivadores de ViN. -1.-2.012 - Presidente do Sind. dos Industriais de Caixas c
torie - Comuniaando que ps lugares de administração só pódem ser Artefatos de Cartonagem - Reiterando os termos do ofício 1-1.3a1 ,
preeochidos por sócio do referido sindicato, com mais de 2 anos _de 26 de agosto último.
de exercido da profissão nessa localidade, conforme si respeito dis. N. 1-2.013 - Manuel Celestino dos Santos - Convidando.•)
põe o art. 15, letra "d", o I:crulo n. 24.691, de 12 dc julho de cumprir o Regulamento do Imposto do Selo.
ritima
- Solicitaado
inN.
1-2.014 - Inspetor
da Polícia M t
103'.
m , 'e s sobre os navios que entraram o porto desta Capital.
N. 1-1.980 - Presidente do ,Sindieato Oduniológico Brasileiro foraj
N. 1-2.015 - Delo se ado da Ordem P Mica e Social - Conste'
- Comparecimento.
N. 1-1.981 - Inspetor regional do Trabalho - Sergipe - Re- nicando que este Departamento autorizou a realização de uma assembléia solicitada pelo Sind. dos Motoristas em Guindastesmetendo oito títulos eleitorais.
N. 1-1.982 - Diretor do Departamento
.
Estadual do Trabalho tricos e G. Congêneres.
N. 1-2.010 -e- Idem - Remetendo o processo D. N. T. 11.28- Si;‘, Paulo - Respondendo o oficio n. 1.-813, de 31 ds Outubro
1938.
1311 iwo.
N. 1-2.017 - Inspetor Regional do Trabalho -• Belo Nolo,.
N. 1-1.983 - Prefeito de Cambuquira - Respondendo o ofício
zonte - Remetendo as guias para pagamento dos emolumentos prede 20 de outubro útitimo.
N. 1-1.084 - Diretor do Departamento Estadual do Trabalho vistos em lei, afim de ser expedida a carta de reconhecimento de i ,.
Sind. dos Carpinteiros e Trab. em Madeiras.
- São Paulo - Solicitando a devolução do processo D. N. T.
N. 1-2.018 - Inspetor Regional do Trabalho - Amazonas -1.
mero 8.329-38.
N. 1-1.985 - Reiterando os termos do oficio 'ri. 1-1.788, de 25 Idem - do Sind. dos Industriais Fabricantes de Calçados.
N. 1-2.019 - Presidente do Sind. dos Médicos da M. Mercande outubro último.
N. 1-1.986 - Presidente do Sindicato dos Oficiais Barbeiros e te - Comparecimento.
N. 1-2.020 - Inspetor Regional do Trabalho - São Paulo Cabeleireiros - São Paulo - Comunicando o despacho do Sr. diComunicando que o Sr. ministro indeferiu o pedido de reconheoiretor.
Maranhão - mento do Sind. dos Contadores - e Guarda-Livros de Lins.
N. 1-1.987 - Inspetor re gional do Trabalho
N. 1-2.022 - Diretor do Departamento Estadual do Trabalho
Respondendo o telegrama dc 14 de novembro corrente.
N. 1-1.988 - Presidente do Centro dos Conferentes e Concer- - São Paulo - Remetendo seis guias em duas vias. .
N. 1-2.023 - Diretor 410 Lloyd Brasileiro - Remetendo o pro' tadores de Carga e Descarga do Porto do Rio de Janeiro - Comunicando o despacho do Sr. ministro exarado nó processo D. N. T. cesso D. N. T. 18.421-38.
N. 1-2.024 - Presidente do Sind. dos Empe. e Opa, da Cia.'
a. 17.063-38.
.
N. 1-1.989 - Delegado da Ordem Política Social - Comuni- Nacional de Navegação Costeira - Comparecimento.
N. 1-2.025 - Presidente do Sindicato dos Ops. Marmoristas;ecando que este Departamento autorizou a realização de uma assein.
bléia solicitada pelo Centro dos Racliotelegrafistas da Mar:nha Mer- Comoarecimento.
• N. 1-2.020 - Inspetor Regional do Trabalho - Rio Grande ,do.
cante.
1Z. 1-1.990 - Idem - pelo Sindicato ' dos Operários em Pe- Sul - Remetendo guias para pagamento doa emolumentos provi-e
tos em lei, afim de ser expedida a carta de reconhecimento Sind.
dreiraa.
dos Emps. em Boteis e Restaurantes e Congêneres, com sede em SanN. 1-1.991 - Presidente do Sindicato dos Despachei-lies da ta Maria.
Prefeitura e Recebedoria 'do Distrito Federal - Respondendo o ofíN. 1.-2.027 - Inspetor Regional do Trabalho - Rio Grande do
cio n. 857, de 22 de setembro último.
Sul - Remetendo a carta do reconhecimento do Sind. dos AdvogaN. 1-1.092 - Presidente tio Sindicato Brasileiro de Advogados dos do It. G. do Sul.
- Solicitando documentos afim de solucionar o processo D. N. T.
N. 1-2.028 - Presidente do Sind. dos Representantes Comera. 15.531-38. .
ciais junto às Repartições Públicas - Comparecimento.
N. 1-1.993 - Presidente do Sindicato dos Operários na Fabri- '
N. (-2.029 - Presidente do Sind. dos 'Ops. Tecelões e Classes
cação de Papel do Distrito Federal - Reiterando o oficio 1.575, de Anexas - Solicitando remessa de documentos.
N. 1-2.030 - Delegado da Ordem Política e Social - Comumaio último.
N. 1-1.994 - Presidente-do ' Sindicato Walito de Campinas - nicando que este Departamento autorizou a realização de uma asRespondendo o requerimento de 25 de agosto.
sembléia solicitada pelo Sind. Nacional da União dos Contra-Mestre:a
,-,
N. 1-1.995 - Presidente do Sindicato , Patronal dos Sequeiros Marinheiros e Moços da M. Mercante.
.
do Rio de Janeiro - Comparecimento.
N. 1-2.031 - Idem - Pelo Centro dos Opa. Confeiteiros.
N. 1-2.032 - Idem - Pelo Sindicato dos Corretores de Pis-4.--i'
N. (-1.996 - Presidente do Centro dos Conferentes e Concertadores de Carga e Descarga do Pôrto do •.Rici de Janeiro.
dos do R. Janeiro.,
N. Is tmo _ Inspetor Regional do Trabalho - E. do nit ..A.,
N. 1-1.997 - Presidente do. Sindicato ,dos Comissários da Ma. ,,,.
rinha Mercante - Comunicou/leo despacho do Sr. diretor exarado Janeiro
Remetendo a carta de reconhecimento do Sindicato die,.
.•
Ops. em bonstrução Civil.
po processo P. N. T. n. 11.390-P8.
1
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N. 1-2.034 — Presidente de Sindicato dos Cliauffeiii,; de San- Respondendo a consulta dirigida ao Sr. diretor deste Depar-tent o.
N. 1-2.035 — Inspetor Regional do Trabalho — Santa Catari- Remetendo carta de reconhecimento do Sind. dos Ernps. do
néreio.
N. — Delegado da Ordem Política e Social — Comuando que este Departamento autorizou uma assembléia solicitapelo Sind. dos Vigias Maritimos de Carga e Descarga do R. de
Idem — Pelo 'Sind. dos Empa. em Seguros.
N. 1-2.038 — Idem — Pelo Sind. "Uniã.o Geral dos Sindicade Empregados do D. Federal".
N. 1-2.039 — Idem — Pelo Sind. da Resisténeia dos Trabs. em
2.piches e Armzs. de Café.
N. 1 - 2.040 — Idem — Pelo Centro dos Ops. da Light e Cias.
faciadas.
N. 1-2.041 — Idem — Pela Casa dos Artistas.
N. 1-2.042 — Idem — Pelo Sind. União dos Opa. Estivadores.
N. 1-2.043 — Idem — Pelo Sind. Profissional dos Correlorea
Seguros.
N. 1-2.044 — Idem — Pela União dos Trabs. Metalúrgicos.
N. f-2.045 — Idem — Pela União dos Trabs. Metalúrgicos.
N. 2.046 — Idem — Pelo Sind. Profissional e dos. CarregadOres
Bagagem da Alfãndega.
N. 1-2.047 — Idem — Pelo Sind. dos Industriais Metalúrgicos
Janeiro.
N. 1-2.048 — Idem — Pelo 'Sind. dos Clareou do B.. Janeiro.
N. 1-2.049 — Idem — Pelo Sind. dos Transportadores de Baitens do R. de Janeiro.
N. 1-2.050 — Idem — Pela Aliança dos Opa. na Indústria da
N. 1-2.037 —

'adi*. Civil.
N. 1-2.051 — Idem — Pelo Sind. Allanea dos Opa. na Ind. da

astr. Civil.

N. 1-2.052 — Presidente do Sind. dos Vigias Marítimos de

fga e Descarga do Il. Janeiro — Comparecimento.

N. 1-2.053 — João Francisco Alves — Comparecimento.
N'. 1-2.054 — Presidente da Soc. de Resisi. dos Trabs. em Irafies e Armas. de Café — Remetendo cópia das conclusões do
arne procedido na contabilidade dessa sociedade.
N. 1-2.055 — Presidente da Soc. de Resistência dos Traio. em
-apiches e Armazens de Café — Remetendo cópia do oficio de fia.

D N. T. 19.733-38.

N. 1-2.056 — Inspetor Regional do Trabalho — Santa Cata- Remetendo as guias para pagamento dos emolumentos preatos em lei, afim de ser expedida a carta de reconhecimento do
nd. dos Emps. da Cia. Docas de Ibituba.
N. 1-2.057 — Presidente do Sind. Unido dos Mineiros da Mole
Velho — Minas Gerais — Comparecimento.
Segunda Seeção
ESPEDISNTE DO SR. DIRETOS

Dia 13 de dezembro de 1938
Processos despachados:
laN. 4.097-38 — Termo cie verificação 1.348, de 12-12-1936, Da2,
ado contra a firma Pelle Ferreira — Estando o auto de fls. ai,
do
7stido das formalidades legais, imponho, nos termos do art.
.gula,mento a que se refere a Decreto n. 22.033, de 29 de outubro
:19132, à firma Túlio Parreira, a multa de 1001000 (cem mil réis),
ac infração do art. 32, letra "c", do referido regulamento.
ri. 51.597-36 — Temo de verificação 2.109, de 20-11-36, lain-ido contra a firma Santos Mala & Chaves — De acordo cora aesta,rmaoão e parecer, imponho à firma Santos Mala & Chaves,
-leeida à rua Senador Camará n. 37, a multa de 2001000 (duzentos
ft r(tis), prevista no art. 9° do Decreto n. 23.084. de 16 de ago8de 1933, por inobservancia do art. l• do mesmo decreto. (O pa3cer a que se refere esse despacho é do teor seguinte:
"A firma autuada não provou o alegado em sua defesa de fie. 4,
Rezar de para tal ter sido notificada pelo ofício n. 604, por cópia
fia. 6; e, assim sendo, deve ser julgado procedente o termo de veifitaoão de fls. 2, que está revestido das formalidades legais.
Opino, pais, "peia aplicação da multa devida à firma Santos,
aia, & Chaves".
N. 51.880-36 — Termo de verificação 2.422, de 23-11-36, latada contra a firma Ramiro Gonçalves . & José Lopes, por infracão
e art. 18, letra o) do Decreto n. 2.3.766. de 18 de janeiro de 1934.
- De acordo com o parecer, julgo improcedente o auto de fls. 2,
eterminando o auto de fls. 2, determinane10 o seu arquivamento.
N. 11.320-38 — Gildo Corri, estabelecido em São Paulo, recorendo da multa que lhe foi imposta pela 14' Inspetoria Regional —
eduzo ao mínimo a multa imposta nesses autos. de acordo com a
eformação e parecer supre. Encaminhe-se o processo à I. R.. de
N. 18.967-38 — Processo relatico ao recurso interposto pela fira André Soares, contra a multa que lhe foi imposta pelo 1i° Ins. g.toria Regional, do Estado de São Paulo — Mantenho o ato do selhos, inspetor regional, de acordo com a informação de fls. 18 e
.erener supra. Encaminhe-se o processo à Inspetoria de origem.
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N. 19.265-36 — Recureo ieterposto pela firma Artur Pinto SE,
Comp., de São Pauto, contra o ato do Sr. inspetor regional daquele Estado, que lhe impoz a multa de 200$000, por infraçao do artige 36, do Decreto n. 24.63'7, de 1931 — Mantenho o tiv e-pacho escorrido, de acordo com a informação retro. (a. infoi . irrxriu a que
alude esse despache, e a seguinte:
ato do Sr. inspetor reeieteil que iineez a nÀUa 1 200.000
(duzentos mil reis) e peifeitAluente regular e se entriaili'a dentro
do cliÀ.pe_4itivo legal invocado contra a autuada.
O art:go 36 6'. do Decreto n. 24.637, de 10 de julho de 1934,
prescrevo a de maneira clara e insufisnta\ el. 1 a afixação do certificado do seguro, incorrendo nas sanções leecis os que
iSSO não fizerem. Pouco importa que a firma autuada posstla o
seguro; o fato é, que precisa colocar em lugar visível o certifÁcado
de seguro, sob pena de infringir o diepositivo acirra citado. De
resto, a infratora confesse — e o que é mais grave: é rcineidento
no não cumprimento da Leg:slação Trabalhista (fls. 7 "in fine"),
Nestas condições, opino pela manutenção da pena imposta.")
N. 9.350-38 — Juizo de Direito Privativo de Acidentes no Traba:bo remetendo cópia auténtien do oficio da delegacia do 90 distrito policial, pelo qual se refere a firma Martins Jordão Ltda.
não comunicou o acidente de que foi vítima José Augusto Amaral, em 22-3-1938 — De acordo com o parecer, arquiveese.
N. 15.398-34 — Termo de verificação n. 2 .7, de 23-9-33, Iavredo contra a firma Monteiro & Azevedo, por infração do Decreto
n. 22.033, de 219 de outubro de 1932 — Arquive-se.
N. 23.518-35 — Termo de verificação 6.918, de 21 - 9- 35, por
infração do Decreto n. 22.033, de 29-1042 — Arquive-se.
N. 23.555-35 — Termo de verificação lavrado em 19-9-1935
pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, contra a firma Jaime Loureiro, por infração do art. 16, do Decreto número 23.756, de 18-1-1934 — Arquive-se, à vista do ofício da Inspetoria do Trafego, fls. 10).
N, 19.475-38 — 9 a Inspetoria Regional remetendo o processo
em que a firma Emile Aboab recorre do ato daquela Inspetoria
que o multou em 2001000, por infração do art. 5, §§ 2° e 3°, do Decreto e. 24.637, de 10-7-31 — Mantenho o despacho recorrido,
viela da, informação.
N. 19.284-38 — 14 1 Inspetoria Regional remetendo processo
relativo ao recurso interposto pela firma Jese Uri contra o ato daquela Inspetoria que o multou em 2001000, por infração do artigo
36, do Decreto n. 2 .4.737, de 1934 — Nos termos da informação e
va; . ex,er supra e mais do que dos autos consta, nego provimento ao
recurse de fls. 14. Eneaminhe-se o processo à 14 a Inspetoria Regional.
19.283-38 — 14 a Inspetoria Regional remetendo processo em
que a firma René Gral, estabelecido em São Paulo, recorre da decisão da mesma Inspetoria, que a multou em 2004000, por infrado Decreto n. 24.637, le 1934 — Nos termos da
ção do art. 5° §
Informação e parecer supra e mais do que dos autos consta, nego
provimento ao recurso de fls. Ii. Encaminhe-se o processo a
144 Inspetoria Regional.
N. 15.909-38 — Juizo de Direito de A&dentes no Trabalho remetendo cópia autêntica extraída do ofício de fls. 14 do processo
de acidente no trabalho em que é vítima José Pires Bastos e responsavel a Companhia Aliança Industrial, de cujos termos se Verifica que a responsavel não comunicou o acidente em apreço no
prazo legal do art. 44, do Decreto n. 24.637, de 1934 — Por inobeervància do preceituado no art. 44, do Decreto n. 21.637, de 10
de julho de 1934. imponho à firma Companhia Aliança industrial,
estabelecida à rua General Glicério n. 69, a multa de 200$000 (duzentos mil reis).
N . 24,088-ee .___ Termo de vetificação 5.797. de 18-10-35, lavrac'o contra-a firma Pedro Lopes Ribe.ro. por infração do Decreto
n. 24.606, de 12-7-34 — Tendo a autuada deixado de apresentar
defesa, emponho-lhe. nos termos do art. 11 do Decreto n. 24.696,
de 12 de julho de 1934, a Treina de 2001000 (duzentos mil réis),
e 10, parágrafo
per inobservencia do preceituado nos arts .,
unico do mesmo decreto.
N. 21.801-36 — Termo de verificação 1.639, de 14-8-1936, lavrado contra a firma Rafael Salek & Cia.. por infração do art. IP do
decreto n. 22.033, de 29-10-32. — Estando findo, arquive-se.
N. 8.729-35 — Termo de verificação 4.343, de 17-1-1935, lavrado contra a firma Teodor Wille & Cia. Ltda.. por infração do
art. 32, alínea B, do decreto n. 22.033, de 29-19-32. — Nada mais
havendo a providenciar, arquive-se.
N. 26.608-34 — Olimpio Gaggine apresentando defesa ao termo
de verificação 2.247, de 10-12-1931. lavrado contra a mesma firma,
por infração do artigo 16 letra e) do decreto n. 23.766, de 1934. —
Arquive-se, de acordo com o parecer da Procuradoria. (O parecer
a que se refere esse despacho. A do teor seguinte:
I — O decreto n. 23.766 de 18 de janeiro de 1931 em seu
art. 14 declara que a fiscalização de seus dispositivos se rege pelo
disposto no decreto n. 22.200 de 4 de janeiro de 1931. Este, por
sua vez, em seu art. 2. 0 § 1. 0 exige que do termo cope le. foltre outros dados, o nome e local de eseabeleeirnento do itrau. Ora, a
omissão dessa exigência legal não só desatende ao texto expresso da
lei corno impede corra o processo e a execução da multa os trnmites
legais por ser desconhecido o domicílio do infrator e dai não ser possível notifica-lo para os efeitos do decreto n, 22.121 de 22 de no-vernliro de 1932 nem cita-lo se judicialmente executado.
f
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N. 24.797-35 - Carlos Breithanpt, rocia nando Mias centra a
firma Antôn i• c. Augusto Bordalo. - Já tendo sido tomadas, por este
Departamento, as providências decorrentes da re querimento de folhas 15 e atendendo a que, por despacho desta Diretoria, foi determinado o arquivamento do processo principal. fls. 14 v., autorizo,
como proposto, o recolhimento dos autos ao Arquivo.
N. 24.8'12-34 - Genaro Gomes Marinho, eeclarnando férias contra a firma A. Vieira & Cia. - •rmiive-se.
Circular 2 C 2.346-- Secretaria de Estado rios Negócios do
Trabalho, Indústria e Comércio, instruções ao passes. - Itatifieo o
despacho proferido em 17-11-33 e autorizo o recolhimento do processo ao Arquivo.
N. 6-C-933 - Companhia Energia Elétrica da Baia, fazendo
uma consulta sobre a lei do férias. - Arquive-se.
N. 2.599-A-32 - Antônio de Barros Correia, pedindo pa gamento de uma indenização de férias deixada por uma falei ida filha Aleina de Barros Correia. - Tendo em vista a parecir de Prçoieradoria, e atendendo ao resclvido por esta Diretoria no DNT 27.519-21.
arquive-se. •
Dia 9

If - Em tais condições e concordando com os termos da informação do Sr. diretor da Secção, opino Pela nulidade do termo de fls.
2 e arquivamento do processo.
(A informação do diretor da secção aludida, tombem, no Cies' paelin supra, é a seguinte:
I = No presente processo foi determinado se fizesse a inscrição da dívida (fls. 12). Ao atender a esse despacho do Sr. diretor,
a funcionária encaregada do serviço verificou não haver, no "termo
de verificação" (peça inicial) residência 'do indigitado infrator, ou
outro detalhe conducente a saber-se seu endereço exato. Fala-se sómente em "limite do Distrito Federal", etc. Foi então pedido esclarecimento de corno proceder.
2 - Considerando o assunto, revi todo o processo. E dessa revisão, impressionou-me a possível idéa de achar-se o mesmo processo nulo, senão "ab-initio" pelo menos a partir do momento em
que. "não rèvel", o apontado infrator foi notificado da multa mediante edital (fls. e lis.).
Que a parte não é rével, basta atender a que ofereceu a defesa de
fl. 4, apreciada ao mérito por quem competente.
Ora, si repararmos em que o art. 2. 0 do decreto n. 22.131 de
23 de novembro de 1932, só admite a notificação-edital para os iaN. 27.592-36 - José Cordeiro, reclamando férias contra o firfatores réveis: a consequência é, de futuro, o multado poder alegar,
ma Aureliano Lima & Cia. - Arquive-se.
-talvez viteriosamente, sacrifício de defesa.
N 9.041-36 - Germano Augusto. Ribeiro, reclamando férias
Assim sendo, O posstvel que o Sr. diretor pretenda examinar,
digo reexeminer o caso ou, quando não, apontar si deve o processo contra o Hospital dos Estrangeiros. - Arquive-se.
N. 8.188-36 - José Pereira da Silva, reclamando férias contra
prosseguir como se acha.
3 Á po ssivel objeção de não poder ser encontrada a parte, a firma Daudt & Durão. - Arquive-se.
' N. 19.941-35 - Claudionor Silvério de. Almeida teclam ode
talvez se possa responder procedentemente que, por vias indiretas, o
serviço encarregado de pesquizas como a em fóco. podesse descobrir férias contra a firma Tavares de Sousa & Iro) i,o. - Arquive-se.
.0 paradeiro de infrator. Exemplo: a defesa de fls., aponta o náSERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
. mero de matrícula do interessado neste Distrito, etc. Por que não se
havia de recorrer a tal fonte, contando se evitasse uma arguivel nuEXPEDIENTE DO SR. :MINISTRO
lidade posterior?
4 - Sr bem esta Seerão não tenha, ao assunto, encar go técnico
Dia 22 de novembro de 1938
especifico, permito-me. co laborando, levantar a questão acima.
Suba a considerneão do Sr. diretor, que decidirá como lhe pa•
Contadoria do SIP apresentando prontuário de Eugênio José de!
recer correto).
•
1
Freitas (DNT 9.982/38 - SIP 766/36). - Proceda-se como Opina
• N. 4.949-35 - Termo de verificação 4.653, de 16-5-1935, lavra- a Procuradoria. Alude o despacho ao seguinte: As providências sudo contra a firmo alarmei afeia & Cia., por infração do art. 44, do geridas nos itens I e II do parecer de fls. 18 independem desta Prodecreto n. 22.033, de 29-10-32. - Arquive-es.
curadoria, cabendo remeter o processo à Procuradoria Geral da FaN. 52.10l-3b - Termo de verificação 2.470 de 25 de novembro zenda. Antes, porem, dessa remesso, deve o processo ir ao SIP para
de 1936, lavrado contra a firma Remiro & Cia. Ltda., por infração providenciar na forma dos itens IV.
do art. 10 do decreto n. 23.766, de 18 de janeiro de 1934. - De
acordo com a Procuradoria, imponho, nos termos do art. 15, do
FXPEDIENTE DO SR. D111E-COR
decreto n. 23.766, de 18 de janeiro de 1934, à firma Remiro & Cia.
Ltda., a multa de 1003000 (cem mil réis), por infração do art. 4.°
)ia lede dezembro de 193.
do referido decreto. (O parecer a que se refere esse despacho é o
seguinte:
Sindicato dos Traballiadbres eni Madeira e seus Artefatos,' souConcordo com a unificação dos procesds, segundo propõe a secção, citando retificaeão da carteira profissional n. 21.525, 5. a série, conpor se tratar de um único dispositivo legal e ter sido verificado no tra a firma Artur Albrecht (DNT 15.991/38 - SIP 23.806/38).•mesmo local e em hora igual, com diferença de minutos. Quanto a ao seguinte: O recluso de fls. 8 foi regularmente interposto, sendo
a multa inioosta. ecordo com o parecer. Alude o despacho
defesa não provou a firma houvesse entre ela e seus empregados a -Relevo
conveneão de que trata o parágrafo único do art. 8.0 do decreto ao seguinte: O recurso de fls. 8 foi reguiarmente interposto, sendo
n. 23.766 de 18 de janeiro de 1931 que autorizasse a prorrogação -dirigido ao Sr. diretor, na forma do di , posto na alínea "c" do art. 1.*
alegado, e não fez prova de nenhum motivo de força maior previsto do decreto n. 22.131, de 23 de novembro de 1932. Entretanto, data
seja-me permitido ponderar que é nulo, na espécie, o ato de
no art. 9.° do citado decreto, que justificasse o excesso do horário -venha,
imposição -da multa por parte do inspetor regional no Rio Grande do
sem acordo prévio.
Sul, por isso que não o mesmo procedido de acordo com as normas
.
Opino seja imposta a multa prevista no art. 15 do decreto hl- legais. De fato, a penalidade foi imposta de acordo com o parecer
arocado)
formulado pelo assistente-técnico (fls. 13). Não houve lavratura do
Terceira Secção
termo de infração. Ora, essa formalidade é indispensavel, e somente
dela poderá decorrer a imposição da multa, conforme se depreende
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR
do § 1.° do art. 37 do decreto n. 22.035, de 2 Ode outubro •de 1932.
Prescreve esse dispositivo: "Qualquer das autoridades mencionadas
Processos despachados
neste artigo, que verificar as infrações a que alude o decreto, lavrará
eni • duas vias o respectivo termo, impondo a multa que no caso
Dia I de dezembro de 1938
couber, sendo uma das vias entregue ao infrator e a outra arquivada.
E' de todo procedente a alegação da recorrente, de que "nenhuma
N. 698-37 - Gabinete do Sr. ministro, solicitatMo informaçõ'em 'notificação recebera, nada, portando, deixando de atender". Donde
sobre andamento do processos. - Tendo em vista a informação e se verifica que a multa foi imposta simplesmente mediante a deparecer, retro e supra, arquive-se este processo. Quanto ao DNT 'núncio, sendo cerceado o direito de defesa, uma vez que não se pro24.494-35, dê-se o devido andamento, com urgência, sendo recolhi- cedeu á lavratura do termo de infração, concedendo-se o prazo de 44
dos ao Arquivo os de na. 21.561-35, 26.610-36, 22.524-35 e 27.694, horas para a apresentação da mesma. Deve-se ainda salientar que
de 1936, por devidamente solucionados e despachados, processando- a diligência destinada a comprovar a violação da lei só foi efetuada
se, tombem, a ultimação do DNT . 21.354-36.
após a aplicação da penalidade. Submeto o processo a despacho da
autoridade superior, opinando no sentido de ser dado provimento ao
Dia G
recurso interposto. Lembro, tombem, a conveniência de ser o inspetor
N. 8.090-33 - Banco do Brasil, consultando sobre dispensa do regional cientificado do engano cometido.
Guilherme Valter Dawes, soliictando retificação de carteira (DNT
livro de matrícula a que se refere o decreto n. 23.103, de 1933. .20.082/38 - SIP 24.704/38). - Deferido.
Arquive-se, como proposto.
Giuseppa Trupiano Himich, solicitando retificação de carteira
N. 19.330-36 - Eulálio Aguirre Vieira, reclamando férias colano,feririe.
Ira a firma Rezende & Justino Ltda. - Recolha-se ao Arquivo, nos (DNT 20.084/38 - SIP 24.839/38)
termos do parecer da Procuradoria.
L. G. Garcia, solicitrindo cancelamei to de registro (DNT 19.126,
N. 48.731-37 -- Jacf Urbano Rodrigues, reclamando férias con- de 1938 - SIP 25.842/38). - De acordo. Alude o despacho ao se..
tra a Fábrica Nacional do Vidros "José-Scarrone". - Arquive-se, guinte: Tratando-se de um pedido de cancelamento de registro, ne- •
de acordo com o parecer.
cessário se faz a prova do alegado, assim como a apresentação dos
livros de empregados, afim de serem inutilizados por este Serviço.
Dia 7
João Rodrigues Borges, solicitando retificação de carteira (DNT
•
N. 10.842-37 - José Fortuna Avena, reclamando férias contra 20.145/38 - SIP 25.459/38). - Defiro, noa termos do parecer. Alude
, h Hotel Vera Cruz. - Arquive-se, por findo, em face do parecer da o despacho ao seguinte: A' consideração do Sr. diretor, coro prepost%
de deferimento.
Procuradoria.

25560

Si

na . lerló , lria da Construção Civil, soliciAllanea dos ( i i r
1):Vr 20.239/38 - SIP 25.092/38). tando retifieaeãe
Faça-se a retifica' como e, em seguida, arquive-se o probesso. Alude o despacho ao sieguirde: A' consideração do Sr. diretor,
KTTI propo ,la de di,lerirnenie,
flia 13
Depaelarnento Nacional do Povoamento, solicitando identificação de eslian.cgiros (DNT 20.2A/38 - SIP 25.728/38). - Nada
mais havendo a provi(lenciar, aiauive-se.
Metro eloldwyn Mayer, rerneo ado cupões de carteira (DNT 18.439,
de 1938 - SII' 24.664/38). - Nade mais havendo a providenciar.
arquive-se.
Banco do Crédito Comercial e Con ,. trulor, remetendo cupão de
. - Arquive-S'.
earteira u-)NT 18.332'38 - SI 21 ,175/38)
Irnn o hn, requerendo reconsideração
Antenor Turmalina Vitl
de despacho do Sr, miniAto (D.:\ T 10.339/38 - S1P 11.121 1 38). Nada mais havendo a providen -iar.
.v,T 19.843,
Wirio Alves Roses. requorliado no (I ia = clf• iieenea 1.y
prov itle,1 ciar, arle 1937 - SIP 9.32 . 5/38). .- Na•la mais bayendo a

olicitando esclareci.á. a. 'Divisão do Serviço de I.dPulificação, de 21 cie outubro de
hr•-,
a
prelada
minisli•r'fil
n.
5CA1
i
•
71Hin f os
- Arquive-se.
193 8 .:te, 1" 17.159i3 8 - SIP
veritieniz5,3 de carteira
Aiila do Carmo Con,-,:alves,
8',
.
Arouive-se.
\ r)\ 1c,.8aee38 - S1P 20. 27 iLe n e, 'o registro como quiinice
t' ino rerroira Pirc,s n-d
- Arquive-se.
1 )N'I. il 05D35 - SIP
cind'
Lxer.uur. eie.:, DO SR. INTENDENTE
Dia G de t l e.....e:nb e o de 19',..8
Inep.deria Regional, reinelende guia •78. (811 , -- 20.101-38).

Dia 7
12' Iii-peteria Regianal, 1 '1 Wi - ndo guia 2l.

:8 ; ,

S1. 1) - 20.109-

rocle ,ilo guia s/n, (sw - 19.950Inspetoria Regional,
• - Arquive-se.
Cuim). Predial e de Sane; wento do Itio de Janeiro, remetendo
- Arquive-Se.
epão de carteira. (SI? - 20,157-38)
Sindicato dos Empre g ad os em Boteis de Pelotas, respondendo
elegrama. (SIP - 26.490-3e - Arquive-se.
Diamantino Teixeira de Almeida, solicitando r e gistro de livros.,
:S1P - 23.197-38). - Arquive-se.
Segurança do Lar S/L, reweleitdo cupão de carteira. (SIP
- Arquive-se.
Domingos Forte, solicitendo registro de livros. (Sn) - 23.8861:

r

vi7np,,irn e e

MT(1 OFICT.‘1. g ^rerin Ty
-

4' Inspetoria Regional, remetendo oficio 535128 de outubro tilAtatiba de Almeida, encarregado do SIP em Juiz de Fora, remetendo 50 fichas Vucelich. (SI? - 26.100/38). - Arquive-se.
12' Inspetoria Regional, devolvendo relações de remessa de carteira. (SIP - 20.060-38). - Arquive-se.
•1` Inspetoria, remetendo cupões de carteira:. (1P- 25.826-38). -• Arquive-se.
0' Inspetoria Regional, remetendo 13 cupões de carteiras. (8
IP - 25.829-38). - Arquive-se.
Comp, remetendo cupão de carteira. (S
Veuve Lnuis Lei')
IP - :?5.850-36). - Arquive-se.
Comp. Predial e de Saneamento do Rio de Janeiro, remeteedo
cupões de carteiras. (SIP - 25.831-38). - Arquive-se.
Inez Fideneia dos Santos, reclamando contra a firma Armando Zeni. - 23.288-38) - Termo 1230. - Arquive-se, em
face do parecer. Aludo o despacho ao seguinte: Tendo sido atendida
a reclamação de fls. 2 e entregue a carteira ao reclamante, conftwilie
recibo acima, o p ino Pe l o ar q u ivament o deste processo, salvo mellier
juizo da autoridade superior.
Metro Goldwyn Mayer, remetendo cupões de carteiras. .ONT
- 18..081-38) - SIP - 24.170-38) . - Arquive-se.
Mateo Mario° Cnrreht, solicitando certidão. (SP - 25. 392-1-dl
- Arquive-se.
Comp. Conilrutore Capua e Capua S/A, solicitando registro Ile
livro-t . (SIP - 23.834-38). - Arquive-se..
4" Inspetoria Regional, remetendo cupão de carteira. ;S n P
25.825-38). - Arquive-se.
Comp. Siderúrgica Belgo-Mineira SIA, remetendo cupões de
cadeiras. (SIP - 25.821-38). - Arquive-se.
Ribeire, Filho .5: Comp. solicitando registro de livro'.
23.211-38). - Arquive-se.
Ana Antunes Barbosa, solicitando solução sobre o proces , o 13
NT - 2.621-38. - (SI? - 22.122-38). - Arquive-se.
29.50319 - Inspetoria Regional, fazendo comunicação. (SIP
38). - Arquive-se.
Comissão de Inquérito, remetendo oficio n. 6 de 3 de d•elenthro
de 1938. (SI? - 26.938-38). - Arquive-se.
Segunda Inspetoria Regional, remetendo guia 436 (SI? 15.0.15,

timo. (SIP - 25.828-38). - ArquIve-se.

do 19338). Arquive-se.

Décima Segunda Inspetoria Regional, remetendo guia,- 16 'i'511?,
14.662-38). Arquive-se.

Maria Fernanda Glória Neves dos Santos, solicitando

ficação (SI? 16.528-38). Arquive-se.
João de Mbura, solicitando nova identificação (SI? 19.810-33).

- Arquive-se.
Miguel Ceun, reclamando contra a firma. Francisco Memo (istP
17.746-38). - Termo 981. - Arquive-se.
Antônio Sayade, solicitando entrega de carteira (SI? 17.568,
de 1938). - Arquive-se.
Metro Goldwyn Mayer, remetendo ~mons de carteiras I)N'g
Arquive-se.
18
Comp. Predial e de Saneamento do Rio de Janeiro, remetendo 17.327-38 - SI? 22.900-38). - Arquive-se.
- Arquive-se.
Banco de Crédito Comercial e Construtor, remetendo coupon
a i )ões de carteira. (SI? -- 22.995-38).telegrama.
(IP - 15.367- carteira (SIP 22.983-38). - Arquive-se.
17' Inspetoria Regional, rf- niondeuau
Companhia Predial e de Saneamento do Rio de Janeiro, reme."
18) - Arquive-se.
José Raimundo Monate, re_damand o contra a firma Empresa Bi- tendo colmou de carteira (SIP 23.839-38). - Arquive-se.
firma Adriana
582. - Arquive-se.
Francisco Augusto Faria, reclamando contra a Arquivo-se.
nar. (SIP - 14.564-38) - Termo
Fui
contra
a
firma
Jose
Augusto
MarLopes
Ramos
(SI?
25.181-38)
Termo
1.309.
Alves,
reclamand
i
Augusto
Arquive-se.
553.
'Cerniu
face
do
parecer.
Alude
o
despacho
ao
seguinte:
Tendo
sido
atendida;
ins. (SIP - 11.986-38) 2' via da carteira prof13- a reclamação de fls 2 e entre gue a carteira ao representante do SinErnani Santia go Barros, c licitando
dicato de Classe, conforme recibo acima, opino pelo arquivamento
063/24* cério.( IP - 8.297-37). - ArqUiVe-Se.
. •1 n
Esquerdo
deste
processoi salvo
é melhor juizo da autoridade superior.
a
firma
José
Abaet
Décimo Oitava
Inspetoria Regional, remetendo oficio 3.185 da
José Itanairo, reclamando contra
Jairty. (8IP - 28.321-38) - Termo 1.335. - Arquive-se, emde
face
de- 21 de novembro do -1938 (SI? 25.888-38). - Arquive-se.
face
do
termo
:.eguiritc:
Em
1-)45cima sexta Inspetoria Regional, remetendo coupons tle ear-t .
30 parecer. Alude o despacho ao
de Classe, opino
eietène,ia assinado pelo reprceeetante do Sindicato
leira
(SI? 25,824-33). - Arquive-se.
dade
ri
auto
da
earleiraá
pelo arquivamento deste proce ,, , o, calvo ment or jui7,.
superior.Drogaria
Vasco Azambuja Ltda., remetendo coupons de
(SIP
'.8.014(SIP
22.980-38).
Arquive-se.
Artur Chagas, solicitando entrega de carteira.
Zoran Ninitch, solicitando outra carteira profissional (SIP. .„!
38). - Arquive-8e.
de
reeibo
.
(IP
8.387-38)
.
19.136-38)
. - Arquive-se.
Dente Gnazzo, solicitando 2' via
Never Francisco da Silva, solicitando ontra carteira profis;,ional
- Arquive-se.
- Arquive-se.
18 . 864-38).
Carlos Saboia, solicitaaclo 2" viu de carteira. (81P - 5,431-38), (SI? José
Solla, solicitando outra carteira profissional (SI? 113.05,1 1
- Arquive-se.
3.305- do 1938) . - Arquive-se.
guia 'SlIn .
Feliz Ferreira Viana, •ritande 2' via de recibo. (SI? Décima Segunda Inspetoria Regional, remetendo
Arquive-Se.
AiqUiVe-50.
38). 15.691-38). de Araujo Correia, solicitando entrega de eartoirte
Lourival José de Araujo. solicitando 2' via de recibo, ( SI? - •
8.380-38). - Arquive-se.Washington
(SI? - 10.870- (SI? 18.866-38)
. - Arquive-se.
Cezário Ribeiro, solicitando 2' via de carteira,
de Abreu, solicitando outra carteira profissional ,:jg1PR,'
Arquive-se.
38) . - Arquive-se.Nelson
guia. (SI? - 03-686-311). 17.280- 38) . -Oitava
Inspetoria Regional, remetendo oficio 2.150 de•
9' Inspetoria Regional, remetendo
Décima
remetendo cupões de carteira. ft de setembro último (SI? 18.038-38). - Arquive-se. (SI?17-182,
- Arquive-se.'
- 22.991-38).
- Arquive-se.Décima Inspetoria Regtonal, remetendo guia a. 8
Depósito
Técnico Dentário,
) . - Arquive-se.
(í',IP
-(SI P
,. ' de 1938
Joaquim Alfredo Rezende, reclamando contra a firma
ltalmar, remetendo etipões de carteiras. (SIP - 144 34- 98)
parecer. Alude o despacho- ,
25.176-38).
Arquive-se,
em
face
do'
se.
- Arquive
do reclameiTendo sido devidamente anotada a carteira
opino pelo ar-,
Segurança do Lar S/L, remetendo copiles de eartedrás. ( 1"----, ao seguinte:
ue
conforme
recibo
acima,
g
qual
lhe
foi
entre
.
te, a
su - 1
- 24.151-38) . - Arquive-se,
Metalúrgicas, remetendo duplo de quivamento deste processo, salvo melhor juizo da autoridade
Com p . Brasileira de Usinas
perior.0
.,1
18854
carteira. (SI P - 24.195-38) . - Arquive-se.
João Maria, solicitando outra carteira profissional . (81P
12' Inspetoria Regional, remetendo guia rz• (SP - 24 . 219-38).. de 1938). - Arquive-se.
de carteira (8III..4
- Arquive-se.
Quarta Inspetoria Regional, remetendo coupon
Rance Centrai do colyer. re,io S/A, solicitando g.sistzo de livros. 26,118-38). - Arquive-se.
,(SI.1? - 24 .582-38). - Arquive-se. III
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Quarta Inspetoria Regional, remetendo conpons de carteiras (SI? ,
Dia. 9
25.820-38). - Arquive-se.
M. Cunha Sí Pires, remetendo conpons de carteiras (SI p 22.997,
Laudelino Ribeiro da Fonseca, reclamando contra a firma João
de 1938). - Arquive-se.
Augusto da Fonseca Silva. (SI? - 25.177 - 38). Termo 1a365. Joaquim Lourenço da Silva, solicitando 2 a via de recibo (SI? Arquive-se, em face do parecer. Alude o despacho ao seguinte: Tendo
24.458-38) .
Arquive-se.
sido devidamente anotada a carteira do reclamante, a qual foi entregue
Ataliba do Almeida, remetendo ficha 61.149 25 a série (SIP .conforme recibo acima, opino pelo arquivamento do presente processo,
26.137-38). - Arquive-se.
salvo melhor juizo da autoridade superior.
Décima Segunda Inspetoria Regional, remetendo coupons de
Augusto Marques, remetendo eoupons de carteira. (SIP 23.515
carteiras (SI? 25.864-38). - Arquive-se.
de 1938). - Arquive-se.
A. Pinto Segundo, solicitando transferência de 'Nal (SIP
Manuel Machado Manius, solicitando entrega de carteira.. (Hl' -21.965-38). - Arquive-se.
22.651-38). a- Arquive-se.
Artur Maselli, solicitando substituição de seus livros do registro
M. A. Câmara, remetendo cupões de carteira. (DNT. 16.924
(sr p 22.177-38). - Arquive-se.
de 1938 - SIP 22.342-38). - Arquive-se.
Ladislau Rodrigues Passos, solicitando entrega de sua carteira
Dia 8
profissional. (SIP 23.310-38) . - Arquive-se.
Egnn Kiszemski, solicitando 2 4 via de recibo. (SI? - 25.0)5-38.
Rafael Santiago, solicitando transferência de firma (S1P 21.803, -Arquive-se.
do 1938). - Arquive-se.
Encarregado do SI? em Nova Iguassii, remetendo cupaes le carSilva Ferreira Filho & Companhia, remetendo counons de car- teira.
(SP - 26.774-38.) - Arquive-se.
teiras (SIP 22.981-38). - Arquive-se.
A. Câmara & Comp., solicitando, remetendo cupões de carteiras..
Antônio Duarte, remetendo contra a firma Colégio Angle Americano (SIP 24.780-38) - Termo 1.286. - Arquive-se, em faee (SIP - 26.996-38). -- Arquive-se.
Comp. Predial e rio Saneamento do Rio de Janeiro, remetendo
do parecer. Aludo o despacho ao seguinte: Tendo sido atendida a
reclamação de fls. 2 e entregue à carteira do reclamante, ceinforme cupões de carteiras. (SIP - 26.937-38). - Arquive-se.
recibo acima, opino pelo arquivamento deste processo, salvo melhor
Metropilitan Vickers, remetendo cupões do carteiras. (6IP -26.867-38). - Arquive-se.
juizo da autoridade superior.
Sindicato dos Ferroviarlos da Leopoldina Railway, remetendo
Caminha Barros & Companhia, remetendo conpons de carteiras
cupões de carteiras. (S(P - 23.660-38). - Arquive-se.
(DNT i9.86-38 - SI P 25.837-38) . - Arquive-se.
• Comp. Auxiliar de Viação e Obras, remetendo cupões de carteiManuel da Costa Bons°, solicitando registro de livros (STP
ras. (51P - 21.708-38) . - Arquive-se.
23.981-38). - Arquive-se.
Al. W. Sills, remetendo coupons de carteiras (SIP 21.233,
Tbe Royal Bank of Canadá, remetendo cupões de carteiras. (SIP
2;,3 . 247e38) . - Arquive-se.
do 1938). - Arquive-se.
Duste Oto Legitimo, remetendo cupões de carteiem. (b1P Depósito 'Técnico Dentário. remetendo coupons de carteiras
22.611-38) . - Arquive-se.
(SIP 24.232-38). -• Arquive-se.
Companhia Siderúrgica Belga) Mineira S/A, remetendo coupon
Manuel Furtado Fontes, reclamando contra a firma AI. Soares de
(S1P - 23.292-38). - Arquive-se.
do carteira (SI P 22.e994.8). - Arquive-se.
Casa Bancaria M. Areosa, solicitando registro de livros (SEP
Ataliha de Almeida, devolvendo relações de remessa de carteiras.
(512 - 26 811-38). - Arquive-se.
22.123-38). - Arquive-se.
Sexta inspetoria Regional, remetendo coupons de carteiras (SIP
Encarregado do Sita em Nova Eguassti, devolvendo remessa de earteirae. tSIP - 2,3.862-38). - Arquive-se.
21.205-38). - Arquive-se.
fleraclito Breais. solic:tando registro de livros (SIP 21.27a,
Lncarregado do SI? cq Caratinga, devolvendo relações de remessa
Companhia Brasileira de Usinas aletalairgicaa, remetendo coo- de carteiras. (SIP - .26.831-38). - Arquive-se.
Encarregado do 8111 em Itaperuna, devolvendo relações de remessa
polis de carteiras (SW 22.565-33). - Arquive-se.
Companhia de Armaeens Gegaes, solicitando registre de livres de carteiras. (St? - 26.852-38). - Arquive-se.
(SIP 23.711-38) -• Coma proposto. - Arquive-se. Alude o despaEduardo Nunes da Silva, reclamando, contra a firma Irmãos
cho ao seguinte: Comperceeu. hoje a pelicumária, que me apre- Breves (SI?. 26.321-38). - Arquive-se, em face do parecer. Alude
sentou os livros aqui realstrodos. Assim, proponho o arquivamente o despacho ao seguinte: Em face do termo de desistência assinada
do presente processo.
pclo Sindicato dos Operários eia Construção Civil, e tendo sido en13" Inspetoria Regiona l . solicitando material. (SIP 21.807-38). - Legue a carteira, conforme
leciho acima 'opino pelo arquivarnentc
Arquive-se.
3' Inspetoria RegieneL remetendo telegrama .80. (eare -24.896 deste processo, salvo melhor juizo da autoridade superior.
Manuel Ferreira Marinho, solicitando entrega de sua carteira
de 1(138) . . - Arquivo-se.
p rofissional na sede do Serviço de Identificação Profissional (SIP.
Vitorino Alves de ea'usa, so l icitando registo de livros. (SEI , - 14.323-38).
- Arquive-se.
23.899-38). - Arquive-se.
' Nestor de Oliveira, reclamando contra a firma André de Morais
Contadoria do Service de Identificação Profissional, solicitando
& Comp. (SI?. 20.693-38). Termo 1.325. - Arquive-se, em face da
sairek de carteiraa prorissionais. (SIP 20.827-38). - Arquive-se.
aareeer. Tendo sido devidamente anotada a carteira do reclamante,
1 9 ' Tnspetoria Reeional, remetendo guia ri. 18. (SIP 16.480-38).
a qual lhe foi entregue confarme recibo acima, opino pelo arquiva-o Arquive-se.
9' inspetoria Regional. remetendo oficio n. 391 de 5 de, agosto mento deste processo, salvo melhor juizo da autoridade superior.
Levindo Ferreira Lopes, solicitando registro de livros (SIP.
de 193a. (SIP - 14.835-38). - Arquive-se.
21.262-38). - Arquive-se.
H. C. Rodrigues. solicitando registo oe livros. -(S11 3 - 16.637
•
2'
Inspetoria Regional, remetendo carteira p rofissional n. 10.63a
de 19381. 14' série, afile de ser retificado o nome do interessado (SIE'.
Comp. Siderúrgica 'leigo Mineira. S. A. remetendo eupão de da
10.633-38) . - Arquive-se.
carteira. (SIP - 23.828-38). - Arquive-se.
• inspetoria do Trabalho em Niteroi, selicitando remessa de cara
;Tesa Ferreira Gomes, remetendo fichas dactiloscópicas. (SI? leira
(SI?. 15.149-38). - Arquive-se.
20.108-38). - Arquive-se.
.
João Fleury, inspetor regional, remetendo telegrama 1.006 (SI?.
Comp . . Castelões, solicitando transferência de local.
t4.739-38). - Arquive-se.
22./i83-38). - Arquive-se.
Costa Filho, inspetor do Trabalho em Aracajaa solicitando reDavi Bar Rojtenherg. solicitando registo de livros. (SEI' -22.580
messe, de carteira (SI?. 6.114-38). - Arquive-se.
de 1038). - Arquive-se.
Joaquim C. Guimarães, solicitando registro de livros (SIP. 13.161,
Hedwiges Martins, reclamando contra a firma Nova Agéncia de de 1938). - Arquive-se.
Copacabana. (SIP - 21.373-38). -Arquive-se, em face do parecer.
José Mascarenhas de Sousa, solicitando 2' via de carteira (SEP.
Alude o despacho ao seguinte: Tendo 'sido devidamente anotada a carla .P41-38) . - Arquive-se.
teira do reclamante, á qual foi entregue conforme recibo acima. opino
Rádios Acratone Ltda., solicitando registro de livros (SIP. 14.5r.s,
pelo arquivamento deste processo, salvo Melhor juizo da auioridade de 1958). - Arquive-se.
superior.
Manuel Cordeiro, presidente do Sindicato União dos Trabalha-.1. Ramela, solicitando regieto de livros. (SIP 22.7'32-38). - dores Metalúrgicos, solicitando nova identificação para seu amo-.
Arquive-se.
ciado Fernando Lopes da Silva (SI?. 15.623-38). - Ar q uive-seUnited States Rubber Export Co. Ltda., remetendo coupon de
Dulcinea Matos Mais, solicitando nova identificação (SI?. 19.495,
carteira, (SIP - 22.979-38). - Arquive-se.
le 1938). - Arquive-se.
José Miguel da Silva, solicitando -transferência de carteira. (SIP
Fernande Gautier, solicitando registro de livros (SI?. 11.478,
- 19.514-38). - Arquive-se.
""
•
de 1938). - Arquive-se.
.M. Leite & Alvarez, .solicitando registo de livros. (SI? 17.6iCompanhia Santa Cruz S. A., solicitando transferência de locat
de 38). - Arquive-se.
(SI?. 12.008-38). - ekrmuive-se.
-bsé Francisco de Oliveira, solicitando transferência de firma.
Rosalino Ferreira Gonçalves, solicitando ' registro de livros (SI?.
20.766-38). - Arquive-se.
SIP - 21.117-38) . - Arquive-se.
Gertrud . Amalie Theresie Buehler, solicitando entrega de
José .Rodrigues Campos ., solicitando transferência de firma. (SI?
:14
r..arlcira p rofissional
- 17.898-38). - Arquive-se.
(STP. 20.226-38). - Arquive-se.
Muita Nogueira Conceição, solicitando registo de livros. .S'EP Antônio Cernojarki, so/icitando entrega de sua carteira profis.
19.00i-38).
!Tonal, na sede deste Serviço (SIP. 14.639-38). - Arquive-se.
Arquive-se.
13' Inspetoria Regional remetendo l guia n. 7. (SIP - 20.n6-38).
' Antônio Correia da Costa, solicitando outra carteira (BI?. 14.454
0*-- Arquive-se.
de 1938): - Arquive-se.
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Siderúrgica Belgo-Mineira S. A., remetendo coupotis . .
builherme Wittine, remotend e "coupona" de carteiras (SLP. parteiras (SI?. 23.214-38) .
Arquive-se.
25.264-38). - Arquive-se.
Cia. Brasileira_ de Usinas Metalúrgicos, remetendo ~puma, 44,
remessa
de
CerInspetoria do Trabalho - Recife, solicitando
carteiras (SIP. 25.261-38) - Arquive-se.
(SIP - 18.045-37).. - Arquive-se.
teira.
9. • Inspetoria Regional, remetendo empoas de carteiras
Encarregado do Posto 1, restituindo carteiras profissionais. (8 25.188-38)
. - Arquive-se.
- Arquive-se.
F. da Costa, solicitando subs titni eão de sede 11% r o5 de reIP Motel
- 27.089-38).
'piranga, remetendo conpons de carteiras. (SIP - 22.026- gistoJoão
(SI?. 24.881-38). - Arquive-se.
38). - Arquive-se.
J. A. Garcia, solicitando registo de livros (531P. 24.100- 38 ). a,
de
eartoira.
g
Francisco Ribeiro da Costa, eolieitando entre
,Arquive-ee.
Soares de Matos, solicitando registo de fichas (SIP,.. 24.730-38).
IP - 21.732-38) . - Arquive-se.
Dia 10
- Arquive-se.
Avelino Gonçalves Cunha, solicitando identificação (SI?. 21.270.
fSeltastlarta Cristoina do Carmo, solicitando entrega de carteira. as) . - Arquive-se.
(SIP - 20.108-38). - Arquive-se.
Maria Tereza Correia, solicitando entre de carteiro (SI?.
Juaé Ferreira dos Santos, solicitando entrega ie carteira. (SIP
21.503-38)
. - Arquive-Se.
José Antônio Joaquim, solicitando entrega de carteira (SIP,
-3 8 ) • - Arquive-se.
21- 30i
Ii p rondina Silva, solicitando nova identificação. (SIP - 20.284- 21.352-38). -- Arquive-se.
José Soares, reclamando contra a firma Mariana de Andrade
8) . - Arquive-se.
Anibrasio de Sousa Correia, reclamando contra a firma W. M. (SI?. 20.927-38) - Termo 1.119. - Arquive-se.
18." Inspetoria Regional do Trabalho, solicitando remessa de
x n Inc. (SI? - 9.175-38). - Arquive-se. em face do parecer.
Jactr,
Anide o despacho ao seguinte: Tendo sido devidamente anotada a carteira (SIP. 13.522-36). - Arquive-se.
carteira do reclamante, de conformidade com o apurado nestes autos,
José Francisco Pereira, solicitanda entrega de carteira
a (mal lhe foi entregue conforme recibo acima. opino pelo arquiva- 20.297-38). - Arquive-Se.
mento deste processo, salvo melhor juizo da aui.oridade so2perior.
18.* Inspet a ria Regional do Trabalho, solicitando reniesa de 4
Antônio J. Negueira, solicitando transferência de firma. (SIP carteira
(SIP. 14.707-38). - Arquive-se.
- 6.218-38) Arquive-Se.
., Constan t ino de Oliveira. solicitando entrega de carteira
José
Jose Neto, soliciando registro de livros. (SI? - '7.359-38). - (SIP. 2.019-37).
- Arquive-Se.
,
Odirnéa 'levares Fontencle, solicitando nova identificação (Si?.
A rqu i e-se..
Antônio
solicitando entrega de carteira. (SIP - 7.979- - Arquive-se.
38).
- hiatos,
Arquive-se.20.657-38).
Silvio Soa~ de Carvalho. solicitarei) outra carteira profissional 4
Joaé) Antônio dos Santos, solicitando nova identificação (SI? (SI P. 20.201-38) . - Arquive-se
• Alceu Alves, solicitando identifieação (SIP. 20.795-38). 21.399-38). - Arquive-se.
Duarte António Gonçalces Meia, solicitando nova Identificação. Arquive-Se.
(S11' - 20.451-38) . - Arquive-se.
Mário Vieira, reclamando contra a firma A. T. Lopes e MoreiOlga de Carvalho Lima, solicitando nova identilicação. (SI? - ra (Si?. 23.562-38). - Arquive-se.
Encarregado do SI? em Vassouras. deveIvendo relações d:e re"41.760-38). - Arquive-se.
Saturnino Teles de Menezes, solicitando outra carteira profis- messa de carteiras (SIP. 26.854-38). - Arquive-se.
Encarregado do SI? em Nova Lima, devolvendo relações de resional. (SIP - 20.245-38). - Arquive-se. entrega de carteira.
Virgflio Rodrigues Marques, solieitando
messa de carteiras (SI?. 26.858-38). - Arquive-se.
20.682-38). - Arquive-se.
Encarregado do ST? em Cam p o Grande, devolvendo relações de
(SIP
Antônio Bernal, solicitando outra carteira profiasionai. (SI? - remessa de carteiras (SI?. 26.857-38). - Arquive-se.
Enéaa Silva, solicitando entrega de carteira (SI?. 21.007-38).
21.889-38 ) . - Arquive-se.
Manuel dos Santos. solicitando entrega le carteira. (SI.? - - Arquive-se.
Encarregada do SI? em Petiaipolis, devolvendo relações de re) . - Arquive-se.
21.295-38
Sebastião
de Oliveira Filho, solicitando entrega de carteira. (S messa de carteiras (SI?. 26.855-38). - Arquive-se.
Maria Scheibel B. S. Gen Harff, reclamando contra a firma
JP - 22.148-38). - Arquive-se..
Lincielfo Fellx, solicitando 2 via de carteira. (SI? - 23.125- Ginásio Anglo Brasileiro, anotação Prft sua carteira profissional (SI?.
26.319-38) - Termo 1.333. - Arquive-se, em face do - parecer.
3$' - Arquive-se.
Manuel Joaquim Machado, solicitando 2 via de carteira. (SIP Alude o despacho ao seguinte •. Tendo sido devidamente anotada a
carteira do reclamante, a qual lhe foi entregue conforme recibo aci- 20.052-38). - Arquive-se.
Jorge Barros Correia, solicitando nova identificaçã e . (SIP - ma, opino pelo arquivamento deste processo, salvo melhor juizo da
20.227_38). - Arquive-se.
autoridade superior.
remetendo coupotas de
2.1 Divisão do Serviço de Identificação Profissional, solicitando
Cia. Siderúr g ica Belgo-Mineira S. A.,
devo/ucão
de remessa de carteira, que acompanhou o oficio 2.056
carteiaa (SI!'. 23.728-38). -- Arquive-e.
Verner Koencke, solicitando registo de livros (SIP. 23.224-38). de 28-7-1937. dirigido ao Sr. inspetor regional em Belo Harizante
(SI.?. 13.609-37). - Arquive-se.
-- Arquive-se.
Inspetoria do Trabalho em Minas Gerais, solicitando retrie .aa n de
Ilabib Toufic Haouche, solicitando reg:sto de livr.s (SIP.
carteira
(STP. 6.582-37). - Arquive-se.
Arquive-Se.
23.468-38)
Joaninha B. Torres. solicitando retificação da carteira Prori.,4)a
Floracia. -da Costa Reis, solicitando registo de livros (SIP.
nal 18.949. 24. 1 série (SI?. 17.817-27). - Arquive-se.
23.059-38) . - Arquive-se.
Departamento Estadual do Trabalho, solicitando remessa da carPeses,
solicitando
tranefereneia
de
firma
(SI?.
Bernardino
teira
(SI?. 12.021-37). - Arquive-se.
13.183-38). - Arquive-se.
R. Simões Si. Cia., solicitando registo de livros ;SIP. 16.359-38).
Dia 12
-- Arquive-se.
EmIlia Garcia Lamas pedindo retificação na sua carteira plaina.
Artur Loureiro ta Cia., solicitando registo de livros (SEP.
sional por parte do Sanatório Botafogo - Termo da Infraçãe 4:.12
15.661-38). - Arquive-se.
assinada por pesaoá
Alberto Sares Ferreira, solicitando transferência de firma (SIP. (SI? 10.280). - Refere-se ao seguinte: A defesa
incompetente (sem procuração) é nula e inaceitavel. "Assim, impo
16.739-38). - Arquive-se.
rua
Alvaro
Ramos ex. 177
Departamento Estadual do Trabalho, solicitando remessa de car- nho ao Sanatório Botafogo S/A, com sede à
a multa de 2004000 (duzentos mil réis), prevista no parágrafo
teira (SI?. 13.961-38). - Arquive-se.
artigo 10 do decreto ti. 22.035 de 29 de outubro de 1932.1,aa ei
Valter Alves de Brito, solicitando registo de livros (SI?. 13.545- do
se recusado a retificar as anotações contidas na carteira
38) . - Arquive-se.
Ataliba de Almeida, encarregado do SI? em Juiz de Lora, soli- pertencente à sua 0x-empregada Emitia Garcia Lamas, conforme ficai
apurado no presente processo".
citando remessa de carteira (SI?. 15.784-38). - Arquive-se.
Aniano Cardoso, solicitando registo de livros (SIP. 20.838-38).
Dia 13
- Arquive-se.
Salvador
Manna,
solicitando
registro como químico licenciado
2 $ Inspetoria Regional, devolvendo relações de remessa de car- (DNT-9.694/38). - Emita-se a carteira.
- Arquive-se.
teira (SIP. 17.415-38).
Oscar Heckmann, solicitando registro de diploma de químico
9.` Inspetoria Regional, solicitando remema de carteira (SIP. (DNT-47.062/38-SIP-13.13 3 / 38 ) . - Emita-se a carteira.
17.675-38). - Arquive-se.
Carlos Guilherme Bruckseh. solicitando registro quimico licena
Comércio e Indústria de Amianto Ltda., remetendo coupons
T-1.535/37-SIP-10.479/36) - Emita-se a carteira.
ciado.
de carteiras (SI?. 19.186-38). - Arquive-se.
Inspetoria Regional, remetendo guia 71. (SIP-8.092/38).
a
13.
entrega
'de
carteira
(SIP.
21.762-38).
José Borges, solicitando
Faça-se a reconstituição da carteira, comunicando-se ao inspetor re..
nest4
- Arquive-se.
de carteira (SI?. gional em Niteroi que, daqui por diante não serão mais aceitos
Inspetoria
Regional,
solicitando
remessa
18.4
nos termos da 0.8. 184,
Serviço
os
pedidos
dessa
natureza,
Arquive-se.
António Luiz Maduro, solicitando identificação. (SP-19.704/38).
Maria d'Aseenção, solicitando entrega de carteira (SIP. 21.761- - Apresente o titulo de legalização em território ~tonal, forneeid4
28) . - Arquive-se.
pela Comissão de Permanência de Estrangeiros. Com retaclo ao peCunha de Medono. solicitando registo de livros (SI? 21.244-38). dido de fl s . 5. faça-se a devolução de documento aonefts40, &venda
- Arquive-se.
um termo, do qua) metera tojos ca éxioc colathi
teniaMin da Costa Net /, solicitando r e gis te de livros (SI?. a i. Divisão lavrar
dos
na
certidão.
"4,034-38), - Arquive-se.--
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Chelman Puetilnic, solicitando transferência de local. (SIP27.429/38) . Como proposto. mude o despacho ao seguinte: Proponho o comparecimento da requerente à este Serviço, afim de apresentar documentos que provem a ,sua alegação.
Cortina Automática Paulista Ltda., solicitando transieLencia de
firma. (SIP-27.405/33). — Como proposto. Alude, o despacho ao seguinte: Proponho o comparecimento da requerente á este Serviço,
afim de apresentar documentos que provem o sua alegação.
Américo Ferreira Soares, solicitando transferência de local. (SIP27.424/38) . — Como proposto: Alude o despacho o se g uinte: Proponho o comparecimento da requerente a este Serviço, afim de apresentar documentos que provem a sua alegaeão.
Vicente C. Homero, solicitando transferência de local e substituição. (SIP-27.542/38). — Como proposto, devendo ser esclarecido,
apenas, o número de relação de empregados, em virtude de já se ens
centrar a La via arquivada na 5.a Divisão deste Serviço. Alude o
despacho ao seguinte: Proponho o comparecimento da requerente a
este Serviço, afim de apresentar documentos, que provem a transferência. Quanto a substituição dos livros, deverá, mediante novo requerimento, juntar a relação dos empregados demitidos até esta
data.
Marcelina Barbosa, solicitando I transferência de firma. (SIP27.502/38) . — Como proposto, devendo ser exibido ainda o instrumento do mandato. Alude o despacho ao seguinte: Proponho o com, perecimento da requerente, a este Serviço, afim de apresentar documentos que provem a sua alegação.
Graciano da Fonseca, solicitando transferência de firma e substituição do livros. (SIP-27.517/38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Proponho o comparecimento da requerente, á este
Serviço, afim de apresentar documentos que provem a sua alegeção.
M. Matos & Rodrigues, solicitando transferência de firma. (Siob• 27.569/38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Proponho o comparecimento da requerente, à esto Serviço, afim de apresentar documentos que provem a sua alegação.
Abílio de Figueiredo, solieitancice transferência de firmei. (SI?16.163/38) . — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Prole).
sete° o comparecimento da requerente a esto Serviço, afim de apresentar documento oficial, que provo a sua elogio:no.
J. B. Itoerigu.es & Irmão, solicitando transterencia de firma.
!(SIP-8.759/38). — Deferido.
Manuel Homen, soliciieneo trausferencia de firma. (SIP
10.855/38). — Deferido, dei:sate-10 de produzir efeito a declarai
fora do fecho.
A. Santos & Lourenço, ,soliellans i o transferência de firma. k S1P25.489/38) . — Deferido,
Veriancio •& Gonzalez, solkilain)lo irensferêneia de firma. (SIPte4.711/38) . — Deferido.
Augusto Alberto Ser:', eolicitendo transfe-t. ocia de firma. (SEP23.71.7/38). — Deferido.
Maciez Mleko, solicilerde franefereneia ci
'lrïna. (SIPI-23.716
de 1938). — Deferido.
José Augusto dos Santos, solicitando traneferencia de local. (SIP»6.233/38) . — Deferido.
Manuel Rodrigues Pereira, solicitando transferência de firme.
XSTP-12.066/38) — Deferido,
Fritz Beck, 86 Cia. Ltda., solicitando transferencia de local. (SIPe
26 . 617/38) . — Deferido.
Paula Malta, solicitando transferência de local. (SIP-26.385/38) .
Deferido.
Inácio Pinto, solicitando transferência de firma. (SIP-26.386/38).
Deferido.
,
J. Martins as Costa, solicitando transferência de . firma. (SIP26.263/38) . — Deferido.
Joaquim dos Santos Ferreira, solicitando transferência de firma.
• (SIP-26.380/38). — Deferido.
João Batista Pires, solicitando transferência de firma. (SIP26.381/38) . — Deferido.
C. A. Mafra, solicitando transferencia de firma. (SIP-20.384/38).
e— Deferido.
Leopoldo Schellong,. solidlendo transferência de firma. (SIP• 25.886/38). — Deferido.
,
Wolf et Martins et Cia., solicitapdo transferência de firma. (SIP12.065/38). — Deferido.
D. F. Moutinho it Cia., solicitando transferência de firma, e
aubstituição. (SIP-20 107/38) . — Deferido.
Arellio Dei Guersso, solicitando transferência de firma. (SW26.383/38). — Deferido.
Antônio de Carvalho & Cia., solicitando transferência de firma.
[(SIP-13.674/38). — Deferido.
Notificações expedidas
Dia 13 de dezembro de 1938
firma Lloyd Nacional S. A.:
N. 10.111 — Solicitando- coneparecimento ás 12 horas do dia
'20 de dezembro afim de anotar a °arteira profissional de seu ex-enee
Iprégado Sevcrino de Oliveira Barros (SIP. 27.828-38):
'
— A firma Figueiredo
Netos:
- N. 10.11e — • Solicitando comparte:ementa ás 12 horas do dia
eco_ ete eleeereee-, ;Hl L eitiejer ienrlAir:N.
ional de seu exime ;!..",
ese
'sei
ee.see-28) . -
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— A firma Figueiredo & Neto:
N. 10.113 — Solicitando comparecimento ás 12 horas do chi
20 do dezembro aeim de anotar a carteira profissional do seu exempregado Clovis Almeida Abranches (SIP. 27.830-38).
— Ao Sr. Antônio Augusto Franco:
N. 10.114 — Solicitando comparecimento' ás 12 horas do dia
20 de dezembro afim de retificar a carteira profissional de seu empregado José de Sousa Almeida (SIP. 27.831-38).
— Á Carioca Danças Ltda:
N. 10. 115 — Solicitando comparecimento ás 13 horas do dia
20 de dezembro afim de retificar a carteira profissional de seu empregado Ari Bastos Monteiro. (SIP. 27.832-38).
— Á Companhia Expansão Territorial:
N. 10.116 — Solicitando compar cimento ás 13-30 horas do
dia 20 de dezembro afim de anotar a carteira profissional de seu
empregado José Nunes (SIP. 27.833-38).
— A Aliança Carioca de Couros Ltda.:
N. 10.117 — Solicitando comparecimento ás 12-30 horas do
dia 20 de dezembro afim de retificar a carteira profissional de sua
ex-empregada Dinah de Oliveira (SIP. 27.834-38).
— A firma Leandro Martins & Comp.:
N. 20.118 — Solicitando comparecimento ás 13 hdras do dia
20 de dezembro afim de substituir a carteira p rofissional de seu em
pregado António de Oliveira Barbosa (SIP. 27.835-38).
— A firma Diegues & Dias:
N. 10.129 — Solicitando comparecimento ás 14 horas do clid,
20 de dezembro afim de anotar a carteira profissional do sua eeempregada Sílvia Alves (SIP. 26.817-38).
— A !erma S. A. Mestre Blatgé:
N. 10.130 — Solicitando comparecimento ás 14 horas do dia
20 de dezembro afim de retificar a carteira profissional de seu ompregado Gil Valentim (SIP. 19.892-38).
- Ao Se. Gil Valentim:
N. 10.131 — Solicitando comparecimonto ás 14 horas do dia
20 de dezembro afim de prestar eselarocimonele ao chefe da 4. 11 Divisão do Serviço de Identificarão Profissional (Site 19.892-38) .
— A firma S. A. Mostro
N. 10.1e2 — Solicitando coninarecimenlo i‘ts 14 horas do dia
20 cl' l cze ml)rx-n afim de relifi,, ac a carteira eeofissional de seu empregarei Giovani Eugênio Romob) (sep. 19.893-38).
— Ao Sr. Gioveni Eugênio leoscole:
N. 10.133 — Solicitando com p arecimento tis 14 horas do dia
20 de dezembro afim-de prestar e e clarecimentos ao chefe da 4' Divie
são do Serviço do Identifierição Profissional (S'IP. 19.893-38).
Gi (cios expedidos
Dia 1 de dezembro de 1938
Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 713-8. — Comuideando que foi identificado neste Serviço 6
estrangeiro Rafael de Piquer e'. Logros. (SIP. 16.664-38).
— Ao Sr. diretor do De p artamento Nacional do Povoamento:
N. 9.714-S. — Comunicando que foi identificada neste Serviço
a estrangeira Carlota do Jesus \ r asques. (SEP. 16.732-38).
— Ao Sr. chefe -de Polícia Civil do Distrito Federal:
N. 9.715-S. — Comunicando que foi identificada neste Service
at estrangeira Carlota do Jesus Vasques, (SIP. 16.732-38) .
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.716-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Custódio Leite Barbosa Bastos. (SIP. 19.510-38) .
— Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.717-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Custódio Leite Barbosa Bastos. (SIP. (9.510-38).
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.718-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Carlos Barral Vilas. (SIP. 18.839-38).
— Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.719-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeira Carlos Barral Vilas. (SIP. 18,839-38).
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.720-8. — Comunicando que roi identificado neste Serviço
o, estrangeiro Serafim da Costa Monteiro. (SEP. 18.071-38).
— Ao Sr..chefe de Policia Civil do Distrito Federal: N.
— Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Serafim da Costa Monteiro. (SIA. 18.071-38).
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.722-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
estrangeiro João Duarte Monteiro Duque. (RIP. '18.837-38).e
? — Ao Sr.- chefe de Policia Civil do Distrito Federai: .
N. .9.723-5. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro João Duarte Monteiro Duque. (Sn'. 18.837-38).
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.724-8. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Pedro Antônio da Costa. (SIP. 19.152-38).
--- Ao Sr. chefe do Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.725-S. — Comunicando que foi identificado neste Servisee
o estrangeiro Pedro António da Costa. (SIP. 19.152-38).
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.726-S. — Comunicando que foi identificado , neste Serviço
o estrangeiro Shigeposhi Tzawa. (SN?. 28.319-38),
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Ao Sr. chefe de Polícia Civil do Distrito Federal:

N. 9.727-S. - Comunicando que foi identificado neste Serviço

.fozeti bro de 1938

- Ao Sr. diretor do Departamento Nacional Jo Povoarneato:
N. 9.775-5. - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro João Martins (S.IP. 20.146-38),
- Ao Sr. chefe de Polícia Civil do Distrito Federal:
N. 9.776-S. - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro João Martins (SIP. 20.146-38),

o estrangeiro Shigeyoshi Izawe. (SIP. 23.349-38).
- Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.728-S. - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro José Pereira de Figueiredo. (SIP. 19.660-38). •
- Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
Dia 2
N. 9.729-S. - Comunicando que foi identificado neste Serviço
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Poeoamento:
o estrangeiro José Pereira de Figueiredo (SIP. 19.660-38).
N. 9.779-S. - Comunicando que foi identificado neste aerviço
- Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.730-5. - Comunicando que foi identificado neste Sorviço o estrangeiro Domingos da Silva Borges (S1P. 20.389-38).
- Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
o e:. wangeiro José Borrego Rodrigues (SIP. 18.357-58).
N. 9.780-S. - Comunicando que foi identificado neste Serviço
- Ag Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.731-S. - Comunicando que foi identificado neste Serviço o estrangeiro Domingos da Silva Borges (SIP. 20.589-38).
- Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
o estrangeiro José Borrego Rodrigues (SIP. 18,357-38)
N. 9.781-5. - Comunicando que foi identificado neste Serviço
- Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do I;ovoameato:
N. 9.734-5. - Comiuncando que foi identificado neste Serviço o estrangeiro Manuel da Cunha (SW. 21.599-38).
- Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
ç estrangeiro Vasco da Costa Machado (SEP. 19.277-38).
N. 9.782-5. - Comunicando que foi identificado neste Serviço
- Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.735-S. - Comunicando que foi identificado neste Serviço o estrangeiro Manuel da Culia (SIP. 21.59-9-38).
diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
Ao Si',
.
e oetrangeiro Vasco da Costa Machado (SIP. 19_277-38).
N. 9.783-S - Comunicando que foi identificado neste Serviço
- Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamerdo:
N. - 9.748-S. - Comunicando que foi identificado neste Serviço o estrangeiro José Alves Sarda Filho (SIP. 19.675-38).
Ao Sr. chefe de Policia Civil do D. Federal:
o estrangeiro Eusébio Marques Torres (SIP. 21.131-e8).
- Ao Sr. chefe de Poneia Civil do Distrito Eedoral:
N. 9.784-S - Comunicando que foi identificado neste Serviço
N. 9.749-S. - Comunicando que foi identificado neste 3 • :viço
o estrangeiro José Alves Sarda Filho (SIP. 19.675-38),
O8).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional ao Povoamento:
o estrangeiro Euséhio Marques Torres (SIP. 21 .
N. 9.785-5 - Comunicando- que foi identificado neste 'Serviço
- Ao Sr. José Parada Garrido:
o estrangeiro Abel Cândido Morais Gomes (SIP. 18.295-38).
N. 9.750L S. - Solciitendo comoareeftnerto afiro de ger
Ao Sr. chefe de Policia Civil do D. Federal:
eacio (SIP. 14.637-38).
N. 9.786-S - Comunicando que foi identificado neste Serviço
- Ao Sr. encarregado do Poeto de Idenfifivaetio n. 1 •
N. 9.751-S. - Solicitando a devolução da calecira profiesioaal o estrangeiro Abel Cândido Morais Gomes (SIP. 18.295-38).
Ao Sr. diretor do Departamento .Nacional do Povoamento:
TI. 37.300 da 29° série (SI t. 17.(13e-38).
N. 9.755-5. - Solicitando a liovo!ução da carteira profiz;eioral
N. 9.789-S - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro José dos Santos (SIP. 19.652-381.
ri. 54.201 fh ?f° Série (5W. 18.115-'8).
Ao Sr. chefe de Policia Civil do D. Federal:
- Ao Sr. encarregado do Posto d7 lderilifainc;io ti. 3:
N. 9.756-5. - Solicitando a deVO!riZ00 4.a co.ieira profissional
N. 9.790-3' - Comunicando que loi identificado neste Serviço
n. 15.134 da 29 série (SIP. l7.21?-20).
o cstraaeoiro José dos Santos (SIP. 19.6 -)2-58) •
- Ao Sr. encarregado o Posto de 11(.,,11 1 n f, - : - ) o. 1
AG er. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
prnflisional
N. 9.757-5. - Soltciloiiii ri d-vo l li e ão tia eu
N. 9.701-S - Comunicando que foi identificado neste Serviço
n. :)9.823 da 29" série (SW. ?3.927-38).
o estran g eiro João Jaffar (SIP. 21.033-38).
Ao Sr. chefe de Policia Civil do I). Federal:
- Ao Sr. Joaquim dos Santos Conoidsic-:
11:'
N. 9.758-S. - e., olichando comparecimeo o arei,
N. 9.79?-5 - Comunicando que foi identificado neste Serviço
ciarecimentos (SIP. 25.121-38).
o e e trangeiro João Jarra': (51P. 21.033-38).
.
diretor do Dopartamento Nacional do Povoamento:
- Ao Sr. Ernani Gonealvee Peixoto:
Ao Si'.
Solicitando comparecimento :eito de rc,inner
N. 9.793-3 - Comunicando que foi identificada neste Serviço
carteira profissional o. 55. 1 23 da 2C," série (Slp.
a esica:1ira Maria Zellin tesIP. 20.782-38).
_ Ao Sr. Orlando Gerlsoi n ro . , 1 air5ts:
Ao Sr. chefe dc PolhOo Civil do D. Federal:
e.,
o • • eeeir esN. 9 760-5. - Solielloodo ronnioroeinoovo
N. 9794-S -- Comunicando que foi identificada neste Serviço
carecimentos (SEP. 24.90:1-38),
a estrangeira Marta Zellin (SIP. 20.782-38).
-e- Ao Sr. António Nonle, coo: 'oro:
Ao Sr. diretor do Ea?partamento Nacional da Povoamento:
N. 9.761-5. - Solicitem-to ef s rlIpPro e imeolo afato lie prestar esN. 9.793-S - Comunicando que foi identificado neste Serviço
clarecimentos (SIP. 21.225-J8).
o estrangeiro Eduardo da Silva Santos (SIP. 20.782-38).
- Ao Sr. 'fogo Laemle - L v; aménto - Rio Gramo > do sul:
Au Sr. chefe de Policia Civil do D. Federal:
fl Felle o MaN. 9.762-S. - ComurO oirolo
N. 0.790-S - Comunicando que foi identificado neste [Serviço
chado, encarregado deete servieo, nacilioh cidade., ari l o de identificar_ o estrangeiro Eduardo da Silva Santos (SIP. 20.782-38). .
se novnnumle ( SIP. 25.8V.;-381.
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
- Ao Sr presidente da SinOcalo dos 1"erru iá.'io da Leopoldina
N. 9.707-5 -- Comunicando que foi identificado neste Serviço
o eetrangeiro !Nfanuel da' Silva Barbosa (SIP. 19.518-38).
N. 9.763-5. - Informando coto a 'machie& peoOesioual n. 21.930
Ao Sr. chefe de Policia Civil do D. Federal:
da 8" série. já foi entre gue ao representante decotei( órgão de classe,
N. 9.798-5 - Comunicando que foi identificado neste Serviço
Sr. Sílvio Barbosa (S1P. 17.733-38).
o estrangeiro Manuel da Silva Barbosa (SIP. 19.518-38).
- Ao Sr. diretor do Deportamento Nacional do Povoamerto:
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.761-5. - Comunicando que foi identaihado neste Serviço
N. 9.799-5 - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Tomaz da Costa (SIP. 22.159-38).
o estrangeiro José Guaragna (SIP. 20.539-38).
- Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
Ao Sr. chefe de Polícia Civil de D. Federal:
N. 9.755-5. - Comunicando que foi identificado neete SIrviço
N, 9.800-S - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Tomaz da Costa (S'IP. 22.159-38).
o estrangeiro José Guaragna (SIP. 20.539-38).
- Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Poeoamento:
N. 9.767-5. - Comunicando que foi identificado neste Serviço
N. 9.801-S - Comunicando , que foi. identificado neste Serviço
o estrangeiro Mário Cortez Pinto da Fonseca (SIP. 20.636-38).
o estrangeiro Esposito Raffaele (SIP. 16.878-38).
- Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
Ao Sr. chefe de 'Polícia Civil do D. Federal:
•
N. 9.768-5. - Comunicando que foi identificado neste Serviço
N. 9.802-S - Comunicrindo que foi identificado neste 'Serviço
e estrangeiro Mário Cortez Pinto da Fonseca (SIP. 20.636-38).
o estrangeiro Esposito Raffaele (SIP. 16.878-38).
- Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.769-5. - Comunicando que foi identificada neste Serviço
N. 9.803-S - Comunicando que foi identificado neste Serviço
a estrangeira Isolina Pereira de Carvalho (SIP. 20.423-38),
o estrangeiro José Lencianskee (SIP. 16.719-38).
- .Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
Ao Sr. chefe de Polícia Civil do D. Federal:
N. 9.770-5. - Comunicando que foi identireada neste Serviço
N. 9.804-$ - Comunicando que foi identificado neste Serviço
PI estrangeira Isoiina Pereira de Carvalho (SIP. 20.423-38).
o estrangeiro José Lenciariskas (SIP. 16.719-38).
- Ao Sr. diretor do Departamwrito Nacional do Povoarnerto:
Ao Gr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.771-S. - Coto imicando que foi identireado neste Serviço
I•i. 9.805-S - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrimeeiro Francisco Fernandes Goutinho (50. 20.124-35)."
o estrangeiro Rederito Genovesi (SIP. 16.222-38).
Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
Ao Sr. chefe de Polícia Civil do D. Federal:
N. 9.772-S. - Cromnicando que foi identificado neste Serviço
N. 9.800-5 - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o eetrangoi,o Francisco •F e rr,antles' Coutinho (SIP. 20.124-38).
16.222-38).
o estrangeiro Ilcdento Genovesi
- Au Sr. diretor do Deparlumento Nacional cio Povoarnerjo:
Ao Si'. diretor do Deparhunento Nacional do Povoamento:
N. 9.71O-S. - Coloorlic,nole que foi identificado neste 'Serviço
N. 9.807-S - Comunicando que foi identificado neste Serviço
inalo
o estra t tgoiro Luiz Verrino (SJP. 10.730-38).
• eetrang:2 iro Chiappettn
iP. 20.03-38).
Ao Sr. chefe de p oiicia Civil do Disti• ito Federal:
An r chefe de Policia Civil do D. Federal:
N. 9 .77
- CotruttitttÁlido core foi identilicado ne , le Servi.»
N. 9.80.8-S - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o r.,.[;iareçr,eiro chiapprita Coo not- it y-TP.
o estranciro Luiz -Verrino SW. 19.7:10-28
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Ao 1Sr. diretor do .Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.809-S - Comunicando quo foi identificado neste rService
Dia 6 de dezembro de 1035
• estrangeiro Manuel das Sentes (SIP. 18.372-38).
Maria
Margarida
de Prestas Lima, sa)icilendo deecouto de faltas
AO Sr. chefe de Policia -Ciai' do D. Feda:
mais n•Ivendo
N. 9.810-8 - Comunicando que foi ideatifii rido neste Serviço em férias (I.)NT. 6.550-33 - SI?. 20.523-38). - Nada
a
providenciar,
arquive-se,
.
.
See
s
ilea,
(S1P
o estrangeiro Menuel nee
"Suzette Rapparino, solicitando trinta dias de licença para trataAo ;Sr. diretor do DeoarLamento Nacional do Povoamento:
Mento
de eaude (DNT. 1.5.867-38 - S1P. 10.076-36). - Nada mais
N. 9.811-5 - Comunicando que foi identificado neste serviço
havendo a providenciar. arquive-se.
o _estrangeiro José Duarte (SIP. 2C.3-13-38) .
Domingos • Calvilhee solicitando retificação cic carteira (LEI.
Ao Sr. chefe de Policia Civil» do D. Federal:
16.074-38 - 20.626-38). - Nada mais havenCiu a peovidenciar,
N. 9.81`ia3 - Comunicando que foi identificado neste Serviço
arquive-Se.
o . estrangeiro José Duarte (SIP. 20.313-38).
Luiz Vieira & Coiup.. solicitando transferência de firma (DNT.
Ao ;Sr. diretor do Depaetaiaenie
10.573-38 - 81P. 11.661-88). - Cumpra-se ' a lei do selo.
foi identificado
neste Serviço
N. 9.823-S - Comunicando que Na.ciunal
do Povoamento:
Alfredo de Almeida Xavier, requerendo certidão (DINT.16.a01-33
o estrangeiro João Gonçalves de Faria (sei/. 11.491-38) .
- 51P. 20.936-a8). - Arquive-se, como proposto. Alude o despacho
Ao Sr, chefe de Policia Civil do D. Federal:
ao seguinte: A consideração do Sr. diretor, com ti...oposta de 'arquivaN. 9.824-S - Comunicando .que foi identificado neste Serviço tisit'uto.
(S1P. 11.1e1-38).
do Povoamento:
o estrangeiro João Gonçalves de Faria Nacional
lireeo Unile de Giovanni, solicitando retificação de carteira (T)NT;
Ao r
7 38 - SIP. 1'5.391-38). - Nada mais havendo a providen14.103
•
er. diretor
do Departamento
N. 9.825-S
- Comun'eando
que foi identificada neste Serviço ciar, arquive-Se.
aleira Goldwin aleyer do Brasil, remetendo cupão de carteira
(SIP.
20.095-38).
a estrangeira Hilda dos Santos ;silva 1).
Federal:
(DNI. 10.821-38 - Si?. 21.911-38). - Arquive-se, como propeeto.
Ao Sr. eleg
de Policia Civil.crie
do foi identificada neste Serviço Alude o despacho ao•eeguinte: À consideração do Sr. diretor. cum
N. 9.826-S e- Cornuoicando
(S_IP. 20.095-38).
a estrangeira Hilda dos Santos Silva Nacional
do Povoamento:
proposta de arquivamento.
Roberto as. de Fariate solicitando devolução de documento (DNT.
Ao :Sr. _diretor
do Departamento
N. 9.827-S - Con.unicando
que foi identificado neste Serviço .4.081-38 - SIP. 27.317-3S). - Arquive-se, como proposto. Alude
(SI!'.
19.363-a8).
o despacho act seguinte: A consideração do Sr. diretor, com peoposta
Federal:
o estrangeiro Charles Herrington Day D.
Ao Sr. chefe de Policia Civil do foi identificado neste Serviço de et•quivarnento.
Sindieato Profissional das Trabalhadores em Sal do Rio ne
N. 9.828-5 - Comunicando ,que
neiro, reclarnendo contra a firma Pereira Bastos &Conip.. na 'acão
o estrangeiro Charles Harrington Dey (SIP. 19.363-38).
da rarteira p: • et:seional rie eu associado João Domingos dos Santoe
Arrecadação efetuada pela Tesouraria em 8 do dezembro de (DNT. 3.339-38 - Si!'. 27.349-38). - Arquive-se.
Inspetoria do Tratiellm, comunicando apreensão da carteira pro1.938, a saber:
fissi o nal n. 1.535. 13' série. pertencente a Helmuth Ernst, corei
fração do art. 1 t do derreto n. 2.2.035, de 20-10-1032 (IaNT. 881-33
Decreto 22.035, de 29-10-1932 (Carteiras Profissionais):
- SI!'. 27.318-33). -- Arquive-se.
3903000
Art. 5°
Dia 7
103000
Art. 90
50000
João
Leite
de
Almeidn.
solicitando
registro de livros (DNT. 1 i;89,
krt. 90 parágrafo único
de. 1938 - l P. 11.809-38). - Arquive-se.
4503000
Dia .8
Decreto 22.489, de 22-2-1933 (Registro de Livros):
Sindicato
dos
Garçons
ao
Rio
de Janeiro, solicitando orientaeão
235$000
Art. 40
sebre 2 decisões dadas em um ea) processo (1)N1. 18.926-38 - Site.
6853000 25.083-3.5; . - Não houve nem poderia haver disparidade de derisão.
Total . . .
O despacho de 1'15..12 e v.. foi proferido em virtude das ,ponderações
Dia 9
do chefe . do Serviço e no sentido de . esclarecer definitivanient• o aseuntu. em complemento ao de fls. 11, do mesmo processo, eu peeso.
Arqu;ve-se.
Decreto 22.035, de 29-10-1932 (Carteiras ProfisJuizo de Menores, solicitando identificação de menores (1)NT.
sionais):
20..221-38 - SIP. 27.252-38). - Como parece. Ao SI?. para pro7553000
Art. 5°
e arquivar este. em seguida. Alude 'o despacho ao seznia;.e:
20$000 videnciar
Art. 90 parágrafo único
• Tendc, em vista o que já foi decidido em processos anteriores, '1n77$3000 ticos ao presente, sou de parecer que o Sr. diretor determine sejam
Total .
feitas as identificações sem onus para os menores.
Cla 10
Dia 9
Decreto 22.035, de 29-10-1932 (Carteiras ProfisSindicato dos Operários em Refinação de Muni . e Similares do
sionais):
Distrito Federal, solicitando retificação da carteira n. 8.251 Ia 29'
1:100000 série (DNT. 19.997-33 - S1P. 25.339-38). - Proceda-ee como reArt. 5°
1403000 so:virio anteriormente. Não pode haver solução diferente para easus
Art. 9° parágrafo único
da mesma natureza.
Mauricio Prates de Campos, solicitando registro como quirnico
1:240000
diplomado (laNT. 19.017-88 - SI?. 25.643-38). - Tendo sido saDecreto 22.489, de 22-2-1933 (Registro de Livros):
as exigencies legais deliro o pedido.
255000 tiere'tes
Art. 40
Abel Artur Pereira Veiga, reclamando contra a firma 13.arroes
Lei n. 57, de 20-2-1935 (Itegisli • o de Quimieoe)
& Vitime (tiNT. 19.921-38 - SIP. 21.914 38). - Converto
302000 Loureiro
o julgamento em diligência, de acorde com o parecer supra. Ao
Art. 5°
fazer o devido encaminhamento. Alude o despacho co se1.524000 STP. para
..
.....
..
..
Total
guinte: À consideração do Sr. diretor, afim de que seja autorizada a
rerneasa do processo ao DNT. para o fim proposto na informaeão
Dia 12
Seci cinde: II - Opino no sentido de ser baixado o proces.o
D.E.T., afim de que fique esclarecida a data em que foi recemda a
Decreto 22.035, de 29-10-1932 (Carteiras Profisdeteea, tendo-se em vista o recibo do protocolo (fls. .34). Seria
sionais)
1:435000' Lambem conveniente, que fossem anexados no presente, para eeelareArt, 5°
703000 cimento, os processos movidos contra a recorrente pelo soa . exArt. 9°
70.000 empregado (fls. 34).
krt. 9 0 parágrafo único
Exosurierre DO SR. tNTENDENTI4
1:575e0O0
...
...
Total
Dia 5 de dezembro de 1938
Decreto 22.489, de 22-2-1933 (Registro de Liso oS)
215000
1° inspetoria Regional, remetendo guia de remessa n. 284, &aArt. Á°
vinda àquela Iniepetoria com o oficio n. 6.957IS, de 6 de setembro
1:790000
Total .
último (SI?. 25.928-38). - Junte-se ao anterior e arquive-se.
2 Inspetoria Regional, aeueacno recebimento do oficio n. 0.955IG,
Confere. - Alfredo Lima Gomes, respondendo pelo expediente de (i de setembro último, e GeVes.keilti g uma das vias da guia r 232
pera 1.000 ;fichas Vucetich (IP. 25.722-38). -- Junte-ee ao untei
da Contadoria.
rio!, e arquive-se.
intendente
em
conlissrio.
Antonio
Beato,
Visto. -

•

pi

1 1 1n

iS•reiln I)

eze 1» nro

25:51;t1

Dia ó
1 Divisão do Seniço d Ident,ficação Prof.onal, devolvendo
— Arquive-se.
fichas dactiloseópiea s (SIP.
(SIP. CO.831-38).
10" 1.1ispeun1a Reg.onal, solicitan.lo
Arquivc-s»e.
In s petoria Regional. renictendo.guia n. 8 (SIP. 24.223-38).
. eóp i cas (SIP. 13.871,
1' D.vis.flo, devolvendo 48 individtu.is dactilo2
de 1938). — Arquive-se,
12' Impei:mia Regional, soliril.antlo reme s sa de carteira (SIP.
te.'„,46-38). — Arquive-se.
arJ orge Ferreira Serpa de Maced), soliedando retificação d
i,StP. 13.002-38). — Arq.:
ie
sebaslião Lie t.-.z ousii, reclamando eontra a f.rnia Jo s é Ahaeill
o. 33 13) . — Arquive-se
jrcii Gurti (SIP. 20.32-38 —
15" Inspetoria Regional, fazendo comunicação 1 h1 1'. 213.163-33).
— Arquive-se.
in,petoria Regional, renieleit lo guia u. 3 (SI P. 23.785 .8).
Arqu.ve-se.
25.761.38).
Inspetoria Regional, remet e ndo guia II. 177
_ Arquive-se .
Ataliha de Almeida remetendo 59 fichas Ver'! reli (Sf, , . 22.883,
ne 1)i38). — Arquive-se.
20.1',50-31z». —
inspetoria Regional, remetendo Il,cha
etum.riando ritração
Sim] e to Centro Mus'eal lo Rio
ma Cate Retais
. lu
r1-.
art.
1G
o
decreto
n.
22.03;5.
de
29-10-32.
ii
J
—
Arquive-se.
'11).
A
fienjaniirn TéiN1 . 11'il da silva, rl:etainando coniia a firma .1. P.
— S1P. 13.051 -:58) . — A rim
1:rnet
20" inspetoria Regional, remetendo baiancele u extrato do Conta
20.127-33)
Corr.•11 es, relativos ao mês de seleuilico u1 1 11110
•Coine iropo z t.n. Arquive-se. A . n . le o -de-s pacho an sealunte: Ca'ie
o ariu amento. tendo-se em vi s ta qii" , se !rala le nin extrato da
Conta Comente de identifin-iores h p ais t que só a Lispetorri iateconferir.
• Inspetoria Regional. remetendo oficio n. 1.121. de 30-9-938
(SI P. 26.212-38) . — Arguir e-se.
2n.214.
Inspetoria Reg funil, .Ind/A . non a
38
— rquive-se.
Inspetoria Regninal„ievolvendo 2' via ii ;pi l a n. 2t56 (3IP.
26.213-38). — -Arquive-se.
gaia n.. 29) ; s t P. 20.22Á -33).
9' Inspetoria Regional.
— Arquive-se.
n. :j1là (SIP. 2e.910,
I n 'P etori a Re gional , ce s titilinei .rti
—

111-•

—

n I_V.•111in

n 111711,.

gri

•

1`

1

-

—

• leopai.ecimento da reqii . ;em,.
lIr) int:coitos que proveu,
Loa or
Isaac ila-ile Isaak p les.
a ittPultlict.lão,
—

IS11).

edi

•‘d tino Gomeis , solicitande
jr

-scrviçti, ahui ii aarp eram.

Felix Alves Ferreira, solicitando identificação (S1P. 19.371-38).
—Reformo o despacho ante.rfor, determinando que o requerente apresente o titulo de legalização cio território nacional, fornecido pela
Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada pelo Sr. Presideate da República.
António José Caetano, solicitando identificação (S1P.
— laça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
José Maria Marques Pinto, solicitando identificação (SI?. 22.551,
d. I1Jj — Reformo o despacho anterior, determinando que o requerente apresente o titulo de legalização em território riaeional, forneamo pela- Comissão de Permanência de E,strangenos, designada pelo
Sr. Presidente da República.
Lanzi Pompeo, siolieitando identificação (SI?. 22.146-38). — •
Reformo o despacho anterior, determinando que o requerente apresente o titulo de legalização em território nacional, fornecido pela
Comissíio de Permanência de Estrangeiros, de-signat,a. pelo Sr. Presidcrte ria República.
Mima mel Rodrigues Conchado, solicitando identificação (SIP.
17.801-38). — Reformo o despacho anterior, determinando que o
requerente apresente o titulo de legalização co território nacional,
rnerido pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada
pclo Sr. Presidente da República.
JO.sé dos Santos Reis, solicitando . identificação. (SIP. 22.479-38).
— Reformo o despacho anterior, determinando que o requerente apresente o titulo de legalização fornecido pela Comissão de Permanência
de Estrangeiros, designada pelo Sr. Presidente da República.
José Augusto da Costa, solicitando identificação. (SI?. 18.529-38),
_Reformo o despacho anterior, determinando que o requerente apresente o titulo de legalização em território nacional fornecido pela
Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada pelo Sr. Presidente da República.
Maria Celeste Moutinho Barbosa, solicitando identificação. (SI?.
22.531-38). — Reformo o despacho anterior, determinando que o
reque:iente apresente o titulo de legalização em território nacional,
fornecido pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, dsignada
plo Sr. Presidente da República.
Bloise Francisco Antônio, solicitado identificação. (SI!): 17.108,
de 1938). — Reformo o despacho anterior, determinando que o reciuerente apresente o titulo de legalização em território nacional,
neeido pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada
pelo Sr. Presidente da República.
Ntaximilian Bosch, solicitando identificação. (SIP. 20.015 - 38).
.___ Reformo o despacho anterior, determinando que o requerente
apresente o titulo de legalização em território nacional, fornecido
pela Comis s ão cle Permanência de Estrangeiros, designada pelo senhor
P,.esidente da República.
Xair Guerra Viana. solicitando identificação. (SI?. 17.011-38).
-- Reformo o elesprcho anterior, determinando que o requerente
apresente o titulo ite legalização em território nacional, fornecido
Ia comissão de Permanência de, Estrangeiros, designada pelo Senhor
1 • 11:-. id e rile mli lb-pública.
\bei Vieira cies Reis, solicitando identificação. (STP. 23.194-38).
a plen'ificação. de acordo com as normas adotadas.
Posch, solicitado identificação. (SIP. 20.015-38),
rj, r,,trno ri (lei-T r.-ha anterior, determinando que o requerente
a;,re.-enfe titulo de leralização oro território nacional, fornecido
o da Crneão Éte Perrrin p e. reia de Estrangeiros, designada pelo Sem.or Fres-ide-oh, da República.
An l ôrio Nirolan :Marques de Campos, solicitando identificação.
($IP. 19.005-38). — Reformo o despacho anterior, determinando
que o requerente apre.sente o titulo de legalização em território na-i
cional. fornecid o pela Comissão de Permanência de Estrangeiros,
d . si g nada pelo Sr. Presidente da ReOldicia.
-(SP.
21.211-38). .
Jos ..'i Dias, solicitando identificaçao.
Faça-se a identificação de acordo com as tur;: . :11,m adoladaS,

fji

. ri i,:a.A) ,r1P,
adula ca.,
:1,),
s.a. .• 11, 1 aos.: Fer;h,
18.010-38) _
rai..ds
1.,cri1.1,d
ua, do que o requerente apres, , ,,R o
pe(in,i, ..n,•;,1 de
f.“ 1:i0 nacional fornecido pedi
.,a República,
ksi
n nada Peio Sr.
1:
?.0.517-:1;2)
Ido)) I 1
Guenter,
Karl Viktor
'
I r ri requer2lite
— liefllt-n0 O despacho a:otem p u, deler, p inando
,„.,:topal, for iecido
Dia 12
eii re “mt e o titulo de legalização ,•iii
n gtiada pelo sepHa Com i ssão de Permanência 11.
1.11 d- Pres i dente da República.
Viriato Leão Laho Guimarães, solicitando identificação. (SIP.
Jose de Sonsa Sequeira.. soliclae li) (.IP. E ).431, 21.983-38). — Faça-se a identificação, do acordo com as normas
imierior,
deteriumaiido
que
a
rede 11,38). — Reformo o despacho
adotadas.
qu-rente apresente o titulo de legalizin,To em 1 niatorm
Adelino Gomes, solicitando registro de livros. (SIP. 8.126-38),
f.irneeido pela Comissão de Permanência de Estran&,•iros, des gnada — Faça-se o registro.
pclo Sr. Presidente da República.
D. Guinas tSz. Fonseca, Ltda. solicitando substituição de seus
Custódio Soares da Silva, solicitando identificação (SIP. 16.271, livros de registro. (SIP. 17.438-38).
'
— Deferido.
de 1938) — Reformo o despacho anterior; determinando que o reMarques de Dá S4 Comp.. Ltda., solicitando substituição de seus
querente apresente o título de legalização em território nacional, livros de registro. (SIP-20.850-38). — Como proposto. Alude o desfornecido pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada pacho ao seguinte: Proponho o comparecimento do requerente de
fls. 2 a esta Divisão, afim de apresentar os livros novos, assira
pelo Sr. Presidente da República.
Manuel Gomes Piedade, solicitando identificaçâo (SIP. (8.708, como o registro dos livros anterior- de seus empregados, para o dede 1938). — Reformo o despacho anterior, determinando que o re- :Tido confronto.
Salomão Klischir, solicitando continuação de registro para .,eus
querente apresente o título de legalização em território naciona',, forneci,ao pela Comissão de Permanência de Estrangeiro., designada pelo empregados. (SI?. 27.465-38). — Deferido, como proposto. Aludo
o despacho ao seguinte: Proponho que se faça a continuação soliciSr. Presidente da República.
tada, mediante a apresentação dos livros, acabados e registrados neste
Jona= litirariskas, solicitando identificação ( -MI'. 19.202-38'; ,
Reformo o despacho anterim. determinando que o tenu e rent , • teir i- Serviço.
Irmãos Ferram, solicitando transferência de firma e substituição.
sente o, título de laglizaçMo em território naciona l , fornec id o leia
(SIP. 27.050-38). — Deferido.
0.;01.ntssão de Permanência de Estrangeiros, designada po..o Sr PreAll.air de Souza, solicitando vista do processo SEP. 25.792-381..
sidente da República.
SEP. 27.554-38). — Junte-se ao principal e conceda-se a vista,
Manuel Soares Cardoso, solicitando identificação (SIP.
de 1 9 38 ). — Fara-se a idenirficaçã•c, de acordo com ti,s norma-. ado- requerida.
Álvaro do Albuneerque, responden.do oficio n. 7.456-5, de 21 de
lati,is.
..-icitibro último. (Sit'. 20.088-38). — Junte-se ao principal e ar(sfP.
Ilen r ique Lopes,
u,,¡1„áj.
(:01VC-z•C.
no;
íIi1
:
a ideif
,r1r

31) ,i,,,
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Tomás Luiz Ribeiro, solicitando devolução de documento. (SIP
Maximiliano Fuhrmann, solicitando identificação (SI?. 23.870.
27.6;9-38). — Junte-se ao principal o faça-se a devolução, mediant e 38). — Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
recibo.
Alfredo José da Silva, solicitando identificação (SI?. 24.901-38)4,
António de Almeida, solicitando identificação. (SIP. 25.902-38) • — Faca-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
— O menor Manuel do Almeida e Silva deve apresentar .o título de
Antônio de Castro Filho, solicitando identificação (SI?. 23.8424
legalização em território nacional, fornecido pela Comissão de Per- 38). — Faça-se a identificação, de acordo com as normasadotadas.
manancla da Estrangeiros.
.
Frederico Turk, solicitando identificação (Si?. 25.615-38). --a
Aatônio de Almeida, solicitando identificação para seu filho An- Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
tônio da Silva Almeida. (SIP. 23.903-38). — O menor Antônio da
Fernando Simões - reire, solicitando identificação (SI?. 25.172'
Silva Almeida deve apresentar o título de legalização em território
— Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas..
nacional. iosascirlo pala Comissão de, Paiauariência do Estrangeiros. 38). Joaquim
da Costa Carvalho, solicitando ide n tificação (SIP. 24.310-s
Antôno Dua-Le de Medeiros, solicitando identificação. (SI?. '38) . — Faça-se
a identificação, de acordo • com as normas afio
24.04C-a8). — Faça-se a identificação. de acordo com as normas tadas.
adotadas.
de Sonsa Martins. solicitando identificação (SIP. 25.983.
Antônio Antunes da Costa Carvalho, solicitando entrega de sua 38).Antônio
—
Faça-se
a identificação, de acordo com as normas ado.
carteira profissional. (RIP. 24..252-38). — Emita-se a carteira.
•
Manuel Simões da Silva, solicitando identificação. (SEP. 17.984, Ledes. •
Manuel Vicente Ramos, reclamando contra a firma R. E. G. Bra.
de 1938). — Reformo o despacho anterior, determinando que o requerente apresente o título de legalização em território nacional, for- sileira S/A. (DNT. 18.C39-38 — SI?. 22.314-38). — Mantenho O
necido pela Comissão rio Permanência de Estrangeiros, designada pelo despacho de fls. 15 verso.
O despacho é no sentido de ser apresentadc o instrumento dci
Sr. Presidente da República.
João Correia de Andrade, solicitando identificação. (SIP. 19.095. mandato outorgando poderes a Osvaldo da Costa Bitencourt para.
de 1938). — Reformo o despacho anterior, determinando que o re- requerer em nome da firma R. E. G. Baasileira S/A.
Américo Ribeiro, solicitando entrega de carteira (SIP. 26.607querente apresente o título do legalização em território nacional,
fornecido pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada 38) — Emita-se a carteira.
A União dos Alfaiates e Classes Anexas, solicitando identificapelo Sr. Presidente da República.
de sua associada Lídia Lopes Alêixo•( iSIP. 18.191-38). — Re.
• Alfredo Bernardo. solicitando identificação. (SIP. 21.130-38). — ção
formo o despacho catei lar, determinando que o requerente apresenReformo o despacho anterior, determinando que o requerente apre- te o título de legalização em território nacional, fornecido pela Cosente o título de legalização em território nacional, fornecido pela missão de Permanência de Estrangeiros, designada pelo Sr. Piaui.
_Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada pelo Sr. Pre- dente da República.
sidente da República.
Domingos Manuel Pires Pinto, solicitando identificação (SI?.
Garage Nadeis solicitando identificação. (SIP. 19.6'13-38),
—*Reformo o despacho anterior, determinando que o
Reformo o despacho anterior, determinando que o requerente apre- •20.591-38).
requerente apresente o :,itulo de legalização em território nacional,
sente o título de legalização em território nacional fornecido pela fornecido
pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada
Comissão da Permanência de Estrangeiros, designada pelo Sr. Presi- pelo Sr. Presidente
da República.
dente da República.
Oto Alfred Neisser, solicitando idtntificação (SI?. 18.7254
Adelino José de Oliveira, solicitando identificação. (SIP. 19.937, 38). Klaus
— Reformo o despacho anterior, determinando que o requerera4
de 1938). — Reformo o despacho anterior, determinando qu,s o requerente apresente o título de legalização em território nacional, for- te' apresente o título le legalização em território nacional, forneci4
necido pela COIlliMil0 de Permanência de Estrangeiros, designada pelo do pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada pelO
Sr. Presidente da República.
Sr. Presidente da República.
Manuel Joaquim Domingos de Sá, solicitando identificação (SI?.
Maria, da Conceição Carvalho, solicitando identificação. (SIP.
21.736-38). — Reformo o despacho anterior, determinando que o 19.610-38). — Reformo o despacho anterior, determinando is te o
requerente apéesentean título de legalização erri território nacional, requerente apresente o título de legalização em território nacional,
fornecido pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada fornecido pela Comissão de Estrangeiros, designada pelo iSr. Presidente da República.
pelo Sr. Presidente da República.
Maria da Conceição, solicitando identificação (SI?. 24.291-38).
Francisco De Luca, solicitando identificação. (SIP. 21.757-38).
Reformo o despacho anterior e determino que a requerente seja
— Reformo o despacho anterior, determinando que o requerente
apresente o titule de legalização em território nacional, fornecido' Identificada, de acordo com as normas adotadas.
José Mendes Pereira, solicitando identificação (SI?. 24.938-38).
pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada pelo Senhor
— Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
?residente da República..
António Ferreira Arraiz, solicitando entrega de carteira (SI?.
Ewbeke Kajacka, solicitando identificação. (SIP. 17.768-38). —
Reformo o despacho anterior, determinando que o requerente apre- 24.084-38). — Emita-se a carteira.
sente o título de legalização em território nacional, fornecido pela
Ciro de Oliveira Bastos, solicitando identificação (SIP. 26.742Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada pelo Sr. Pre- 38). — Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
sidente da República.
_
Maximino Vogels, solicitando identificação (SI?. 25.470-38). —
José Ferreira de Carvalho, solicitando entrega de carteira (SIP. • Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Manuel Rodrigues, solicitando identificação (SI?. 25.369-38).
21.072-1938) — Reformo o despacho anterior, determinando que
o requerente apresente o título de legalização em território nacio- — Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Miguel Pereira Pedrosa, solicitando identificação (SI?. 25.647nal. fernecide pela Comissão de Permanência de Estran geiros, desi38) . — Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
gnada pelo Sr. Presidente da República.
Bernhard Edmann Hippe, solicitando entrega de sua carteira
José Albino Teixeira de Vasconcelos, solicitando entrega de carteira (,3IP. 23:851-38). — Reformo o despacho anterior, determinan- profissional (131P. 18.874-38). — Devolva-se mediante recibo. Recomendo ao extranumerário Aquiles de Sousa que se limite a
do que o requerente apresente o titulo de legalização em território formar
processo de acordo COM 83 normas regulamentares, evinacional, fornecido nela Comissão de Permanência de Estrangeiros, tando deo fazer
consideração não pertinente ao assunto' e de ordem
designada pelo Sr. Presidente da República.
Ricardo Piluso, solicitando identificação (SIP. 17.859-38). — meramente pessoal, como ae verificou neste processo.
Reformo o despacho anterior, determinando que o requerente apreNotificaç5es expedidas
sente o título de legalização em território nacional, fornecido pela
Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada pelo Sr. PreDia 10 de dezembro de 1938
sidente da República.
Emil André Enchi, solicitandc identificação (SI?. 25.184-38).
A firma Sanatório Botafogo:
— Faca-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Herman Roos, solicitando identificação (SI?. 25.186-38). —
N. 10.078 — Solicitando comparecimento às 14 horas do dia
Faça-se a identificação, de acordo com' as normas adotadas.
19 de dezembro afim de anotar a carteira profistsional de seu exJúlio Balars, solicitando identificação (SI?. 25.109-38) . — Faça- empreg ado Antero Teixeira (SI? 27.104-38).
se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
— Ao Sr. Hugo Ribeiro Carneiro:
Manuel Rodrigues. sol i citando entrega de carteira (SIP. 23.517N. 10.079 — Solicitando comparecimento às 13 horas do dia
38) . — Emita-se a carteira.
•
19 de dezembro afim de anotar a carteira profissional de seu emJoaquim Ferreira da - solicitando identificação (SI?. pregado Raul dos Santas Rodrigues (SI? 12.505-38).
24.353-38). — Faça-se a identificação, de acordo com as normas
— Ao Sr. Ermelindo Ferreira:
adotadas.
N. 10.080 Solidando comparecimento às 13 horas do dia 19
João Simões, solicitando entre g a de carteira (SIP.. 24.396-38). de dezembro afim de anotar a carteira profissianal
de seu ex-em— Emita-se a carteira.
pregado Hugo Soares Pereira (SI? 24.902-38).
António da Silva solicitando identificação (SI?. 22.596-38). —
— Ao Sr. Lauriano Nunes:
Faça-se a iri entificação, de acordo com as normas adotadas.
N. 10.081 — Solicitando comparecimento às 13 horas do dia 20
Joseph Calii Kouri, solicitando identificação (SIP. 23.060-38). de dezembro afim de prestar esclarecimentos ao chefe da 4.' Divi,são
— Faca-se a identificação, de acordo com as normas adatadas.
do Serviço de Identificarão Profissional (SI? 15,342-38).
Sternic, solicitando identificação (SI?. 21.727-38) . — FaAo Sr. José Soá:
ça-5° a identificação. de acordo com as normas adotadas.
N. 10.082 _ Solicitando comparecimento à s. 13 horas de' dia 20
•Tri s é Coelho, solicitando identificaçãe (SIP. 2 ,1.11 1i-3a) . — Faça- de dezembr.) afim de anotar a certeira profissional de seu ex-erase a identificação, de acordo com as normas adotadas.
pregado Lauriano Nunes (SI? 15.342-38)
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Sev.in-feira

- A firma Rodrigues Vidal &
N. 10.09s - Solicitando cumparocimento i'us 13 horas tio dia
2:0 do dezembro afim de custear uma nova careira do vosso ex-empregado José Joaquim de Pinho (SIP 24.642-38).
- Ao Sr. Antônio Rubino:
N. 10.096 - NoUficando ter ilo multado em 2008000 , (duzentos mil r(is) por infração do art. to do Decreto II 22.035, de 29
ti notuhro de 1932 (SIP 17.411-as, .
- Ai Sr. J. Brandão:
dj m)ttido
N. 10.097 - Notificando
20
(.1 ( I (j 1-$,,,•[.01,„ o .dp
Par infrile511 110 p
14 ., mil
dr oi drIld. o de 1932 &Sn' 10
!J.
Ao Sr. Man a el Alsett
mnitado u o n atioanoo
N. 10.098 - Notificando int.
to- mil ri"is,t por infrinão d g art , to do Decreto o. 22.03a. de 29
i-• 3 rS1 O 10.20:tt
t Ilh'e
ti
Ao Sr. Orlando Tt.-tvolit-tti
10.0U9 - Notific.indo

-

t)or infraçrin
de 11 1 32 r S11) 0.505-2itn
- Ao Sr, Jats t s Alves de titit

di,

1

.:‘

?2,(12.5.

tio

(u.:!/11-11-

, 11'1j hor“s do dia
liii
Solicittindit
N, 10.100
eartaira orofi ,a, ional do vsso ex( 1 "zetribro Ii1 i 1 de alititait
.a2.5..3e,),
Fttaoe •:seo Joaliiim ti. la
1t- t Sr. 1..rael
N. !O.101 - Soliei l anro .te:i parerittirolno

•

i l.w/0101WO 0 fj

12 li)ras do dia
til'

11(10 :111tA:II.

0-:51

27.82t!
• '.:`n tia Clentn Ile Oliveira
-1 f'rmaGalatetia
.13.10 licwae d) dia
itando c,•ropa, • eciiiiento
N. 10.102 - Solic
tit - tzetithro afim de ret it ' ,• itit a errini , a ie"oti ca'enal de Nosso
,

• --miiregado

P

27.827-18),

',tent itieaeno

t•rotkisional

N. 1.011 - Solicitando ; 1., ilevAieão (In carteira profis;;ional nfiincro :31.561 da 25 a sério r. .811-, ?I .a0O-3a1.
A cl Sr. encarregado do Sn. .. em Juiz de Fora - Minas Gerais:
Cari ("ira profisAonal nuX. 1.012 - Solicitando a ,t,•V(kItI454)
.
mero 43.571 da 25" sério kSIO
Mato Grosso:
Ao Sr. encarregado do SIP.. oiii l 01110 Grande
N. 1.013 _ soljeitando d,o,oaieao da carteira 6.806 da 7 a série
21.198-38) .

Ao Sr. inspetor Regional oin Bototo - para;
N. 1.014 - Solicitando II orvoitieão da rarleira 2.104 da 11 a sflrie

(Si!' ?0.166-37).

• esirangeiro Albino Lopes ',SIO til .61a-36).
Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.629-8 -Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Albino Lopes (SIP 61.615-38).
Ao Sr. direi ir do Depiirlamento Nacional do Povoamento:
- ( -..inniiiiicando que foi identificado neste Serviço
N.
o estrangeiro Jacinto couto Pereira (SIP 16.697-38).
Ao Sr. chofe de Pitlieiti Civil do Distrito Federal:
N. 9.631-8 - Comunicando que foi identificado neste Serviço
Pert.it'a 1,Si O 16.097-38).
o 0‘f
Ao Si.. diretor do Departamento INacional do Povoamento:
N. 9.03-S - Goionnwando que foi identificada neste Serviço
a 1....rarigoira h 1 aiti ii (.01'i:1:eira de St.tosn. ',SIO 10.672-38).

Ao Sr, (+ele de Poti..tta Civil, do Distrito Vederal:
19.6-t;t -- Comun i cando que foi identificada neste •Ser- ço
a eslittingeira Oalitlitra Ceritteira de Sousa (510 19.672-38).
Narittrit.1 do Povoamento:
-- Coo unt-autto que foi identificado neste Serviço
N.
1.71 O 20.507-Z18) .
C, 1.tit . ,tir:t-t i tt(I

ceofo ;to Oolfeaa el do Distrito Federal:
Go[ainicani'..) qu e foi identificado neste Serviço
11.1.'-s

Iiii•

Ah Sr. inspetor regional on, toe. Po-soa - Paraíba •
N. 1.015 - Informand o ouo lctirteira 6.782 da 1 t a série esta
retida. aguardando a remessa do rotratos do declarante (SIP 9.572,
da 1938).
Ao Sr. inspetor regional em Mailao sAmazotia,“
N. 1.017 - Solicitando fl renies:- . a tic re,ratos de [Afiz Fernandea
do Sousa, portador da carteira orofi,:tsiorial 11. 6.100 da 125 série
(si P 11.197-38) .
Dia 10
Ao Sr. encarregado do SIP., em Jiiiz de Fora _ mina; Gerais:
N. 1.018 - Solicitando a devolucão da carteira ri. 26.356 da
25 ,1 g kie (STP 26.910-38).
Ao Sr. inspetor regional em Porto Alegre - Rio Grande do Sul:
N. 1.019 - Solicitando a devolução da carteira 72.562 da 5a
i (STP 11.852-38).
Ao Sr. inspetor regional em Salvador - Bafa:
N. 1.020 - Solicitando a devolução da carteira n. 34.049 da
Da série (SIP 18. 257-38).

Ao Sr. inspetor regional em Belo horizonte - Minas Gerais:
N. 1.021 - Solicitando a devolução da carteira profissional

155.351 da 25" série (STP 25.536-38).

Dia 12

P.t.ttruyslav, Ciakimitui LSIP 20.507-38).
Ao Sr. dirttior di littparti.mento Naolonal do Povoamento:
Con unienntio iito , foi identificado neste Serviço
N. 9.02(1-5
o e.traii..eiro laitiló (Alatoes (S1P 16.088-38).
oiti Distrito Federal:
cliefe de Poliria
Ao
ano foi identificado neste Serviço
Comi
N. 9.C,37-S
10.088-2,81.
o caarartac;ro ^Paulo (iomes
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
o:38-S -- Coottintrando que foi identificado neste Serviço
o e.41?..0 -oiro Antônio Aionso da Silva (SIP 18.072-38).
Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:

N. 9.039-5 -. Comunicando nue foi identificado neste Serviçe

o e-tdranartiro Antônio Afonso da Silva (SEI? 18.072-38).
Ao Sr. diretor 110 Departamento Nacional do Povoamento:

o . aso_s _. Comunicando que foi identificado neste ServiV

Dia 8 n.10 de/onilirt) do 1038

(SI

Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.628-S - Comunicando que foi identificado neste Serviço

o estritrigeiro Artur de Carvalho (SIP 19.082-381.
Ao Sr. chefe de Polícia Civil do Distrito Federal:

Telegrama.,vottijiditott.

ko Sr. encarregado do S•rv iro de
em Jitiz do Fora - Minas Olorais:

1938

Dia 30 de novendwo de 1938

Pni
11

lie

Offeios expedidos

À União doa Operários em Fábricas de Tecidos:
N. 10.083 - Solicitando providóncias no eentido de fazer comparecer com a brevidade passivel os associados Jorge Justo e Fernando Pereira Rosa. à, Quarta Divisão do Serviço de Identificado
Profissional (SIP 27.389-38).
-

Dia 12

[1 'f"

N. 9.611-8 - Comunicando que foi identificado neste Serviçt
o esirangeiro Artur do Carvalho (STP 19.032-38).
/4 .0 Sr. João Reis Vieira:
N. 9.042-S - Solicitando comparocim.ffito munido de fotografia!
(SIP 11.601-38).
Ao S.'. Salvador remendes:
N. 9.613-8 - Solicitando comparecimento afim de receber a
carteira profissional a. 33.961 da 25" série (SIP 2.999-38).
Ao Sr. encarregado do SP em Cachoeiras - Rio Grande do

Sul:
•

9.1144-8 _ Comunicando que a ficha de declaração n. 82.47C

h n Orle foi remetida para Inspetoria Regional &guete Estado

o

devolvida (SIP 10.905-33).
até a nresento data não
Ao Sr. Evangolisto Teixeira Chorro;
9.1 n 15-5 - Solieitando cfmrace,imento afim de receber
-carteira profissional n. 287.153 da 28" série (SIP 15.279-38).
Ao Sr. Antônio Pedro Marola:
N. 9.610-8 - Solicitando comparecimento afim de receber a
carteira profissioual il. 42.313 da 25a série (SIP 21.883-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:

N. 9.617-8 - Comunicando mie foi identificado neste Serviço

o estran g eiro Jose do Castro Pinheiro (SIP 22.974-38).

chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.618-8 - Comunicando que foi identificado neste Serviço

An

o estrangeiro José de Castro Pinheiro (SI? 22.974-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:

N. 9.610-S - Comunicando que foi identificado neste Serviço

o estrangeiro Manuel Martinez Ramos (SIP 19.911-38).
Ao Sr. chefe de Policia Civil' do Distrito Federal:
N. 9.650-8 - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estran g eiro Manuel Martinez Ramos (SIP 19.911-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.651-5 - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Ernesto Ron (STP 24.440-38).
Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.652-S - C.onninicando . que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Ernesto Roth (SIP 24.440-38).
Ao Sr. diretor dó Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.653-S - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro António da Silva (Si? 20.689-38).
Ao Sr. chefe de Polícia Civil do Distrito Federal:

N. 9.654-8 - Comunicando que foi identificado neste Serviço
minas
Ao Sr. encarregado do SIP., em $ão Jogo Dei nal
41 estrangeiro António da Silva (STF) 20.689-38).
Caceais:
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 1.022 - Solicitando a devolução da carteira n. 13.446
N. 9.655-5 - Comunicando que foi identificada neste Serviço
Itta 25a série (STP 27.152-38).
a estrangeira Juana Vitória Concha (SIP 21.120-38).
Ao Sr. inspetor regional em 85.13 Luiz - Maranbtto:
Ao Sr. Chefe de Polícia Civil do Distrito Federal:
N. 1.023 - Solicitando informações sobre o ntirrzero e aérie
N. 9.656-8 - Comunicando que foi identificada neste &avie°
pot ficha de declaração de Raimundo Nonato da silva (SIP 28.569,
a estrangeira .Tuana Vitória Concha (SI? 24.120-38).
ião 1938)
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tes., Ao Sr. Antônio Rodrigues:
1N. 9.668-S - Solicitando comparecimento munido das relações
'de 2/3 de na. 797 do 6-9-38 e 3.837 de 31-9-38 (S11 18.407-38).
Ao Sr. Léo Krans:
N. 9.669-5 - Solicitando comparecimento afina de prestar esclarecimentos (SI? 11.875-38).
Ao Sr. Raimundo Moreira:
N. 9.670-8 - Solicitando comparecimento (SI? 16.434-38).
Ao Sr. diretor do Serviço do Fiscalização do Comércio de Farinha:
9.671-S Remetendo o telegrama protocolado neste Serviço
sob u n. SI? 23.057-38, que por equivoco foi remetido a esta Re•partição.
AO Sr. Ellé23 Sitva:
•
•
N. 9.672-8 - Solicitando Comparecimento afim de receber a car
-leira profissional ri. 58.735 da 10a sério (SIP 21.007-38).
Ao Sr. encarregado do SI? em Campos - Estado do Rio:
N. 9.673-5 - Solicitando a devolução da carteira profissional
4.205 da 26a sério (511' 16.111-38).
Ao Sr. inspetor regional em Niteroi - Estado do Rio:
N. 9.674-5 - Solicitando , a devolução da carteira profissiemal
n. 60.123 da 26 a série (SI? 23.087-38).
Ao Sr. Elia; Correia da Silva:
N. 9.675-5 - Solicitenuo comparecimento afim de receber a
carteira profissional n. 58.374 da 26 a série (S1P 4.946-38)
•
Ao Sr. inspetor regional em Niteroi - Estado do Rio:
N. 9.676-5 - Remetendo o processo (SE? 12.154-38).
Ao, Sr. José Amando tio Carvalho:
N. 9.677-8 - Solicitando comparecimento afim de receber A
carteira profissional n. 59.530 da 10 a série (SI? 6.533-38).
Ao Sr. Atiplail Batista Lopes:
N. 9.678-S - Solicitando comparecimento (SIP 25.173-38).
Ao Sr. Manuel Correia da Silva Junior:
9.679-S - Solicitares-o comparecimento munido de um documento no qual possa este Serviço se basear para proceder à retificação
solicitada (SIP 25.112-38).
Ao Sr. dircior do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.680-S
Comunicando (pie foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Manuel da Rocha e Sousa (S11 18.922-38).
Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.681-S -- Comunicando que foi identificado neste Serviço
ci estrangeiro Manuel da Rocha e Sousa (SIP 18.922-38).
Ao Sr. diretor do Departamento 'Nacional do Povoamento:
N. 9.682-es -- comunicando que foi identificado neste Serviço
estrangeiro Artur Cardoso (SIP 11.-289-38).
_
Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.683-8 - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Artur Cardoso (SI? 14s289-38) •
Ao Sr. diretor do Departamento eiacional do Povoamento:
N. 9.684-S - Comunicando que o fbi identificado neste Serviço
-o estrangeiro Antenio Marques (SIP 18.329-38).
Ac-Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.685sS
Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro ~erijo Marques (SIP 18.329-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.686-S - Comunicando que foi identificada neste Serviço
ra estrangeira Aurelia Dias Matos (SI? 17.136-38). Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.687-8 - Comunicando que foi identificada neste Serviço
a t stiangoira Aurélio Dias Matos (SIP .17.136-38).
Ao Sr. -diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.688-S - Comunicando quo foi identificado Peste Serviço
o estrangeiro Fernando Júlio Pores de Soabra. Santos (S1P 17.175=38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
•!
N. 9.696-S
Comunicando que foi identificado neste Serviço
f estrangeiro Antônio Gomes Leilão (SI? 18.935-38).
Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.697-S - Comunicando que foi identificado neste Serviço
O estrangeiro António Gomes Leitão (SI? 18.935-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
•
N. 9.698-S - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Balclomero Novoa (SI? 19.096-38).
•
Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.699-5 - Comunicando que foi identificado neste Serviço
0 estrangeiro Bahlomero Novoa (SI? 19.096-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.700-S - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro LibMan Haim Chers (SI? 16.763-38).
Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.701-S - Comunicando que foi identificado neste Serviço
O estrangeiro Libman Beim Chers (SI? 16.763-38).
•
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.702-5 - Comunicando que foi identificado neste Serviço
O estrangeiro Narciso Fernandes da Silva (SIP 17.725-38).
Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
,
N. 9.703-8 - Comunicando que foi identificado neste Serviço
ó estrangeiro Narciso Fernandes da Silva (SI? 17.725-38).
•
Dia 1 do dezembro
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.704-8 - Comunicando que foi identificado neste Serviço
O estrangeiro Alberto Lopes (SIP 20.653-38).
Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
Comunicando que foi identificado neste Serviço
N. 9.705-8
e estrangeiro Alberto Lopes (STP 20.653-38).

Dezembro de 10:38

25,;39

Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.706-S - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Jakob Schumann (SI? 19.301-38).
Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.707-S - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Jakob Schumann (SI? 19.301-38).
,
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.708-S - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro João da Cunha (SI? 15.671-38).
Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.709-S - Comunicando quefoi identificado- neste Serviço
o estrangeiro João da Cunha Matos (SI? 15.671-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.710-5 - Comunicanclis que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Mário Pinto Nogueira (SI? 17.185-38).
Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.711-S - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Mário Pinto Nogueira (SI? 17.185-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.712-S - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Rafael de Piquer & Legros (SI? 16.661-38)
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOE

1)a in de dezembro de 1938
Sinval de. Carvalho. comunicando que seu empregado leófilo
Lira Machado, retirou-se do emprego (DAIT. 17.137-38 - SI?. S:?. 363,
de 1938). - Arquive-se.
Sind'eato Instituto da Mem dos Contadores, solicitando registro
de livros (DNT. 15.731-38 - 511 k . 18.920-38). - Arquive-se.
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários. '.mefendo cupão de carteira (L)T. 16.631-38 - SEP. 21.462-38). Arquive-se, como proposto.
União dos Trahallinderes Metalergicos, fazendo carmine-tição
(DNT. 20.081-38 - sr p .
_ Arquive-se.
Dia 14
Teódolo da Silva Tavares, swieliando registro COMO químico
lie enciado (DNT. 14.103-05 - SI 1'. 28.115-38). - Cumpra a tei
do cela
EXPEDIENTE DO SE. INTENDENTE

Dia 8 de dezembro de 1938
de Almeida, era arrogado do Serviço de Identificação' Profissional em Juiz de Fora, solicitando remessa de carteira (511'.
11.352-37). - Em face do que informa a Contadoria, emita-se outra
carteira, logo que o interessado compareça a este Serviço. Alude o
deseacho ao seguinte: Não sendo poseivel a este Serviço obter o pagamento da carteira em apreço por intermédio do ex-identificador
por ser ignorado o sou paradeiro. passo o presente à Secretaria siara
que se digne submeter à consideração do Sr. intendente, como se
deverá proceder no caso, para dar andamento a carteira em loee-o.
Manuel Soares de Sousa, solicitando registro de livros
17. 664-38). - Arquive-se.
Crispim Alves da Silva, 'solicitando outra carteira profi:siorial
• ,(SI?. 20.065-38). - Arquive-se.
Manuel de Castro. solicitando reconstituição de carteira
20.044-38) . - Arquive-se.
12' Inspetoria Regional, remetendo guia (SIP. 18.835-38)
,Arem ive-se .
Jair' Vieira Nunes, reclamando contra a firma Produtos Ai mentidos Vitalis (SI?. 22.277-38) (Termo 1.177. - Arquive-se, ein
face do parecer. Alude o despacho ao seguinte: Em face do telieo
desistência firmado pelo reclamante e tendo-lhe sido entr. ,gue a
carteira profisSional, conforme recibo a fls. 7 v. opino pelo arquivamento deste processo, salvo m elhor juizo da auCoeidade euperi.oe,
Fernando A. Carvalho, i d entificador proleseamal em Ca boos,
remetendo guia de recolhiment o (SI? 17.818-38). - Arquive-si.
José de Jesus Gaudêncio, por intermédio da União dos Empregados em Hotéis, Restaurantes e Congéneres, solicitando renovação
de carteira (SIP. 17.856-38). - Arquive-se.
Angelo La Porta & Comp., solicitando registro de livros (SI?.
19.522-38) - Arquive-se.
J. M. Gomes de Araujo, sol icitando transferência de firma (SEP.
19.444-38). - Arquive-se.
- M. da Silva Matos, solicitando registro de livros (SI?. 18.700-38).
- Arquive-se.
Anacleto & Comp., solicitaindo registro do livros (SIP. 22.621,
do 1938). - Arquive-se.
4' Divisão do Serviço de Identificaç'ão Profissional, pedin do arquivamento do termo de infração n. 442, inutilizado pelo fiscal Paulo
Muniz (SI?. 27.387-38). - Ar'quive-se.
Manuel António Coelho, solicitando registro de livros (SIP. 1 989.
de 1938). - Arquive-se.
Antônio Joaquim de Arruda, solicitando 2 4 via de carteira (SIP.
20.914-38). - Arquive-se.
12' Inspetoria Regional, remetendo guia 19 (SIP. 17.439-38). Arquive-se.
Podesta & Cotam Ltda. do Brasil, solicitando re2),frn de livros
(STP. 21.077-38). - Arquive-se.
Companhia Predial Guanabara S.A., solicitando registro de livros
(SI?. 20.742-38). - Arquive-se.
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l(SIP. 18.309-38). — Arquive-se.
B'ráulie Pena, solicitando registro de livros . (SIP. 19.813-38).
— Arquive-se.
José Pança, &alienando registro de livros . (SIP. 18.509-38). —
Arquive-se.
Afonso Santos 13rito, solicitando registro de livros (SIP. 19.705,
de 1 Me) — Arquive-se.
Kõfer, solicitando registro de livros (SIP. 19.76,1-38).,
— Arquive-se.

Marques Pomar & Comp. Ltda., solicitando transferència de
firma (SIP. 19.707 - 35). — Arquive-se.
Cipriano A. Cabral, solicitando outra carteira profissional (SI?.
18.721 - 38). — Arquive -se.
Erich Seeling, solicitando nova carteira profissional (SI?. 21.301,
de 1938). — Arquive-se.
•eão Basilio Cardoso Pires, solicitando registre de livros (SI?.
— Arquive-se.
Dia 10
4' Inspetoria Regional, remetendo cupões de carteira .(SI?.
23.180-38) . — Arquive-se.
Aristeu & Irmão, is olicitándo registro de livros (SI?. 34.592-38).
—

Al'QUIVC-St? .

Encale egado do SI?. em Corumbá, devolvendo relaçõe sde r.?„nessa
de carteira (810. 20.832-38). — Arquive-se.
Ernesto Baren Schinyngn gen llorff, reclamando contra a firma
Ginásio Anglo Brasileiro (IP. 26.320-38) — Termo 1.334. —
Arquive-se, em face do parecer. Alude o despacho ao seguinte: Tendo
sido cleviclatnente anotada a carteira do reclamante, a qual lhe foi
entregue conforme recibo acima, opino pelo arquivamento deste processo. salvo melhor juizo da autoridade superior.
Filizola & Comp. Ltda., remetendo cupões da catreiras (SI?.
S0.9.95 - 58). — Arquive-se.
Encarregado do SIP. em Terezépolis, devolvendo relações de remessa de carteiras (SI?. 26.859-38), — Arquive-se.
s.A. Marvin, remetendo cupões de carteiras (SI?. 25.09a-38).
— rqu ive-se
ilugo Mariz de Figueiredo, remetendo copos de carteiras (sIP.
2r..131-38). — Arquive-se.
Fran!;sco de Sota, selieitando registro de iivros (SI?. 23.281,
I

1938
— Arquive-Se.
,luão Carvalho, solicitaeito outra carteira pr.atesional

1 . ;4-38) . — Arqmve-s..

Francisco M. desew-ti,

Dezembro .le 1938
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(SI?.

Dia 12
,jn:1-,Sit.

de Jarteira (SI?.

Reinuaio Te.xe.ra, solicitando outra
ira profissional (sip
19.192-38). — Arquive-se.
Ailusto da Silva, solicitando entrega de carteira (SI? 17.461,
410 10" .
Arquive-se.
Ne'.e.iri Gomes do Oliveira, devolvendo relações de carteira (SI!'
18.110-r,.,t) • — Arquive-se.
lienirgos Marques, solicitando outra carteira profissional (SI?
-- Arquive-se.
Jo,a; Luiz da Silva, solicitando outra carteira profissional (SI?
15,510 - 30). — Arquive-se.
Evangelista Teixeira Churra, solicilawin entrega de carteira
, (S11 13.279-38) . — Arquive-se.
Franeisco dos Santos, solicitando 2°
de carteira (SIP 115.095,
da 1938) .
Arquive -se.
Frederico António Massa, solicitando renovação de carteira (BIP
15.281-38). — Arquive-se.
Queria Divisão do Serviço do Identificação Profissional, comunicando que a carteira profissional 20.016 da 27% série, foi apreendida por infração do art. 11 do Dec. 22.035 (DNT 12.911 - 38 —
Arquive - se.
SIP 15.22.3 - 38) .
Caetano Cabral, solicitando 2a via de carteira (EP 15.634,
Arquive-se.
de 1938) .
Benedito Brasil do Nascimento, reclamando contra a firma
Dlogo Fernandes Costa & Companhia Ltda. (SI? 21.935-38). —
Terna° 1.172, — Proceda-se de neórdo com a informação supra.
Alude o clespaCio ao seguinte: A firma autuada apresentou a defesa ao termo de infração contra si lavrado, prontificando-se anotar
a carteira do reclamante, o que foi permitido, consoante ordem verbal
do Sr. intendente, razão por que solicito o cancelamento do termo
de infraeão de fls. 8, e consequente arquivamento deste processo,
ficando a carteira anotada, nesta Divisão afim de ser entregue
mediante recibo na ficha.
AntOnio Luiz Lopes, solicitando outra carteira peofissional (SI?
Arquive-se.
3 81I-38).
António Gonçalves Peixoto, solicitando entrega de carteira (wP,
4.07e-38). — Arquive-se.
itónio de Oliveira Gama, solicitai:1db outra carteira profissiomil 'SIP 10.976-38). — Arquive-se.
'Segunda Inspetoria Regional, remetendo guia 419 (SI? 11.763,
de 1.93z). — Arquive-se.
Atipio Anin Brurnano, solicitando outra carteira profissional
Arquive-se.
(SIP '.7.103 . : ).
-te'teria Regional, solicitando remessa de carteira (SI?
12.994-'S) -- Arquive-se.
eolicitando outra carteira profissional (SI?
— A rqu iv e-se.
Cari'

João Carlos Bastian, solicitando outra carteira profissional (Sn
Arquive-se.
15.379-38) .
Oscar Domingos de Melo, solicitando entrega de carteira (511!
Arquive-se.
14.595-38) .
Comissão de inquérito, remetendo oficio a. $5 de ,1 de dezembro
de 1938 (SI? 27,360-38). — Arquive-se.
Dia 13
Manuel Luiz, pedindo retificação na sua carteira profis-sinonafpor parte da Companhia do Fiação a Tecidos Aliança — Termo do
infração ri. 437. (Si? 10.300). Refere-se ao seguinte: São improcedentes as alegações da defesa. — Imponho à Companhia de Fiaçãci
e Tecidos Aliança, estabelecida à rua General Glicério n. 69, a multa
de 200, (duzentos mil réis), prevista no § 2° do artigo 10 do dee
ereto n. 22.035, de 29 de outubro de 1932, por ter se recusado a retificar a carteira profissional pertencente ao seu ex-empregada
Manuel Luiz, conforme ficou apurado no presente processo.
Manuel Pinto, pedindo anotação na sua carteira profissional
por parte de Hermínia Neri — Termo de infração ri. 128. YgIP
22.285/38). Refere-se ao seguinte: São improcedentes as.alegações
da defesa. — Imponho à firma Hermínia Neri, estabelecida à rua
General Câmara n. 319, a multa de 2006000 (duzentos mil réis),
prevista no § 2° do artigo 10 do derreto n. 22.035, de 29 de outubro de 1932, por ter se recusado a anotar a carteira profissional
pertencente a Manuel Pinto, conforme ficou apurado no presente
processo.
José Joaquim Afonso, pedindo anotação na sua carteira luen.
fissional por parte da firma !leiter & Kohn — Termo de infração
n. 404. (SIP 5.834/38 — DNT 13.975/38). Refere-se ao seguinte:
São improcedentes as alegações da defesa. — Imponho à firma Heilee
& Kohn, estabelecida à avenida Mem de Sá n. 25, a multa de 2006000
(duzentos mil reis), prevista no parágrafo 2° do artigo 10 do decreto
n. 22.035, de 29 de outubro de 1932, por ter se recusado a anntail
a carteira profissional pertencente ao seu ex-empregado José Joae
quim Afonso, conforme ficou apurado no presente processo.
Rubens Martins Amaral, pedindo anotação na sua carteira profissional por parte da firma Paulo José Zoghaib — Termo de infracão n. 435. (SI? 16.068/38). Refere-se ao seguinte: A reclamada
tornou-se passivel da penalidade, uma vez que deixou de atender às
duas notificações que lhe foram expedidas. — Assim, imponho à
firma Paulo José Zoghaib, estabelecido', à rua Alvaro de Miranda
n. 26, a multa de 2006000 (duzentos mil reis), prevista no § 2° de
artigo 10 do decreto n. 22.035, de 29 de outubro de 1932, por teg
se recusado a anotar a carteira profissional pertencente ao seu axe
empregado Rubens Martins Amaral, conforme ficou apurado no pree
sento processo.
Remido Gomes Bastos, pedem devolução da sua carteira proe
fi-lonal por parte da firma Arco-Iria Ltda. — Termo de infraçãd
ri. 408 — DNT 17.086/38. (SI? 15)885/38). Refere-se ao seguinte:
A autuada tornou-se passiva' de penalidade, por ter deixado de
atender às duas notificações que lhe foram expedidas. — Assim,
imponho a firma Arco-Iria Ltda., estabelecida à rua do Cateto n. 137,
a multa de 200000 (duzentos mil reis), prevista no § 2° do artigo
10 do decreto n. 22.035, de 29 de outubro de 1932, por ter retidd
a carteira profissional pertencente ao seu ex-empregado Haroldci
Gomes Bastos, infringindo, assim, o artigo 9 0, das Instruções bale
sedas pelo Sr. ministro em 8 de julho de 1935.
Arquimedes Machado Lalor, pedindo anotação na sua carteird
profissional por parte da firma Felgueiras & Comp. Ltda. — Termd
de infração n. 402. (SI? 14.172/38). Refere-se ao seguinte: Iroproe
cedem as alegações da defesa. — Imponho à firma Felgueiras &
Comp. Ltda., estabelecida à rua Senador Dantas n. 118-F, loja, a
multa de 200000 (duzentos mil réis), prevista no parágrafo 2° dd
artigo 10 do decreto n. 22.035, de 29 de outubro de 1932, por ter
se recusado a anotar a carteira profissional pertencente ao seu exempregado Arquirnedes Machado Lalor, conforme ficou apurado nd
presente processo.
Dia 44
/aflorar Zéli dos Santos, solicitando registro de livros. (SI? --I
27.453-38) — Deferido.
Darke, Companhia S. A., solicitando registro de livros. (SI?
27.48) — Deferido, uma vez provada a qualidade do signatário
do requerimento.
Manoel da Silva & .1. Pereira, solicitando re gistro de livros.
(SI? — 27.287-38) — Deferido.
Rodrigues & Batista, solicitando registro de livres (SI?
27.288-38) — Deferido.
.João Dias Pereira, solicitando registro de livros. (SIP
21.197-38) — Deferido.
António José de Sousa, solicitando registro de livros. (SIP
97.294-38) — Deferido.
António Magalhães, solicitando registro de livros.
(SI?
27.468-38) — Deferido.
Araujo & Mascarenhas, solicitando re gistro de livros, (SI?
— 27.447-38) — Deferido.
Panificação Manon Ltda.. solicitando registra de livros. (SIP,
27.466-38) — Deferido.
Pinto & Fernandes, solicitando registro de livros (SI? ~1
27.263-38) — Deferido.
Rafael Lameeellas solicitando registro de livres (filP — 27.291.;
de 1938) — Deferido.
•-n
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P. H.. Denisot, solicitando registro de livros (SI? — 27.4.92,

to i8) - Deferido.

▪

•

João Batista Pereira de Brito, solicitando registro de livros.
051P — 27.205-38) — Deferido.
S. A. B., solicitando substituição de seus livros de Va gis'I XrcCotf
(SI? — 19.102-38) — Deferido.
A. Portela & Irmão, solicitando transferência .de local. (SI?
20.105-38) — Deferido.
Moreira & Carloni, solicitando registro de livros (SI? — 26338,
de 1938) — Deferido.
Abramo Eberle & Comp., solicitando. substituição de seus livros de registro. (SIP — 25.W2-38) — Deferido, uma vez provcda a qualidade clo signatário do requerimento.
Rau! Augusto qos Santos, solicitando transferência de firma,
•
L(S1P — 24.845-38) — Deferido.
A. S. Fernandes, solicitando transferência de firma. ISIP —
27.083-38) — Deferido.
Amadir Gomes de Almeida, solicitando registro de livros. (SI?
21 374-36) — Deferido.
Alfredo da Fonseca Nunca, sone gando registro de livros. (mi!,
a— 27.282-32) — Deferido.
Grimberg & Braz, solicitando registrei de livros. (51P-27.280,
de 1938) — Deferida.
Farid Rarah, solicitando registro de livros. (SI? — 27.434,
de 1938) — Deferido.
Antonio Pelegr n o Cosia, solicitando registro de livros. (SIP
-- 27.399s-38). — Deterido.
P. Dysmen, solicitando registro de livros. (SI? — 27.478-38).
—Deferido.
Seul Fiar, solicitando registro de livros. (SIP — 27.283-38).
.-- Deferido.
Amendola Francisco, solicitando registro de livros. (SI? —
21.194-38) . Corno proposlo. Alude o despacho ao seguinte Proponho o comparecimento do requerente de fls. 2 a esta Divisão,
afim de apresentar os livros novos, assim como, o registro dos livros
anterior de seus empregados, para o devido confronto.
Manuel Mendoe Rosas, solicitando registro de livros. (SI? —
27.477-38) . — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Preliminarmente, junte o instrumento do mandato, que outorga poderes
ao Sr. Joaquim Mendes Rosas. para assinar pela requerente.
Belmiro Rodrigues S/A, solicitando reg atro de fichas. (SI? —
2,7.433-38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Proponho que o peticionário compareça a este Serviço, 3 Divisão, afim
de esclarecer o que pede, de vez que já possue registro para Avenida
Rio Branco n. 108-1° andar, e pede outro para a mesma Avenida núósito de carvão, o que me parece exmero 26-15° andar, para dep
tranho, sendo dado o local a espécie de negócio.
Manuel José Feital, solicitando transferência de local. (SIP —
27.527-38) . — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Proponho o comparecimento da requerente Is este Serviço, afim de apresentar documento oficial que prove o alegado.
Alvaro Osório Pinto, solicitando transferência do local. (SIP
27.6(38-38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Proponho o comparecimento da requerente b. éste Serviço, afim de apresentar documento oficial que.prove o alegado.
• Pinheiro & Baltazar, solicitando transferência de firma. (SI?
— 15.522-38). — Como proposto. Alude o despaoho ao seguinte:
Proponho o comparecimento da requerente de fls. 2, à este Serviço,
afim de apresentar documentos que provem a sua alegação.
Serafim Rodrigues, solicitando registro de livros. (SI? —
27.303-38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: A
requerente deverá esclarecer, si trata-se de filial ou si de transferência de local, de vez que já possue registro para a rua Teotônio
Regadas n. 7.
Alvaro L. Moreira, solicitando registro de fichas. (SI? —
27.267-38). — Como proposto. Alude •o despacho 'ao seguinte: A.
requerente deverá esclarecer, si trata-se de filial ou si de transferência de local, de vez que já possue registro para a rua Gonçalves
• .•
Ledo n. 89.
Alexandre Carneiro, solicitando registro de livros. (SI? —
27.361-38). — Deferido.
A. Matos 8G Irmão, solicitando novo registro de livros para seus
empregados, por extravio doe iniciais. (SI? — 27.980-38). — Como
proposto. Alude o despacho ao seguinte: Tendo comparecido à este
Serviço o interessado de fls. 2, e tendo , eu procedido a verificação
da relação dos 2/3 em anexo com, os assentamentos dos respectivos
empregados da firma A. Matos & Irmão, nos livros novos apresentaestando perfeitamente de acordo, proponho o deferimento do
pedido, devendo, após ao mesmo, ser atesto em termo nos livros novos, afim de elucidar a fls. colisão externa, assim como deverá
ser cancelado no fichário desta Divisão o registro antigo, e anotado
o novo, tudo ds acordo com o presente processo..
Alfredo Tavares da Silva, solicitando devolução de^ documentos.
(DNT — 19.724-38) SI? — 26.873-38). —• Faça-se a entrega
rnediante recibo.
na 1'i-tapeto/ia Regional. ieznetondo oficio 1.104 de 27 de setembro
• i938. (SI? 25.300-38. — Emitam-se as sagundas vias das
... , tPipiras, comunicando-se enLrotanto, ao Inspetor Regional em São
!,tiil Ttc; Iklaraoh lão. em p . .daqui por deante, não serão mais aceitos
184.
dessa natureza, nos terr1o3 ria O.
;,o‘z ozte ervioo r
um, t±
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Selim Ritman, solicitando identificação. (SI? — 25.592-38).
—Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Carlos da Silva, solicitando identificação. (SI? — 26.O11-38.
— Faça-se r.) identificação, de acordo com as normas adotadas.
Manuel da Silva Fernandes, solicitando identificação. (SI? —
22.914-38). — Faça-se a identificação de acordo com as normas
adotadas.
Sebastião Ferreira Cardoso, solicitando entrega do carteira. (S
IP — 21.489-38). — Reformo o despacho anterior, determinando
que o requerente apresente o titulo de legalitação em território nade Permanência de Estrangeiros,
cional, fornecido pela
designada pelo Sr. Presidente da República.
Na Inspetoria Regional, solicitando reconstituiçãO da carteira
profissional n. 13.59514` série. (SI? — 25.328-38). — Façam-se
aa reconstituições solicitadas, comunicando-se, entretanto, ao Sr.
inspetor regional em Florianópolis, que daqui por diante, não serão
mais aceitos por este Serviço os pedidos dessa natureza de acordo
com a O. S. 184.
• Antônio Rodrigues Izidoro, solicitando identifiaação. (SIP —
20.652-38). — Faça-se a identificação, de acordo com as norma,.
adotadas.
'João Franscisco dos Santos Martins, solicitando entrega de carteira. (SI? — 24.479-38). — Reformo o despacho anterior, determinando que o requerente apresente o titulo de legalização, em território nacional fornecido pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada pelo Sr. Presidente da República.
Manuel Cardoso, solicitando entrega de carteira. (SI? — 2í .50138) . — Reformo o despacho anterior, determinado que o requerenle
apresente o titulo de legalização em território nacional, fornecido
pela Comissão de Permanência do Estrangeiros, designada pelo Sr.
Presidente da República.
José Ferreira da Cruz, solicitando identificação. (SI? — 23.17038) . — Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Joaquim de Carvalho, solicitando entrega de carteira. (SI? —
24.309-38) . — Emita-se a carteira.
Giuseppe Nepita, solicitando identificação. (SIP — 25.529-38..
— Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
— 26.36tKarpel Jevorolimski, solicitando identificação.
38) . — Faça-se a idantificação, de acordo com as' normas adotadas.
Domingos Rodrigues, solicitando identificação. (SIP — 24.26638). — Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Ruben Sadi Fischer Mos, solicitando identificação. (SI? —
25.379-38). — Faça-se a ia , otificação, de acordo com as normas
adotadas.
Vicente Gabriele, solicitando identificação. (SI? — 25.460-38) .
— Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
José Maria, solicitando entrega de carteira. (SI? — 22.807-38).
— Reformo o despacho anterior, determinando que o requerente
apresente o titulo de legalização em território nacional, fornecido
pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada pelo Sr.
Presidente da Republica.
José Barroso Pereira, solicitando entrega de carteira (S113
22.873/38). — Reformo o • despacho anterior, determinando que o
requerente apresente o titulo de legalização em território nacional,
fornecido pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada
pelo Sr. Presidente da República.
Francis Koussef Koublé, solicitando Identificação (SI? 26.391,
de 1938). — Faça-se a identificação, de acordo com as normas
adotadas.
José Reveres, solicitando identificação (SI? 25.022). —
Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Nicolas Fernandez Alferez, solicitando identificação (SIP 25.023,*
da 1938). — Faça-se a identificação, de acordo com as normas adoei
tadas.
Manuel da Costa Coelho, solicitando identificação (SI? 24.925i
de 1938). — Faça-se a identificação, de acordo com as norma ,
adotadas.
Eduardo Marques, solicitando identificação (SI? 24.986-38) e}
— Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Albino Monteiro, solicitando entrega de carteira (SI? 22.930,,
de 1938). — Reformo o despacho anterior, determinando que o re.i
querente apresente o titulo de legalização em território nacional,
fornecido pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada
pelo Sr. Presidente da República.
Maria Amélia Teixeira, solicitando entrega de carteira (Sie
24.85548). — Emita-se a carteira.
Luciano Madalena, solicitando identificação do menor FranciSa
co Madalena, seu filho (SI? 24.551-38). — Faça-se a identificação,
de acordo com as normas adotadas.
Bernadino. Teixeira dos Reis, solicitando entrega de carteira
(51P 24.596-38). — Emita-se a carteira.
Antônio Manuel de Almeida, solicitando identificação (SIP;
24.270-38). — Reformo o despacho anterior, det ominando que o
requerente apresente o titulo de legalização, em território nacional,
fornecido pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada
pelo Sr. Presidente da República.
Manuel António da Silva, solicitando entrega de carteira (SIP,
24.270-38). — Reformo o despacho anterior, determinando que ti
requerente apresente o titulo de legalização, em território nacional,
fornecido pela Comissão do Permanência de Estrangeiros, designts,
da peio Sr. Presidente da República.
Albauo Ferreira, solicitando identificação (SIP 26.241-381.
Tr aert- .: P a idontifiração, do acordo com as normas adotadas.
Comissão
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Domingos Ferreira do Couto, solicitando identificação (tSIP.:,
22.632-38). - Faça-se a identificação, de acordo com as norma4.
Acácio Ferreira dos Santos, solicitando entrega de carteira (SIP adotadas.
Y.-3.354-33). - Reformo o despacho anterior, determinando que o
Notificações expedidas:
-equerente apresente o título de legalização, em território nacional,
Dia 14 de dezembro de 1938
rornecido pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada
josé Pereira Mendes, solicitando entrega de carteira (SIP 19.122,

J e 1933). - Emita-se a carteira.

iielo Sr. Presidente da. República.
Manuel Maria da Cunha Pinto, solicitando entrega de carteira
(SIP 23.251-38). - Reformo o despacho anterior, determinando que
o requerente apresente . o título de legalização em território nacional,
fornecido pela Comissão de PermanencIa de Estrangeiros, designada
pelo Sr. Presidente da Republica.
SInnuel José Fernandes, solicitando identificação (S1P 25.514,
de -938). - Faça-se a idendificação, do acordo com as normas
adotadas.
Francisco Gonçalves :dagallales., solicitando entrega de carteira
(SIP 24.450-38). - Emita-se a carteira.
Maximiano Chaves, solicitando identificação. (SIP 25.406/38; .
- Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Firmino Gonçalves Custódio, solicitando entrega de carteira.
(SIP 24.348/38). - Emita-se a carteira .
Albano Augusto, solicitando devolução de documento. (S1P
27.167/38). - Faça-se a entrega da certidão solicitada, mediante
recibo.
Joaquim Raimundo de Lemos, solicitando identificação. (SIP
24.909/38). - Faça-se a identificação, de acordo com as normas
adotadas.
Manuel Ferreira, solicitando entrega de certeira. (SIP 25 .d91
de 1938). - Emita-se a carteira.
Ili-dirique Afonso dos Reis, solicitando identificação. (S1P
25.884/38). - Faça-se, a identificação, de acordo com as normas
a. lota das .
Oscar Dias, solicitando identificação. (SIP 25.965/38). Faca-se a identificação de acordo com as normas adotadas.
Erniliana Lemmers. solicitando identificaç:io. ($IP 25.769/38).
- Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
"saias Fonseca dos Santos, solicitando identificação. (SI? 25 961
de 19381. - Faça-se a identificação, rIO eordo com as normas
arintedes.
FaigOnio Fraguas Garcia, solicitando entrega de tarteira. (SI?
27.707/38). - Emita-se a carteira.
António Ferreira Pinto, solicitando entra de carteira. 'ST?
23.051/38). - Emita-se a carteira.
Siciliano Rinaldo, solicitando identificação. (SIP 26.270/38). Faça-se a identificação, de acordo com as ruirmos adotadas.
Angelo Marques, solicitando identificação. (SIP 26.792/38). Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
-Joaquim Vieira, solicitando identificação. (STP 26.204/38). Faca-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Bi Ciâncio Rosário, solicitando identificação. (SIP 26.562/38;1.
- Faça-se a identificação, de mordo com as normas adotadas.
Manuel Moreira, soliaitando entrega de carteira. (8IP 25.5s1
do 1938). - Emita-se a carteira.
Elias Miguel Halluli, solicitando entrega de carteira. (SIP
25.857/38). - Emita-se a carteira .
Francisco Guidache, solicitando identifieacão. (SIP 24.949/33i .
- Faça-se a identificação. de acordo com as noeutas adotadas.
Davi Rodrigues, solicitando entrega da carteira. (81P 24.815
da 1938). - Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Em Virtude da 0.8. 241 de 2/12/38, proponho que o requerente de fls. 2
apresente o seu título de legalização em território nacional, fornecido pela C.P.E.
Mi s rio Cdneo, solicitando identificação. (SIP 24.886/38)• Façia-s•e a identificação, de acordo dom as normas adotadas.
Frederico Pinto, solicitando identificação. (SIP 24.953/38). Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas. .
Corono Gonzalez Estevez, solicitando identificação. (SIP 24.813
de 1938). - Faça-!c a identificação, de acordo com as normss
adol
Sindicato dos Oficiais Barbeiros e Cabeleireiros do Distrito Fe-dera!, solicitando identificação para o seu associado Teodor Moyser
dadp . 25,306...38), _._ Faça-se a identificação, de acordo com as
normas adotadas.
Quintarelli Luizi, solicitando entrega
de . carteira (81P. 25.171.
38) . - Emita-se a carteira.
Manuel Maria Pinto, solicitando identificacão (SI?. 26.162-38).
- Faça-se a identificação. de acordo com as. normas adotadas.
Jaime Solomon. solicitando identificação (SI?. 25.967-1928).
- Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Luiz Reinbold, solicitando identificaoão (SIP. 24.600-1938.
- Faça-se a identificacão, de acordo com as normas aciotadzi.
Próspero Gantirano, solicitando identificação (SIP. 28.177a:18).
- Faça-se a identifiração. de acordo com as normas acidadas.
solicitando identificação (SIP. 23.071-1938) .
Pbancisao
Faça-se -a identificação, de acordo com Os normas adotadas.
Kalil Miguel S s rist, solicitando identificação (SI?.
- Fa-sc a identificarão, de acordo com as normas adotadas.
-mtificação (SI?. 20.718-38),
Diogo de Delis da Da ixão, solicitando
- Paca-soa identificai . iiii, da acordo c sai as normas adotadas.
o:- s. sol ri arejo identificarão (STP, 2.?.?31-192`-'
-se a idenlificaeo. 110 Lir OrCIO com as normas allotaita.
Joaqu i m Tfins. soii-itanito entrega do carteira (SI?. Vi .016-38) .
- Emita-se a c9r!.-irn

A firma Lutz Ferrando & Comp. Ltda.:
N. 10.134 - Solieitando comparecimento às 12 horas do dia 21

de dezembro afim de anotar a carteira profissional de seu ex-em,
pregado Herberto Pereira (SIP. 28.003-n).
Ao Sr. Alvaro Catão:
N. 10.1/35 - Solicitando comparecimento ás 12,30 horas do dia 21
de dezembro afim de anotar a carteira profissional de seu ex-ern,
pregado Antônio Rodrigues de Oliveira (SI?. 28.004-38).
Ao Sr. Manuel Ferreira Alleman:
N. 10.436- Solicitando comparecimento às 12,30 horas do dia 211
de dezembro afim de anotar a carteira profissional de seu ex-em-.
pregado Domingos de Almeida (3IP. 28.005-38).
• firma Terra Irmão & Cia.:
N. 10.137 - Solicitando comparecimento às 12,30 horas do dia 21
de dezembro afiro de retificar a carteira profissional de seu empregado Sebastião João de Matos (8W. 28.006-38).
• firma Vicente Amato Sobrinho & Comp.:
N. 10.146 - Solicitando comparecimento às 14,30 horas do dia 20
de dezembro afim de anotar a Carteira profissional de seu ex-emed
_
pregado Rodolfo Lauriano (SI?. 27.094-38).
Ao Sr. icola Cardele:
N. 10.147 - Solicitando comparecimento lis 14 horas do dia 20'.
de dezembro afim de anotar a carteira profissional de seu ex-ema
pregado Juvenal da 'Silva (SIP. 26.820-313).
Ao Sr. Nieola Cardele:
N. 10.148 - Solicitando comparecimento lis 14 horas do dia 20
de. dezembro afim de anotar a carteira profissional do seu ex-eme
pregado Henrique Silva (SI?. 23.821-38).
Ao Sr. Ant0nio Joaquim Fernandes:
N. 10.151 - Solicitando comparecimento às 12 horas do dia 21
seu em-.,
de dezembro afim de retificar a carteira profissional de
pregado Benjamim Alves Pereira (Si?. 15.053-38).
Telegramas expedidos:
Dia 14 de dezembro de 1938
Ao Sr. inspetor regional em Salvador - Bafa:
N. 1.030 - Informando que as carteiras profissionais nal-.
rsioros 1,010, 30.196 e 80.323 da 9'1 série, continuam retidas por
não conferirem os retratos enviados com os existentes nas ficha
de declaração. (SIP. 7.572-37).
Ofícios expedidos:
Dia 2 de dezembro de 1938
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N . 9 , 829_8. Comunicando que foi identificado neste Sere
viço o estrangeiro Henrique Domingues do Couto. (SI?. 20.772,
de 1938).
- Ao Sr. Chefe de Polícia Civil die•Distrito Federal:
N. 9.830-S. - Comunicando que foi identificado neste Ser-4
viço o estrangeiro Henrique do Couto. (SI?. 20.772-38).
- Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:*
N. 9.831-S. - Comunicando que foi identificado neste Serviço o estrangeiro Joaquim Vigato. (S/P. 18.052-38).
Ac Sr. Chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.832.8. - Comunicando que foi identificado neste Serviço o estrangeiro Luiz Vigato. (SIP. 18.052-38).
- Ao Sr. Chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.833-8. - Comunicando que foi identificado neste Seriço o estrangeiro Benjamin Lourenço. (SI?. 17.471-38).
- Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.834-5. - Comunicando que foi identificado neste Serviço o estrangeiro Benjamim Lourenço. (Si?. 17.471-38).

- Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:, N. 9.835-8. - Comunicando que foi identificada neste Ser-.

viço a estrangeira Alexandrina . de Jesus Fernandes. SI?. 19.951,
de 1938).
- Ao Sr. Chefe de Policia Civil do Distrito Federal:*
N. 9.836-S. - Comunicando que foi identificada neste Sara
viço a estrangeira Alexandrina de Jesus Fernandes. (SIP. -19.951,
dc
. Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:* -'
1938.
- ).&o
N. 9.837-8. - Comunicando que foi identificado neste Sar-:
viço o estrangeiro Joii.quim Alvos Rodrigues da (SI?. 19.851,
de 1938).
-- Ao Sr. Chefe de Polícia Civil iin Distrito Federal:
N. 9.838-8. - Comunica:ral a que foi identificado nest e gf,i•-•
viço o estrangeiro Joaquim Alvos Rodrigues da. 8 4 Iva. (SI?. .19.851,
do 1938' .
- Au Sr. diretor do Depie . taira ido Nacional do Povoamento:
N. 9.839-8. - Comunicando que foi identificado ní. ' •
viço o estriinge:ro Manuel Ferreiro. (SIP. 18.373-38).
AO Se. Chefe de Policia Civil do Dis:rito
N. 9.840-8. - Comunicando que foi identificado Ile1-1
viço O estrangeiro Manuel Ferreira. (819. 18.373-38).

•
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— Ao Sr. Chefe de Polícia Civil do Distrito Federal:
N. 9.841-S. — Comunicando que foi identificado neste Serntloo o estrangeiro Adelino Rodrigues. (SIP. 22.571-38).
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.842-S. — Comunicando que foi identificado neste Seryleo o estrangeiro Antônio Crisóstomo Ferro. (SIP. 21.086-38).
— Sr. Chefe de Polícia Civil do Distrito Federal:
N. 9.843-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço o estrangeiro António Crisóstomo Ferro. (SIP. 21.086-38).
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.844-5. — Comunicando que foi identificado neste Serviço o estrengeiro Remiro Batista Simões. (SIP. 21.596-38).
— Sr. Chefe de Polícia Civil do Distrito Federal:
N. 9.815-S. — Comunicando que foi identificado neste Ser,viço o estrangeiro Remiro Batista Simões. (SIP. 21.596-38).
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.846-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço o estrangeiro Adelino Rodrigues. (SIP. 22.571-38).
— Ao Sr. inspetor regional em São Luiz — Maranhão:
N. 9.847-S: — Respondendo ao telegrama 491. (SI!'. 21.70,
de 1938).
— Ao Sr. Moisés Benarroz:
N. 9.8I8-S. — Solicitando comparecimento. (SEP. 16.443-38).
— Ao Sr. diretor do Serviço Pessoal do M.T.I.C.:
N. 9.849-S. — Remetendo o processo SIP. 23.409-38.
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.850-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço o estrangeiro Rodolfo Ma gallin. (STP. 19.360-38).
— Sr. Chefe de Polícia Civil do Distrito Federal:
N. 9.851-S. — Comunicando que foi identificado neste SerViço o estrangeiro Rodolfo Magallin. (STP. 19.366-38).
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional r to Povoamento:
N. 9.852-5. — Comunicando que foi identificado neste Serviço o estrangeiro João Leandro Rodrienes. (STP. 20.758-38).
— Sr. Chefe de Polícia Civil do Distrito Federal:
N. 9.853-S. — Comunicando que roi identificado neste Serviço o estrangeiro João Leaiiiii . o Bodrigues. (S1P. 20.758-38).
— Ao Sr. diretor do Dep artamento Nacional do Povoamento:
N. 9.85I-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço a estrangeira Maria Assunção. (SIP. 21.761-38).
— Sr. Chefe de Polícia Civil do Distrito Federal:
N. 9.855-S. — Comunicando que foi identificada neste Serviço a estrangeira Maria Assunção. (SIP. 21.761-38).
— Ao Sr. diretor do Departam e nto Nacional do Povoamento:
N. 9.856-S. — Comunicando que foi identificadá neste Serviço o estrangeiro Antônio Franco Vidall (STP. 19.901-38).
— Sr. Chefe de Polícia Civil do Distrito Federal:
N. 9.857-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço o estrangeiro Antônio Franco Vida! , (SEP. 19.901-38).
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.858-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço o estrangeiro Beliserio Chaves. (SIP. 20.681-38).
— Sr. Chefe de Polícia Civil do Distrito Federal:
N. 9.859-S. — Comunicando que foi identificado neste SerViço o estrangeiro Belisário Chaves. (SI?. 20.684-38).
— Ao Sr. diretor do Departamento Naciona l do Phvoamento:
N. 9.861-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço o estrangeiro José Borges. (SIP. 21762-38.)
— Ao Sr. chefe de Po l ícia Civil tio D. Federal:
N. 9.862-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
0 estrangeiro José Borges. (SIP. 21.762-38).
— Ao Sr. diretor do Depar t amento Nacional do Povoamento:
N. '9.863-5. — Respondendo ao ofício n. 1.919. (SIP. 25-7281938).
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.864-5. — Comunleendo que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Luiz Coou. (SI!'. 19.819-38).
— Ao Sr. chefe de Poleia Civil do D. Federal:
N. 9.865-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Luiz Cairu. (SI?. 19.819-38).
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.866-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro José Ribeiro. (SI!'. 19.604-38).
— Ao Sr. chefe de Po;fcia Civil do D. Federal:
N. 9.867-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro José Ribeiro. (SI!'. 19.604-38).
— Ao Sr. diretor do Departamento • Nacional do Povoamento:
N. 9.868-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro José Diogo Ferreira. (SI?. 20.145-38).
— Ao Sr. chefe de Policia Civil do D. Federal:
N. 9.869-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro José Diogo Ferreira. (SI?. 20.145-38).
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.881-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro José Teixeira. (SI?. 19.358-38).
Ao Sr. chefe de Policia Civil do D. Federal:
N. 9.882-5. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro José Teixeira. (SI?. 19.358-38).
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.883-38 — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Desidério Valfré. (SIP. 21.387-38).

Dezembro de l()3Ez2557)

N. 9.884-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro -Desidério Valfré. (SI?. 21.387-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.885-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Joaquim Constantino. (SI?. 20.081-38).
— Ao Sr. chefe de Policia Civil , do D. Federal:
N. 9.886-5. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Joaquim Constantino. (SI?. 20.681-38).
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.887-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Adriano Velos°. (SI?. 18.471-38).
— Ao Sr. chefe de Polícia Civil do D. Federal:
•
N. 9:888-S. — Comunicando que foi identificado neste Servico
o estrangeiro Adriano Veloso. (SI!'. 18.471-38)..
Dia 3
•
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.889-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Gipriano Cardoso Branquinho. (SI'?. 19.814-38).
— Ao Sr. chefe de Peleja Civil do, D. Federal:
N. 9.890-3. — Gomunxando que foi identificado neste Serviço
o estrangeire Cipriano Cardoso Branquinho. (SIE'. 19.814-38).
- — Ao Sr. diretoi • do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.891-5. — (oniunicando que foi identificado neste Serviço
o estrango:ro Manuel Alves. (SIP. 19.515-38).
— Ao Sr. cheio à. Pi. 1,.ia • eivil do D. Federal:
N. 9.892-S. — Conionuiendo que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Nianuel Al n es. kstP. 19.515-38).
— Ao Sr. u.reio,. no Dei:Ja p i:ui-n:1110 Nacional do Povoamento:
N. 9.883-e.
i:onimurand.. nue foi identificada neste Serviço
a estrangeira chilina Vasiliev. (Sie. 16.718-38).
- Ao Sr. rheie
Po iria tivi1 do D. Federal: 'N, 9.804-5. — Comunicando que foi identificada neste Serviço
a estrangeira Vas-Iliev. (SIP. 16 is-t18).
— Ao 'Sr. direto!' do Depa ..m ..wo Nacional do Povoamento:
N. 9.895-5. — Corriunea n do eme roi identificado neste Serviço
o estrangeiro .fo . é Co.
Loore.ro. (S1P• 20.195-38) •
— Ao
rhete ui' Po iv ta 1.1vd no 1). Federal:
N. 9.896-S. —
que foi identificado neste Serviço
estrange.ro Jo.-e Correio ne
(SIP. 20 195-38,.
— Ao Sr. direto- rio i)marr p invino Nacional do: Povoamento:
con . omrando ou . , foi identificada neste Serviço
a estrangeira Ana da bo , ia (SIP 18.528-38).
— An S:r. chis te .1 ., Po [ .. 1 .1 CP . , 1 do D. Federal:
N. 9.8ps-5.
comumearelo que foi identificada neste Serviço
a estrangeira Ana da Gosta. (S m . 18.258-38).
Dia 5
Ao Sr. diretor do Departam,n o Nacional do Povoamento:
9.90Z-s. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro
José An ! , , un,, (511 3 . 17.107-38'.
— Ao Sr. chefe le Po Iria LI ii do D. Federai:
N. 9.9e11- . .
Comumcanno que foi identificado neste Sen.:c(
o estraligeiro An t ônio José Antones. (SIP. 17.470-.38).
--Au Si . diretor do Deintruunenio .aciona do Povoamento•
N. 9.907-e. — COMIM condo que foi identificado neJtc Serviçc
o estrangeiro Amadeu Augusto de SMISil. (SIP.. 20.867-38; .
— .Ao Sr. chefe ite Po icia Civil ao D. Federal:
N. 9.908-S. — Comunican.1 0 cnie foi identificado neste •erviçc
o estrangeiro Amadeu Augu . to de Sousa. (SI?. 20.807-38).
— Ao Sr. direto: do Departamento Naciona= do Povoamento.
N. 9.909-5. — r_._ omun ,c ando que foi identificado nes!e Serviçí
a estran g eira Mar:a Ade:alcle da Silva Lopes. (SI!'. 21.003-38 .
— Ao Sr. chefe de Po icia 13 3 do D. Federal:
• N. 9.910-8. — Cianumeand, que foi :dentificada neste Se:' \ :çc
a estrangeira Maria Adelaiut üa silva Lopes. (SIP. 21.003-38).
— Ao Sr. diretor do Depart amento Nacional do Povoamento.
N. 9.e11-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviçi
o estraneeiro Antônio Ferreira. (S19. 22.021-38; .
— Ao Sr. chefe de Policia Civil do D. Federal:
N. 9.912-5. — Comunicando que foi identificado neste Servia.
o estrangeiro Antônio Ferreira. (SI!-'. 22.021-38).
— Ao Sr. inspetor regional em Rebife — Pernambuco:
N. 9.910-S. — Comunicando que o Sr. diretor deferiu o pedidi
de registro de químico do Sr. Edgar Bezerra Leite e solicitandi
providências no sentido de ser recolhida a- taxa de que trata o ar
Ligo 5 0 do Decreto n. 57. (S•19. 4.842-38).
— Ao Sr. Joaquim Rocha Brasil:
N. 9.914-S. — Solicitando comparecimento, afim do receber
carteira profissional n. 14.647 da 124 série. (SI?. 10.465-38).
N. 9.915-8. — Comunicando que o Sr. diretor deferiu o p0.
dido de registro de químico do Sr. Moacir Prazeres e solioltande
providências no sentido de ser recolhida a taxa de que trata o ar...
tigo 5 0 do Decreto n. 57. (SI?. 9.575-38),
— Ao Sr. João Batista Pinto:
N. 9.916-S. — Solicitando comparecimento, afim de receber
carteira profissional n. 62.937 da 26 série, (SI?. 22.835-38).
— Ao Sr. Nicolau Ananias dos Santos:
N. 9.917-$. — Solicitando comparecimento, afim de receber
carteira profissional n. 5.235 da 17' série. (SI?. 2t.94048).

— Ao Sr. Sebastião de a iveira Filho:
N. 9.918-5. — Solicitareis& comparecimento, afim de receber a
certeira profissional n. 59.902 da 26' série. (SIP. 22.148-38).
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional cio Povoamento:
N. 9.919-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeieo Eduardo de Oliveira Quartão. (SIP. 25.339-38).
— Ao Sr. chefe de Polícia Civil do D. Federal:
N. 9.920-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estraneei e o Eduardo de Oliveira Quartão. (SIP. 25.339-38).
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.921-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Celso Dominguez Fernandez. (SIP. 8.691-38).
— Ao Sr. chefe de Policia Civil do D. Federal:
Comunicando que foi identificado neste Serviço
N. 9.922-S.
o estrangeiro Celso Dominguez Fernandez. (SIP. 8.691-38).
— Ao Sr. ' diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
• N. 9.923-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
O estrangeiro Alesloderrio Neri. (SIP. 17.356-38).
— Ao Sr. chefe de Polícia Civil do D. Federal:
N. 0.924-S. — Comunicando que foi identificado neste Bervieo
O estrangeiro Aristodemo Neri. (SIP. 17.35648).
— Ao Sr. diretor- do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.925-S. — Comunicando que foi Identificado neste Serviço
• estrangeiro Rodolfo Bayer. (SIP. 19.381-38).
— Ao Sr. chefe de Policia Civil do D. Federal:
N. 9.926-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
• estrangeiro Rodolfo Bayer. (SIP. 19.381-38).
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.927-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
• estrangeiro Eugene Watson. (SIP. 13.461-38).
— Ao Sr. chefe de Polícia Civil do D. Federal:
N. 9.928-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviçe
o estrangeiro Eugene Watson. (SIP. 13.461-38).
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.929-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Egidio Papaleo. (SIP. 19.124-38).
— Ao Sr. chefe de Policia do D. Federal:
N. 9.930-S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
-o estrangeiro Egidio Papeie°. (SIP. 19.124-38).
Conselho Atuarial
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Acordão

Proc. C. A. 268-1938 — Vistos e relatados os autos do processo
C. A. n. 36e-1938 ou M. T. I. C. n. 17.043-1938, em que o senhor
interventor em Pernambuco solicita ao Sr. ministro do Trabalho, Indústria e Conercio autorização para que as instituições de previdência social façam depósitos de seus fundos naCaixa de Crédito Mobiliário Cooperativo do referido Estado;
Considerando que a maior parte das instituições de previdência
social estabelecem a taxa de 6 % para rendimento de seu património
e só algumas a reduzam a 5 %;
Considerando que, portanto, não constituem aplicações satisfatórias, do ponto de vista financeiro, todas as aquelas que produzam
uma taxa de juros inferior às acima citadas;
Considerando que a Caixa em questão pretende oferecer as mesmas taxas que o Banco do Brasil e que estas taxas variam entre 2 1/2
e 4 112 % ao ano:
Resodvem os membros do Conselho Atuarial, reunidos em sessão
ordinária desta data, e de acordo com o relator, que a aplicação de
fundos na citada Caixa pelas instituição de previdência social não é
satisfatória, podendo apenas, ser efetuados, na mesma, depósitos em
carater provisório, em qanto não forem, encontradas aplicações mais
renumeradoree.
Sala das se gsões, 8 de dezembro de 1938. — Gastão Quartil;
Pinto de Mouro, presidente, substituto. — João Lyra Madeira, relator,
Parecer
Proc. n. C. A. 368-38 — O presente processo foi originado por
um fel grama do interventor do Estado de Pernambuco, solicitando
no eduistro do Trabalho fosso dada autorizaçáo aos institutos de pre-

vidência social a fazerem depósitos a prazo fixo na Caixa de Credite
Mobiliário cooperativo daquele Estado, recentemente criada. Declara
ainda o telegrama que a Caixa referida pagará os mesmos juros que
.o Banco do Brasil.
Ora, mesmo no Banco do Brasil as taxas de juros a prazo fixe
variam com esse prazo de 2,5 eea /1,5 % ao ano.
Sendo adotada geralmente, e em alguns casos mesmo fixada em
lei, a taxa do juros de 5 e/s para o cálculo atuarial, é riamo não se
poder interpretar os depósitos a prazo fixo no Banco do Brasil como
constituindo aplicação de . fundos.
O regulamento dos Industriários aliás, (parece-me ser o único);
não cogita do depósito em Bancos. Refere-se à aplicação do património de modo que ela satisfaça a determinados fins e, tendo em
vista:
a) garantia real, ou títulos de responsabilidade da união;
b) interesse social, especialmente dos seus associados;
c) regularidade da venda;
d) o emprêgo de so % das disponibilidades nas regiões de procedência das contribuições, na proporção da respectiva arrecadação.
Não fazendo referencia aos depósitos em bancos é claro que o
regulamento não proibiu tais depósitos; apenas não os considerou, e
muito sabiamente, como aplicação do patrimônio.
Outros regulamentos porém, referem-se aos depósitos a praz
fixo; alguns até, como o do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Empregados em Transporte e Cargas, consideram-no como aplicação
do património.
Mas dadas as taxas pouco elevadas obtidas em tais depósitos, eles
não podem ser considerados, como aliás se depreende de vários regulamentos, come aplicação de fundos.
Eles devem ser efetuados apenas como medida temporária;
banco apenas guarda por algum tempo as contribuições arrecadadas,
até que a administração do Instituto ou Caixa encontre a aplicação
conveniente.
Os regulamentos que estabelecem a aplicação de 50 % das nontribuições nas regiões de proveniência das mesmas, não visam por
conseguinte a colocação deseas quantias em depósitos bancários, os
quais devem pois ser considerados exclusivamente como meios de,
custódia temporária.
As aplicações nas regiões de origem da receita devem ser feitas
com outras finalidades, diretamente pelos Institutos e Caixa de Aposentadoria, ou por orgãos especialmente destinados a esse fim se.
esses orgãos por acaso existissem.
Quanto à conveniência de serem feitos os depósitos nas condições acima na Caixa do Crédito Mobiliário de Pernambuco, o Conselho Atuarial, ao q-ue me parece, apenas deve resalvar esse ponto: tais
'depósitos devem ter um carater temporário, com prazos reduzidos
sem o cerater de aplicação do patrimônio.
- Não se deve por conseguinte considera-los como satisfazendo às
condições estabelecidas nos regulamentos dos Institutos e Caixas de
Aposentadoria e Pensões, com referência a colocação de 50 % da receita de contribuições nas respectivas regiões de origem.
No que concerne a aplicação dos fundos dos referidos Instituto§
na Agricultura devo lembrar que, pela lei n. 454, de 9 de julho da
1937, autorizando o Tesouro Nacional a subscrever novas ações do
Banco do Dise il e a emitir "bonus" para o financiamento da Agricultura, criação e cidras indústrias, ficaram aqueles institutos obrigados
como tomadores, a concorrer com uma percentagem dos seus depósitos eu fundos.
Quanto as garantias oferecidas pela Caixa de Crédito Mobiliárid
de Pernambuco, não me cabe pô-la em dúvida uma vez que é dada
garantia pelo próprio Estado.
Lembro apenas que a medida, se o Governo a quizer adotar (devendp os depósitos ser encarados como provisórios e não como aplicação do patrimônio), virá a ser naturalmente extensiva a outros
Bancos ou Caixas Ec,orsomicas estaduais.
Esse ponto todavia envolve uma questão de política financeira
do Governo, dado o carater para estatal das instituições visadas é
sobre ele não me cabe opinar.
Resalvado o aspeto técnico quanto ao carater precário que deve
ser dado a tais depósitos, sempre limitados ao mínimo, e por prazos curtos (até 6 meses, por exemplo), julgo que nada mais me cabe
dizer.
Rio, 7 de dezembro de 1938. — João Lura Madeira. relator.
Conselho Nacional do Trabalho

CONSELHO PLENO
Proc. 10.298-38 — Vistos e relatados os autos do processo em:
que a Caixa de Aposentadoria e Pensões de Serviços Urbanos por
Concessão, em Campinas, submete, na forma do art. 90 do decrete
n. 1.749, à apreciação deste Conselho a documentação referente ti
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aquisição de um prédio sito à rua Guatemozim Nogueira n. 59,
naquela cidade, para seu associado João Alberto Rodrigues da Silva:
Considerando que o oficio inicial da Caixa se reporta ao citado art. 90, tendo a documentação sido submetida ao erviço de Engenharia deste Conselho, " para os efeitos de estatística e fiscalização";
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, converter em diligência o julgamento do presente processo, afim de
que o Mesmo siga os trâmites legais.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1938. — Francisco Barbosa
de Rezende, presidente. — Eduardo V. Pederneiras, relator.
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Aloira, proc. geral.
Rec. 1.961-36 — Vistos e relatados os autos dos embargos opostos por Carlos Rangel de Azevedo à decisão da Segunda Câmara
(leste Conselho que por acordam de 6 de setembro de 1937 negou
provimento ao seu recurso do ato da Junta Administrativa da mesma Caixa que autorizou apenas em parte o pagamento dos serviços de um médico estranho ao respectivo corpo clínico:
'Considerando que o recurso é única e exclusivamente infringente de julgado e não está acompanhado de documento novo, não
podendo, assim, ser aceito, por força do § 40 do art.-4 0 do Regulamento anexo ao decreto n. 24.784, de 14 de julho de 1934:
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho reunido em sessão
plena, não conhecer dos embargos.
•
Rio de Janeiro, 24 de novembro. de 1938. — Francisco Barbo_ia de Rezende, presidente. — Alvaro Corrêa da Silva, relator.
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Alvim, procurador geral.
Proc. 16.985-38 e— Vistos e relatados os autos do processo referente à representação 'formulada pelo Serviço de Contabilidade, do
illinistério do Trabalho, Indústria,e Comércio que em face do art. 2°
do decreto n. 2.298, de 29 de janeiro último, e do expediente do
Serviço do Pessoal do mesmo Ministério, publicado no "Diário Ofl,
cial" de 22 de agosto do corrente ano, no qual é -alterado o quadro
do pessoal do Serviço de Quota de Previdência, consulta, para fins
de escrituração, si o mesmo expediente, e respectivos registros das
verbas desse Serviço continuam ou estão excluidos de suas atribuições:
Considerando que a disposição geral, constante do art. 12 e § 1°
do regulamento aprovado pelo decreto n. 23.567, de 8 de dezembro de 1933, foi, atentando-se na parte que concerne à "quota de
pievidéncia", revogado pelo art. 12 da lei n. 159, de 30 de dezembro de 1935, combinado com os arts. 21, 22, 27, 28 e 29 do regulamento aprovado pelo decreto n. 890, de 9 de junho de 1936. os
q uais concederam explicitamente ao Conselho Nacional do Trabalho, quer "a fiscalização da igualdade de contribuições e a movimentação da conta especial do Ministério do Trabalhe, Indústria e
Comércio, no Banco do Brasil", quer a distribuição de saldos e a
criação do "serviço da quota de previdência, cabendo ao ministro
do Trabalho, Indústria e Comércio comissionar ou contratar o pessoal estritamente necessário a esse serviço, bem como autorizar a
aquisição do material indispensavel";^
Considerando que o decreto-lei n. 521, de 28 de junho de 1938,
não revogou "explicita ou implicitamente" a lei n. 159, de 30 de
dezembro de 1935, assim como o regulamento aprovado pelo decreto n. 890, de 9 de junho de 1936, porque a eles não se referiu, sequer os mencionou, guardando profundo silêncio; cingiu-se exclusivamenter em registar que a antiga "Diretoria Geral do Contabilidade, da Secretaria de Estado do Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio, fica transformada em Serviço de Contabilidade";
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, adotando o voto escrito do Sr. relator, conselheiro Dr. Osvaldo Costa
Btiranda, submeter o processo à consideração do Sr. ministro do
Trabalho, Indústria e Comércio.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1938. — Francisco Barbosa
de Rezende, presidente. — Oswaldo Costa Miranda, relator.
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Alvim, procurador geral.
C. N. T. — 16.983-38 -- Voto — Não se examina, verdadeiramente, uma tese; trata-se, apenas de aclarar um equívoco: — a quem
pertence movimentar a chamada "quota de previdência?"
2. Historiemos. O Serviço de Contabilidade, invocando o decre• to n. 23.567 e o decreto-lei n. 521, este de 28 de junho de 1938,
aquele de 8 de dezembro de 1933, reclama semelhante cqmpetêneia.
3. Vejamos o que dispõem:
a) estabelece o regUlamento aurovado velo decreto n. 23.567.
de 8 de dezembro de 1933:
"Art. 12. A Diretoria Geral de Contabilidade competirá
a direção geral e fiscalização da contabilidade de todo Ministério, observando e fazendo observar a legislação e ordens
em vigor.
§ I°. Essa fiscalização abrangerá não só as repartições.
estabelecimentos e servicos do Ministério, no país e rio estrangeiro, mas ainda quaisquer serviços, estabelecimentos ou
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instituições que rrceberem, por intermédio do mesnio, subvenção, prêmio ou sua 4110 pecuniário do Governo Federal".
b) reza o decreto-lei n. 521, de 28 de junho de 193:
"Art. 2 0 . A atual Diretoria Geral de Contabilidade. da
Secretaria de Estado do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, fica transformada cai Serviço de Contabilidade.
Parágrafo único. Ao Serviço de Contabilidade ficarão
afetos todos os encargos da Diretoria Geral de Contabilidade
não atribuidOs a outro orgão por este decreto-lei."
4. Logo, dispõem que, salvo as transferências feitas para os
Serviços do Material e Comunicações, transferências nue deslocaram
não só "os trabalhos de coordenação sistemática de todos os assuntos relativos à aquisição, recebimento, registro, guarda e distribui,
ção do material destinado aos serviços do Ministério" como tombem "o recebimento, registro, guarda e distribuição da corres pondência destinada às repartições do Ministério", é da alçada do Serviço de Contabilidade, respeitado o que a lei estatuir, "a direção
geral e fiscalização da contabilidade de todo o Ministério, observoudo e fazendo observar a legislação e ordens em vigor", fiscalização
que não se limita às "repartições, estabelecimentos e serviços do Mi..
nistério, no pais e no estrangeiro", porque vai além, apanhando
"quaisquer serviços, estabelecimentos -ou instituições que recebe,
rem, por intermédio do mesmo, subvenção, prêmio ou auxilie per
cuniário do Governo Federal".
5. Aqui, surge uma pergunta: — q‘Ue é a "Quota de previdên,
eia?" Subvenção? Prêmio? Auxílio? Responde o art. 7° do regulamento aprovado pelo decreto n. 890, de 9 de junho de 1936: ,.
"Art. 7°. A contribuição da União, denominada "quota deo previdência", na mesma proporção da contribuição total dos eibpre,
gados, será constituida:
• a) pela contribuição do Estado, prevista nos decretos ns.-20.465,
de 1 de outubro de 1931 e 21.081, de 21 de fevereiro de 1932; 22.096,
de 16 de novembro de 1932; 22.872, de 29 do junho do 1933 e
22.992, de 26 de julho de 1933, combinados com o de n. 24.077,
de 3 de abril de 1931: 25.271, de 22 de maio de 1931; 21.275, da
mesma data; 21.615, de a de julho de 1934 e • respectivos • regulamentos;
b) pelo produto da laxa de 2 (7-, sobre os juros pagos ou creditados pelas Caixas Econômiras nas rontas dos depósitos superiores a dez contos de réis, quer se trate
e.,-soa física, quer jurídica;
c) pela importância da taxa ib.; prt vidência social".
6. Ora, se a "quota de previdência" é uma "contribuição", isto é, a "quota parte com que cada indivíduo ou unidade entra em uma
despesa comum", positivamente, ela não pode, sem que o idioma
sofra um rud e atentado, ser considerada "subvenção", "prémio", ou
"auxilio" poroup q b,.olutainenie não é "subsídio ou ajuda puniria,
ria", "recompensa" ou -socorro ou aji , da". Contrastando, será, então,- um "serviço" e. consequenlemeni e. subordinado à fiscalização do
Serviço de Contabilidade: Distingamos; S1111. é Um "serviço", mas independente da fiscalização do Serviço de Contabilidade. Por que?
7. Evidentemente, não se faz necessário recordar, de vez que
circula no domínio comum, que a eficácia da lei no tempo é genericamente condicionada à revogação ou derrogação. Preceituava o ve,
lho direito Romano; -- "Lex aut rogatur, id est fertur, aut abrogatur, id est prior lex tollitur, aul derogatur, id est para primas
tollitur, aut subrogator, id est addicitur aliquid priarn legis. aut
abrogatut, id est mutatur alicjuid ex prima lego". Sem descer as
minúcias em que se esmera a lição de Ulpiano, fonte da conceituação moderna, não há., contudo, por que insistir na lembrança de que
a derrogação, sendo "a supressão parcial", é, conforme a revogação ou "a supressão total da ler", suscefivel de manifestar-se por
forma expressa ou tácita, expressa quando "se formula num texto
explicito de lei, que declare revogado, no todo ou em parte, uma lei
anterior", tácita quando "resulta da incompatibilidade entre as disposições da lei nova e as da lei vigente até então". Queiroz Lima
observa: — "Por uma frase consagrada, as leis modernas sempro
terminam pela declaração: "revogam-se as disposições em contrário". Observa e pondepa: — "Esta fórmula não tem, aliás, outro
lor que não seja o de proclamar a regra incontestavel da revogação
tácita da lei anterior pela posterior". Pondera e ensina: — "Deve..
se, todavia, entender, em ressalva deste princípio, que "a disposição
especial não revoga a geral, nem a geral revoga a especial, senão
quando a ela, ou ao seu assunto, se referir, alterando-a explícita
ou implicitamente (Código Civil, introd. art. 4°)". (Queiroz Lima
— "Princípios do 'Sociologia Jurídica", pag. 343).
8. Bem. A lei n. 159, de 30 de dezembro de 1935, prescreveu:
"Art. 12. "Cabe ao Conselho Nacional do Trabalho não s6 a fiscalização da igualdade de contribuições, como a movimentação no
Banco do Brasil, da conta especial do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a (Ma se refere o art. 11 desta lei".
9. Não é tudo. O regulawento aprovado pelo decreto n. 890,.
de 9 de junho de 1936, ordenou:
"Art. 21. Em cumprimento ao disposto nos arts. 8°, § 30 e 11
da lei ri. 159, de 30 de dezembro de 1935, abrir-se-á, no Banco do
Brasil. em nome do Ministério_ (lo Trabalho, Indústria e Comércio, j
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dos Marítimos à decisão da 1' Câniara deste Conselho que,
uma çonta )especial, destinada a ssi , iarei r, na forma prevista neste Pensõe.s
por acorda° de 26 de abril do 1937, deu provimento ao recurso e.rs eguimento, as somas provenientes da "quota de previdência".
officio da mesma Junta do seu ato que concedeu ap.osentadoria por
krt. 99 . O saldo verifiea.do na aludida conta, após a observar- invalidez ao associado C.elestino França, para anula-a sob o fundaeia do art. 20 e a dedução das despesas legais, será distribuido, na mento de ter sido ilegalmente concedida e mandar o lisititeto resti;cot:orca° que couber, corno pagamento- da contribuição da União;
tuir as contribuleões cuja cobranca foi ile g al per não poder o Miro) Às Caixas e Institutos de Aposentadoila e Pensões. em ira- ressado ser associado do mesmo:
Considerando que a pensão em cujo gozo se achava o associado
porl.àlicia igual ao montante das contribuições dos respectivos ernfora concedida pela empresa independente de obrigação legal, como
eceatidos;
s em que mero auxilie para que o seu ex-enipregade não viesse a sucumbir
ti; Às Caixas e Institutos de Aposentad oria e Pensõe
a contribuicão da União tenha sido inferior à dos respectivos as- por falta aissoluta do meie, para atender as sut-:.s mais elementares
necessidades vitais;
Rociados;
Considerando que o mesmo foi admitido corno assoeiado do
instala-da Instituto tendo a empresa pago todas as contribuições devidas com
Ó) Às Caixas e Institutos de Aposentadoria e Pensões
rovidos
dos a partir de 1 de janeiro de 1936, q ue se acharem des p
o que adquiria a condição de asseciailo e os direi:iras dela decorrentes,
contribuição da União.
Parágrafo único. O Conselho Nacional do Trabalho promove- inclusive o de aposentar-se;
Considerando que essa situação, si alguma irregularidade houve,
rã a 'distribuição, que se fará trimestralmente na hipótese da alínea
a, semestralmente, na da alínea c, e anualmente, após a necessária deveria ter sido examinada quando da inscrição do associado:
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, reapuração, na da alínea b".
E
mais.
Os
dispositivos
do
"Capítulo
VIII,
intitulado,
eiaoeber
os embargos para reformar a decisão da 1 1 Câmara e cone
10.
temente — "Do serviço da "quota de previdência" — deram o a rre- firmar a aposentadoria concedida, contra o voto do Sr. relator conselheiro Dr. Luiz Augusto do Rego Monteiro.
mate final, determinando:
"Art. 27. Competem ao Conselho Nacional do Trabalho, além
Rio de Janeiro, 1 de setembro d 1938. — Francisco Babosa
.
d-hoc.
das atribuições previstas neste regulamento, a fiscalização da igual- de Rezende, presidente. — Gwirter José Ferreira, relato% ar
dade de contribuições e a movimentaçã.o da conta especial do Miprocurador
geral.
Fui presente. — 1. Leonel de Rezende Alvini,
a
rea°, no
B nco do Brasil.
e °Ciné
a
nistério do Trabalho, Indústri
4rt. 28. Para atender às atribuições referidas no artigo ante- Rec. 1.618-35 — Vistos e relatados os autos do recurso de Márior,. organizar-se-á no aludido Conselho o "serviço da quota de pre- ximo CorrPa, membro da Junta Administrativa da Caixa de Aposenvideacia", cabendo ao ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, tadoria e Pensões dos Empregados da São Paulo Railway Company,
comissionar ou contratar o pessoal estritausente necessário a esse da decisão da mesma relativa aos abaixo assinados encaminhados à
serviço, bem como autorizar a aquisição do material indispensavel, Caixa:
Considerando que as formalidades sugeridas não se enquadram
de acordo com o art. 29.
Art. 29. As despesas autorizadas, na forma do artigo procedeu- em dispositivo legal e são de resultado inteiramente negativos;
te, correrão pela conta especial do Ministério do Trabalho, Insteis- Considerando que a administração da Caixa, sem estar presa a
Iria e Comércio, no Banco do Brasil, na conformidade do disposto normas preestabelecidas, deve examinar todas as denúncias que lhe
no art. 22 deste regulamento e no art. 10 da lei n. 159, de SO de cheguem e resolvê-las como for de direito;
dezembro de 1935".
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, reunido em sessão
plena, dar provimento ao recurso para anular a decisão da Junta,
11. Autoridade não se presume; exercita-se na órbita de epoderes que ela representa, mesmo porque acordam os tratadistas os ficando a mesma com inteira liberdade de examinar sob todos os
magistrados em proclamar nulo o ato produzido pelo agente que aspectos as denúndias que lhe cheguem, sem prejuizo dos recursos
não seja "Competente en manto a la meteria y eis cuanto ai lugar" necessários e legais contra as decisões proferidas.
XFritz Fleiner — "Institutionen dos deutschen Verwaltungsrechts",
Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1938. — Francisco Barbosa de
a Rezende,
pag. 194). Portanto, fica provado, ainda que se deixe it margem
presidente. — Oscar Saraiva, relator.
diferenciação hierárquica, — pormenor de significação, sabido que
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Alvim, procurador geral.
"as leis, no sentido material do tempo, não são todas de uma mesma
Proo. 12.709-38 — Vistos e relatados os autos do processo era
categoria" e que "nem todas têm a mesma importAncia em ralarão
à ordem social, ou mesmo valor imperativo, em face de uma das que a Caixa de Aposentadoria e Pen,sões dos Serviços de Tração,
Luz ....orça e Gás do Rio 'de Janeiro solicita a este Conselho reconi Outras" classificando-se " quanto àautoridade de que são investipro- side
arrnonicamente,
"em
três
graus:
—
Constituição,
leis
'ração do acordão proferido em 8 de setembro último, afim de
das", h
priarnente ditas e regulamentos do poder executivo" (Queiroz Urna, lhe ser conoedida autorização para:
do
Poder
ob. cit., pag. 331), admitidos os decretos leia como "atos
a) elevar para 2:5003000 (dois contos e quinhentos mil réis)
forma, cons tituem verdadeiras
Executivo que, no
como na
s B.fundo
Cavalcante
— "Instituições de Direito Admi- mensais, a partir de 1 de janeiro do corrente ano, os vencimentos do
contador e do auxiliar da gerência, Wilson Pinto Ribeiro e Carlos
: leis" (Temistoc le
gistrativo Brasileiro", pag. 129), — fica provado, repito, que:
do
regulamento
del
Vale;
10
e
g
12
g) a disposição geral, constante do art.
',
b) elevar para 1:5003000 (um conto e quinhentos mil réis)
/aprovado pelo decreto n. 23.567, de 8 de dezembro de 1933, foi,
. istentando-so na parte que goncerne à "quota de previdência", re- mensais, a partir de 1 de janeiro do corrente ano, os veiacimentos
vogada pelo art. 12 da lei n_ 139, de 30 de dezembro de 1935, com- do encarregado da Carteira de Empréstimos, Antonio José Arantes,
binado com os arts. 21, 22, 27., 28 . e 29 do regulamento aprovado mudando essa designação para "auxiliar do contador e encarregado
pelo' decreto is. 890, de 9 de sunho de 1936, os quais concederam da Carteira de Empréstimos";
'explioitarnente ao Conselho Nacional cio Trabalho, quer "a fiscalic) elevar para 550$000 (quinhentos e cincoenta miI réis) men)aioãti da igualdade de contribuições e a movimentação da conta sais, a partir de 1 do janeiro de 1939, os vencimentos das enferecriação
Comércio,
no Bancoda moiras ulce
do "serviço
D Cavas e Nirtes Santos de Lacerda;
' eepeeial do Ministério do Trabalho, Indústria
. 'do Brasil, quer a distribuição de saldos e a
mudar a designação de "Sindicante" para "Encarregado de
d)
.quota de previdência", cabendo ao ministro do Trabalho, Indústria
nee,es- acidentes no Trabalho";
pessoal
estritamente
o
Comércio,
comissionar
ou
contratar
se
gário a esse serviço, bem como autorizar a aquisição do material ine) conservar o cargo de fiel de tesoureiro com a respectiva re..dispensavel"; muneração, permitindo assim o provimento do cargo já criado de
de 28 de junho de 1938, não revogou, tesoureiro, com a remuneração correspondente ao seu relevo, reis
f i - b) o decreto-lei n. 521,
e a ser preenchido por
a lei n. 159, de 30 dezembro de _1935, 2:000$000( dois contos de reis), mensais —
"explicita ou implicitamente"
regulamento
aprovado
pelo
decreto
si.
890,
de
9
de
ato
da
Junta
Administrativa;
assim como o
junho de 1936, porque a eles não se .referiu, sequer os mencionou,
f) elevar para 1:0003000 (um conto de réis) mensais, a partir
guardando profundo silencia; cingiu-se exclusivamente em registrar de 1 de janeiro do corrente ano, os vencimentos de auxiliar técnico•
que a antiga "Diretoria Geral de Contabilidade, da Secretaria de da Secção Predial, Leopoldo Elkind;
'.estado do Ministério do Trabalho. Indústria e Comércio, fica traiug) elevar para 500$000 (quinhentos mil réis) o vencimento do
'formada em Serviço de Contabilidade",
mas, auxiliar de escrita da 2' Secção Predial;
12.
Eis
por
que
a
"quota
de
previdência"
é
um
"serviço",
'I
'por completo, independente da fiscalização do Serviço de Contabih) orlar o cargo de auxiliar de servente da Secção Predial cora
',lidado, antes, clara e privativamente, situado no Conselho Nacional o vencimento mensal de 350$000 (trezentos e cincoenta mil réis):
Considerando que a ocasião não é oportuna para se conceder as
'do Trabalho.
13. Isto posto, aceitando o parecer da douta Procuradoria, ias- modificações constantes do pedido da Caixa, quer pela circunstância
'truido com as informações que o precedeu, lis. 15 a 24. voto para especial de funcionar, no momento, urna comissão que, nomeada
"que o presente processo suba à esclarecida sons ,iestieão da autori- pelo Se. presidente deste Conselho, elabossi o projeto de unifordas Caixas e Inslitutos de Aposenta• ‘ . arte superior. mização do quadro do pessoal
doria e Pensões, quer pelo fato que reflete, exclusivamente, uma
qiiiiiião de ordem, porque, estando virtualmide a expirar ri corrente
Novembro de 1938.
e s disRec. obr. 1.018-38 — Vistos e relatados os autos dos embargos exercício, tudo aconselha que não mais se efetue alteraeõ.s n
positivos
orçamentários;
, postos pela Junta Administrativa do Instituto de Aposentadoria e
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Considerando que o acordão de 8 de setembro último registra,
expressamente, que acolheu e respeitou "a informação do Serviço de
Engenharia e parecer da Procuradoria Geral", mas logo a seguir,
mencionando apenas o "engenheiro-chefe da Carteira Predial", visivelmente, insinua ter ficado no esquecimento, e tal não aconteceu,
o contingente formado por 1 auxiliar técnico com 1:0008000 mensais, 1 auxiliar de escrita de 1' com 5008000 mensais e 1 auxiliar,
de servent e, ou melhor, servente, percebendo 3508000 mensais";
Considerando que o acordão em apreço se refere por equivoco,
ha alínea c, ao cargo de auxiliar de escrita", quando deveria 9er
"auxiliar de secretaria do Serviço Médico", apresentando, Lambem,
uma falha no seguimento das letras, de vez que acusa o salto de e
para e, quando esta última deveria ser .d:
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, indeferir os pedidos formulados pela Caixa, e fazer no acordão de 8
de setembro último as retificações acima indicadas, devendo a equiparação concedida ao "auxiliar de secretaria do serviço médico",
prevalecer durante todo o exercício de 1938, por se tratar de correção no respectivo quadro do pessoal, no mesmo exercício orçamentário.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1938. — Francisco Barbosa
de Rezende, presidente. — Oswaldo Costa Miranda, relator.
,
Fui presente. — J. Leonel de Rezende álvim, procurador geral.
Proc. 12.709-38 — Voto — A Junta Administrativa da Caixa
de Aposentadoria e Pensões dos Serviços de Tração, Luz, Força o
Gás do Rio de Janeiro pede que reconsideremos a decisão constante
do acordão de 8 de setembro próximo findo.
Alega que solicitou:
"a) aumento de 5008000 mensais nos vencimentos do contador
e do auxiliar da gerência;
b) aumento de 2008000 mensais nos vencimentos do encarregado
da Carteira de Empréstimos, mudando essa designação para "aux.
do cont. e enc. da Carteira de Empréstimos";
•
e) remuneração de 5508000 para duas enfermeiras;
d) mudança da designação do "sindicante" para "enc. de acidentes no trabalho";
e) criação dos cargos de adjunto de procurador e tesoureiro
com os vencimentos mensais de 1:0008000 e 2:0008000, respectivamente;
f) um nowo quadro de pessoal para a Secção Predial, com-,
posto de:
Vencimentos
Cargos
'Mensal
Anual

s

Dezembro de 1938

25577

Cabe, a esta altura, recordar que a resolução de 8 . de setembro da
1938, proferida "de acordo com a informação do Serviço de Engenharia
e parecer da Procuradoria Geral", concedeu:
"a) autorizar o pagamento dos vencimentos de 2:5008000(dois contos e quinhentos mil réis), , por mês ao engenheirochefe da Carteira Predial;
b) a criação do cargo de adjunto de procurador com o yen...1
cimento mensal de 1:0008000 (um conto de réis);
c) fixar em 4508000 (quatrocentos e cincoen:a mil réis).1
por mês o ordenado do auxiliar de escrita;
e) conceder as verbas de 5:0008000 (cinco contos de réis)-;
e 2:0008000 (dois contos de réis), respectivamente, para con-)
tratar serviços téçnicos até o fim do corrente exercício e que
forem julgados necessários e para a despesa de condução com:
a fiscalização das obras, podendo a Caixa abrir os necessários
créditos para o cumprimento do presente acordão".

É verdade que ela apresenta uma falha, falha cle redação;
Mente, penitencio-me da culpa que me atribuam como um dos si,
'salários. Além do erro- que se observa no seguimento das letras, de
Vez que acusa o salto de c para e, há o vício que se entremostra na
dúvida que possa originar a respectiva especificação. É certo que»
regista, expressamente, que acolheu e respeitou "a informação do Serviço de Engenharia e parecer da Procuradoria cl!ral", mas, logo a.
seguir, mencionando apenas o "engenheiro-chefe da Carteira Predial",
visivelmente, insinua ter ficado no esquecimento, e tal não aconteceu,
p contingente formado por "1 auxiliar técnico com 1:0003000, mensais, 1 auxiliar de escrita de 1` com 5008000 mensais e 1 aux. serVente,- servente melhor diriamos, percebendo 3508000 niensai g". Daí,
talvez, a matéria nova que aparece na majoração do aux. de' escrita
da 2° da Secção Prédial e a insistência nue só denúncia na cri,ação do
cargo de aux. de servente da Secção Predial, afora a melhoria dos
`vencimentos do aux. técnico da Secção Predial". Todavia, não há
que averiguar; positivamente, traia-se de coisa julgada. Portanto,.
cumpre somente a declaração que a elucide. Não é outro, aliás, o ponto
de vista da Procuradoria Geral.
Entretanto, dele mo afasto quando se' manifesta favorável à eleyação não só a 1:5008000 dos vencimentos pagos ao encarregado da
Carteira de Empréstimos, como tombem a 5508000 da remuneração
que vencem duas enfermeiras. Evidentemente, o meu voto não envolce qualquer apreciação ,sobre o mérito da capacidade funcional..
Reflete, exclusivamente. uma questão de ordem. Estamos virtualmente
no encerramento do corrente exercício e, a meu ver, tudo aconselha que não mais se efetuem alterações nos dispositivos orçamentá-_,
rios. Eles devem real e praticamente cobrir a duração do tempo devigência. Dir-se-á, porém, que, nem por isso, deixaram até agora desofrer modificações. Não é o bastante, quer pela obrigação que nos
Pertence
de coibir semelhante procedimento, quer pela circunstância
1 eng.° chefe
• ..
25008000
30:0008000 especial de
funcionar no momento uma comissão que, nomeada :pela
2 aux. técnicos
1:000000
24:004000
ilustre presidente do Conselho Nacional do Trabalho, elabora o 0o-.
de uniformização dos quadros e vencimentos do pessoal das Caixas
1 aux. ese. 2°
50016000 •
8:0008000 jeto
e Institutos de ApOsentadoria e Pensões; Ora,.se,procuramos fixájos
aux. servente
3508000
4:2008000 em linhas nítidas por que vamos, a título precário, quasi à terminaN,ãodo ano, deferir, isoladamente, vantagens e proveitos que, apezar
Mas acrescenta que pelo "Egrégio Conselho só em parte foram justiça que os realce, contribuirão' para agravar a disparidade que.
atendidas as pretensões", motivo por que pleiteia:
exatamente desejamos extinguir ? Consequentemente, sou ainda contrário ao aumento do contador e auxiliar da gerência e não advogo,
"a) elevar para 2:5008000 mensais, a partir de 1 de ja- antes condeno, porque a ocasião não é oportuna, a mudança sugerida
neiro do corrente ano, os vencimentos do contador e do au- para a denominação de certos auxiliares.
•
- xiliar da gerência, Srs. Wilson Pinto Ribeiro e Carloà dei
Resta,
enfim,
o
caso
da
Tesouraria.
Escreve
o
Dr.
Joaquim
Léoyalie;
nel de Rezende Alyim: — "O Egrégio Conselho no processo n.•
b) elevar para 1:5008000 mensais, a partir de 1 de ja- de 1938,
.
resolveu transformar o cargo de fiel em tesoureiro e Mandou
neiro do correntá ano, as vencimentos do enc. da Cart. de aproveitar o empregado que se servia no cargo extinto." EScreve e
Empréstimos, Sr. Antônio José Acantos, mudando essa desi- opina: — " A Caixa não demonstra neste processo a necessidade de
gnação para "aux. do contador, e encarregado da Carteira de ter um tesoureiro e um fiel, de maneira que não tenho elementos
Empréstimos";
Dera concordar com o pedido nesta parte." É o meu voto, voto, acenque traz em si a sugestão da parte interessada, aproveitando a
c) elevar para 55080049 mensais, a partir de 4 de janeiro tuo
que lhe faculta a elaboração da proposta da despesa pura
de 1939, os vencimentos das enfermeiras Sras. Dulce Cavas e Ocasião
19394 integrar-se no propósito que alimentamos e, justificando devi„MirteS Santos de Lacerda;
damente qualquer alteração, promover com o critério que não se lhe
d) mudar a designação de "Sindicante" para "enc. de aci, nega e a prudência com que sempre se houve, a distribuição racionadas,
dente no trabalho";
e o tabelamento uniforme dos auxiliares que a assistem com selo es
enservar o cargo de fiel de tesoureiro com a respectiva competência.
ação, permitindo assim o provimento do cargo já criado
'Novembre de 1938.
de tesoureiro, com a remuneração correspondente ao seti relevo' .
Proc.. 2 . 958-36 — Vistos o relatados os autos do processo em que
— 2:0008000 mensais — e a ser preenchido por ato desta • a Caixa
de Aposentadoria e Pensões dos Serviços Telefônicos do Dis•
Junta;
trito Federal submete à apreciação deste Conselho as minutas dos.
f) elevar para 1:0008000 mensais, a partir de 1 de janeiro contratos que pretende firmar com o Instituto Cirúrgico Pais de Cardo corrente ano, os vencimentos do aux. técnico da Secção Pre- valho e o Serviço Cirúrgico Dr. urico Bastos, para prestação de
dial, Sr. Leopoldo Elkind;
serviços hospitalares aos seus associados residentes, respectivamente.
g) elevar para 5008000 o vencimento do adx de escrita nesta Capital e em São Paulo:
de 2* da Secção Predial;
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, conh) criar o cargo de aux. de servente da Secção Predial verter em diligência o julgamento do presente processo, afim de que
a Caixa proceda na conformidade do parecer emitido pela Procura..
.com o vencimento mensal de 3508000."
10ria

Uma pausa: — o sin.-mies confronto revela Matéria nova, qual seja
majoração do aux. de escrita de 2 da Secção Predial. MI')
tu-do;
repete, einliol. a haja tinia ra"iiin.aparent a cria () Alo carto • de anx.
de ervente da Secção Predial.

Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1938. — Yr/ou-isco --.H
n" . JoNd de
Rezende, presidente. — Oscar Saraiva, relator.
Fui presente: —

Leonel

Argengie,

Alvini, procurador for:25u
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Processo n. 4.834-38 — Vistos e relatados os autos do Processo
=mi que o inspetor de previdência José Bandeira de Melo, interventor na Caixa de Aposentadoria e Pensões doa Ferroviários da Sorocabana, consulta a este Conselho sobre a maneira pela qual deverá
proceder para efetuar o pagamento da taxa de fiscalização de obras,
exercida pelo engenheiro da respectiva Carteira Predial:.
Considerando que este Conselho, em sessão de 14 de mareei último, Co aprovai as instruções para a execução do decreto n. i.7.49,
resolveu que a taxa de fiscalização constitue com a de administração uma só, dea endo essa única taxa de administração e fiscalização
ser considerada como "Receita da Carteira Predial" (Inciso XVII,
n. 2), o que eqaivale a dizer-se que foi extinta a remuneração variavel ileceri eni e da taxa de fiscalização, que cabia aos engenheiros fiessais;
Considerando. lambem, que, no decreto n. 2.798-38, interpôs-Lei
pelo engenheiro Eugênio Virmond, este Conselho resolveu que o pagamento da quota de fiscalização deve ser efetuado durante e até a
conclusão das obras;
O.
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, 'em sessão pleno, de
acordo com o parecer da Procuradoria Geral, determinar à Caixa que
pague a quota- correspondente à fiscalização exercida até a vigência,
das instruções em apreço, na conformidade do critério adotado.,
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1938. — Francisco Barbosa
Rezende, presidente. — José L. Salgado Scarpa., relator.
FUI presunto. — J. Leonel de Rezende Aivina procurador geral.,
Processo a. 8.260-38 — Vistos e relatados os autos do memorial
que ao Exmo. Sr. Presidente da República dirige J. G. Jardim pleiteando 'medidas eia benefício dos enfermeiros, classe a que pertence,
o qual é encaminhado a este Conselho de ordem do Gabinete do
Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e Comércios
Considerando que o reclamante pretende uma alteração profundai
no.s princípios gerais que regulam a aposentadoria concedida pela
• União, pois seu objetivo é consegui-la integral com o tempo de 501'...
v iço de vinte anos;
Considerando que a determinação do salário mínimo eat:apa à
som p etenc i a deste Conselho;
Considerando que a lei que erma' o Tr atituto de A- : istência e
ent via I ser regulaPrevidoncia dos Servidores do .1. il
' alentado por outra comissão esta, isl;
Resolve o Conselho Nacior t s ! do Trabalho, reunido em sessão
es piona, determinar a devolução d,_, proc , se à autoridade superior, opinando que o objeto do pedido e'capa à com p etência do Conselho e
/sugerindo o exame da matéria. ‘,-1 . las duas referidas comissões.
o de 1938. — Francisco Barbosa cie
Rio de Janeiro, 29 de s 's
31 ~tia, redator.
Relendo, presidente. —
Leonel fir.! atarenoe Ar,vim, procurador geral.
Fui presente. —
e relatados os autos em que a
Procceso n. 5.939-38 —
s Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da Madeira-Mamore submete à apreciação deste Conselho o pedido de seu associado,
Inácio de Castro e Silva, relativo à aquis.çai,o de um prédio, em construção, na cidade de Porto youlo, pela importância de 15:000$ (guia, se contos de reis);
Considerando que sé trata de prédio localizado numa das principais . ruas da cidade, dotado de todas as instalações utilitárias indiripensaveie e cuja construção foi iniciada em 1937, esquecendo-se,
assim o pedido no disposto no § r do art. 4 de regelatnento baiad
sedo com o decreto as 1.749;
, Remoa o o Cota-olho Nacional do Trabalho, em sessão plena, autos
rasar a assediai/dos pretendida, observadas as novas dieposições do dess
orato n. 1.749 ciado, inclusive o art. 14, 5 9°, devendo ser aPresell
. -; de outorgada a escritura de compra, todas as certidões(-umias,ntk
aejativas do Noturna. bem como os respectdvos documentos compro
hatórioe ds propriedade, pelo vendedor, revestidos das formalidade:1
legais.
do
-ra""• Resolve, oiti reesim, determinar que, importando a aquisição em
pradio em 15:000$000 (cirze contoe de réis) e o seu acabamento
;::M)0$000 (um conto e quinhentos mil reis), o associado entre com a
diferença, em separado, a não ser que _o preço do terreno, acrescido
ao r valor da construçáo (15000$000 (quinate contos de réis), perfaça
mil
a importencia lotai de 16:500$000 (dezeaseis contos e quinhentos
reis), tine 1-.e foz mister para a aquissção.
Rio de Janeiro. 13 de outubro de 1938. — Francisco Barbosa de
RA-enfie, presidente, — Eduardo V. Pederneiras, relatora
e Foi presente. — J. Leonel de Rezende Abano prociirador geral..
Processo a. 12.297-38 — Vastos e relatados os autos do processo
eu que a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Serviços de Tração,
São Paulo submete à apreciação deste Coiselho
a. F er ra e ( u
um requerimento de diverso associados, solicitando a modificação
dd sistema de concorrências da le.speetiva Secção Predial, para o fim
de. sidetividí-Io eia duas fases, 1,1m8. para aquisição do materaal de
rooetanoSio e, outra, paras a 2.Xe•iAii0 dos serviços;
Conoidersado que a solução apontada não está isenta de funda.1
a-ria um fator pospOncle,:1,31011,:t ,...1)9441~,,,4,Sua adddão represada
_
•Cf, ff
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rente para a obtenção de preços bem mais reduzidos para a construção de casas proletárias;
Considerando, todavia, que, como bem salienta o engenheiro-chefe,
da Carteira Predial da Caixa, para execução de tal medida, necessário
seria que se emprestasse às Carteiras Prediais outra organização, tendente a permitir, legal e materialmente, tal maneira de se proceder;
Considerando, mais, que, só na hipótese de construção em larga
escala, com racionalização e sistematização de serviços, scria vantajosa a solução apontada, eis que a Caixa poderia, de uma só vez, adquirir grande quantidade de materiais eslandartizados, fazendo, assim, r
jús aos descontos habituais da praça, decorrentes não só do pagamento
h, vista, como tainbem do vulto da transação;
Considerando, por último, que, quanto à aquisição parcelada dos
materiais necessários para a construção, de cada casa objeto de concorrancia, os descontos que adviriam não seriam, talvez, suficientes
para cobrir as despesas com a administração e fiscalização necese
dirias;
Resolvo o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, indo-S
ferir o pedido.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1938. — Francisco Barbosa ddt
s
Rezende, presidente.- — Eduardo V. Pederneiras, relator.
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Alvim, procurador getalol
Processo n. 11.636-38 — Vistos e relatados os autos do proe
cesso em que a Caixa de Aposentadoria o Pensões dos Ferroviárirso
da Estrada de Araraquara solicita a este Conselho autorização para!
alienar, por intermédio do Banco do Brasil, títulos da Dívida Pública de sua propriedade, afim de constituir o capitai autorizado
de respectiva _Carteira Predial:
Considerando que o decreto n. 1.749 de 28 de junho de 1937,
implicitamente previu a hipótese dos Caixas alienarem os titules
da Dívida Pública, "ex-vi da própria redação do seu art. IP;
Considerando, mais, que é obvio que, para se atingir os fina
é necessário presumir-se dos meios competentes;
Considerando, ainda, que, si a Caixa, com secção Predial autorisada, tem poucas disponibilidades para empregar na referida Soeoão, mister se faz conceder-se-lhe os meios devidos;
Considerando, finalmente, que não ha o que opOr à autorização
pretendida, desde que se recomende à Caixa a venda de seus I itulos em pequenos lotes, com a necessária e habitual pruclancia. de
n:old • a evitar a sua desvalorização por uma brusca e numerosa..
oterta;
fte,o1). e o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, opinando pelo deferimento do pedido submeter, "ex-vi" do disposto no

art. 19, § 1, do decreto n. 20.465, de 1 de outubro de 1931, o pro-4
Gesso à consideração do Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, Inchastriza
e Comércio.
Rio de Janeiro, G de outubro de 1938. — Francisco Barbosa d4
Rezende, presidente. — Gualter José Ferreira, relator.
Fel presente. — J. Leonel de Rezende Alvinis procurador gee
rel.
Processo n. 13,212-37 — Vistos a relatados os entoe do Prda
cesso em que à Caixa de Aposentadoria e Pensões de Serviços de Te e,
:cera fia e Rádio Comunicação submete k apreciação deste Consee
lho o pedido de seu associado João Buarque de Macedo, ralativo
concessão do rrMito de 80:000$000 (Oitenta contos de réis), destie
nado a financiar a construção de um prédio para sua residência, tiP
Avenida Epitácio Pessoa, no Leblon:
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, eni sessão plena, erci
face da alegação apresentada pelo requerente, determinar o arquivas,'
mento do processo.

Rio de Janeiro, 2; de 'outubro de 1938. — Francisce Barbest,
de Rezende, presidente. — Eduardo V. Pederneiras, relator.
Fui Presente. — I Leoeud de Retende Mei" proouradot •gde
ral.
Processo n. 16.252-37 — Vidos relatados Os lutos do PrO.1
Cesso em que diversos associados da Caixa de Aposentadoria e Pep-abes de Serviços de Telegrafia e Rádio Comunicação, não se cors,
formando com a decisão constante do acordão proferido por este Cone.
telho em 16 de dezembro de 1937, recorrem para o Exmo. Si. 3114.
nlectro do Trabalho, Indústria e Comércio, afim de que seja do-i1
pagamento).
tada uma providência legal no sentido de só iniciaram
r
" dor'
da Indenização prevista no art. 43 do decreto n.
pagamento das joias iniciais a que se refere o art. 8
referido decreto:
bste conselho. 5oé 'aeordão de 15 de maio d44
Considerando
1937, resolveu, no processo n. 1.345-37, relativo ao memorial aproe.'
sentado pelo Sindicato dos Empregados da Companhia Cantareird
e Viação Fluminense, solicitando prorro gação da cobrança de que(
trata o referido art. 43, julgar improcedente o pedido;
Considerando, meie, que, em pleno vigor, se acha o art. 43 cie,
Ssido;
Resolve, o Con s elho Nacional do Trabalhe, em aessãn /natio
ter a decisão, proferida no acordar, de 16 ee (Inmrnárn dn 19:37 (Uso
12). submetendo consideradas do rema. ar. Ministro do Trebalhos
Inclastrie e Comendo.
Emrrn
Rio de Janeioo, '21 -de eutubso de 1938. — F'; • ti
relator.
.dc Rej- clufe, Preidt'nte.
rowl de itpzemk.
Fui presente, —

roa.

-

.1 .
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Processo n. 14.830-38 — Vistos e relatados os autos do processo
em que o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos .Marítimos submete à apreciação deste Conselho à proposta de aumento de vencimentes que será concedido ao pessoal do seu perviço médico, a partir de 1 de setembro último;
Conelderando que o aumento solicitado se enquadra no limite
i e,stabelecido no parágrafo único do art. 23 dos decretos r.s. 20.465
e 21.081, eis que, passando ',de 541:1003000 (quinhentos e quarenta
e um contos e cem mil réis) para 678:6003000 (seiseentos e setenta
e oito centos e seiscentos mil réis) a dotação para "Serviço Médico"
— Peesteti", a despesa total, com os "Serviços Médicos — Hospitalares" is :age a percentagem de 5,81% (quinhentos e oitenta e um
centésimos por cento) da receita arrecadada em 1936;
Resolvo o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, deferir o pedido do Instituto,'a titulo provisório, até que sejam aprovadas as tabelas de vencimentos para os emprevdois das Caixas e
Institutos de Aposentadoria e Pensões, que estão sendo elaboradas
por uma comissão especial.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1938. — Francisco Barbosa
de Rezende, presidente. — Arthur Hortencio Bastos, relator.
Fui presente. — J. Leonel de Rezende A/vini, procurador geral
Processo n. 1.437-38 — Vistos e relatados os autos do procesio
em que o Instituto de Aposentadoria e Pensões do; Comerciários solicita a este Coneelho homologação do ato do respectivo Conselho
Administrativo, que autorizou a °reação de dois cargos de "Caixa",
na tesouraria do Departamento da 8e 'legião, com os vencimentos
mensais de 1:0003000 (um conta de réis), e um assistente de publicidade, na Administração Central, com os vonoimentos de 1:2003600
'(um conto e duzentos mil réis) mensais:
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em SC243ãO plena, deferir o pedido do Instituto, de acordo com o que aispõe o art. 177,
letra "e" do decreto n. 183, concedida a respectiva verba a partir
da data da formulação dos pedidos 3 e 24 de agosto tiltiesa.
Resolve, outrossim, recomendar à Administração do Instituto
o cumprimento da parte final do acordo de 17 de fevereiro deste
ano.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1938. — Francisco Barboça
de Rezende, presidente. — Luiz Augusto do Rego Monteiro, relater.
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Ateira, procurador geral.
Processo n. 14.860-38 — Vistos e relatados os autos do processo
em que o Sindicato dos Ferroviários da São Paulo Railway submete
à apreciação deste Conselho uns memorial de seus associados, relrtivo ao pedido de redução da taxa de juros para operações sob e
aquisição de causa, regulada pelo decreto n. 1.749, de 28 de junho
de 1937:
Considerando que este Conselho não tem a atribuição de modificar- direito constituido, a não ser como colaborador "Juris constituendum";
Considerando, mais, que a pretensão doe signatários do memorial colide com o princípio legal vigente, cuja reforma é tarefa atual
do Executivo;
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, julgar improcedente o pedido.
Rio de Janeiro, 5 de novembro de 1938. — Francisco Barbosa!
de Rezende, presidente. — Mendes Cavalleiro, seletor.
Fui presente. — .1. Leonel de Rezende Alvim, procurador geral.
Processo n. 15.061-37 — Vistos e relataeros os autos da consulta
que o Ex.mo Sr. ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, por
intermédio deste Conselho, dirige a Compensadora, Limitada, sobre a
situação dos seus empregados em face do Instituto de Aposentadoria
e Pensões dos Bancários:
Considerando que o decreto-lei n. 627, de 18 de agosto de 1938,
dispõe sobre os associados dos Institutos das Caixas de Aposentadoria
e Pensões;
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, julgar prejudicada a consulta.
Rio de Jnrusiro, 6 de outubro de 1938. — Francisco Barbosa de
Rezende, presidente. — Gualter Ferreira, relator.
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Alvim, procurador
geral.
Processo n. 17.789-37 — Vistos e relatados os autos do processo em que a Caixa de Atiesentarinria e Pensões de Serviços Urbanos por Concessão, em .Recife, submete à apreciação deste Conselho
a despesa efetuada com a abertura e concerto de seu cofre, cujas
chaves foram extraviadas pelo associado António Matos Peixoto Guimarães:
Considerando que esse associado, responsabilisado pelo pagamento de importância de . 250$000 (duzentos e oincoenta mil réis),
relativa à despesa feita com a abertura do cofre, foi aposentado pela
Caixa, em 15 do agosto de 1937, antes de ocorrido o extravio das
chaves;
Considerando, mais, que a parca quantia reforente I aposentadoria (200$000 duzentos mil réis) não podo responder pela importância de 250$000 (duzentos e cincoenta mil réis), montante do prejuizo. embora descontada em pequenas parcelas;
Considerando, por último, que o "quanturn" da aposentadoria não
p4de e nfrer nenhum desconto one não ne ebeoletn oestritnmento pr avistos na legislação social, não respondendo eté mesmo em casos de
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penhora, embargo ou sequentro como dispõe o art. 39 do decrete
n. 20.465;
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, de
acordo com o parecer ei tinido pela Procuradoria Geral, determinar o
arquivamento do processo, ordenando-se à Caixa que não deduza da.
aposentadoria do acusado nenhum desconto proveniente do premiu,
a ele atribuido.
Rio do Janeiro, 29 de setembro de 1938. — Francisco Barbosa
de Rezenle, presidente. — Humberto Smith Vasconcellos, relator.
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Ateira, procurador
geral.
Processo n. 8.622-36 — Vistos o relatados os autos do processo
em que a Empresa de Agua e Esgotos de Baurú S. A. solicita tn
este Conselho relevação das multas do 4:000$000 (quatro contos de
réis) e 1:0003000 (um oonto de réis) impostas, respectivamente, nos
acordãos do 4 de novembro de 1937 o 24 de março último (Processo
n. 9.974-37):
Considerando que, com a incorporação da Caixa de Aposentadoria e Pensões da Empresa de Aguas e Esgotos de Baurú à Caixa de
Aposentadoria e Penges de Serviços Urbanos por Concessão. r..
Botucatú, a Empresa em apreço liquidou o seu débito. mediante o
recolhimento, ao Banco do Brasil, da importância de 44:6953G00
(quarenta e quatro contos seiscentos e noventa e cinco mil e seiscentos reis), a crédito da Caixa inoorporadora (Processo número
12.808-37);
Considerando, mais, que tal recolhimento foi actuado em agosto de 1937, entoe, portanto, ela imposição das multas por este Conselho (ao. de 4.11-37; ao. de 24 de março de 1938);
Considerando, finalmente, que o pedido é atendi\ el, eis que não
mais existe a divida;
Rerolve n Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, opinando pele relesação da multa, submeter o processo á consideração do
Exmo. Sr. r .inistro do Trabalho, Indústria e Comérno.
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1938. — Francisco Barbosa
de Rezende, presidente. — Jose L. Salgado Scarpa, relatos.
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Alvin?, procurador
geral.
Processo n. 14.455-38 — Vistos e relatados os autos do processo em que a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários
da São Paulo — Paraná submete á apreciação deste Conselho a proposta de aumento de vencimentos de seus funcionários para 1939:
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, determinar que se aguarde o novo orçamento da Caixa, ao qual será I
apensado o presente processo.
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1938. — Francisco Barbosa
de Rezende, presidente. — Alvaro Corrêa da Silva, relator.
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Alvim, procurador
geral.
Processo n. 13.155-36 — Vistos e relatados os autos do processo em que a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários
de São Paulo Railway solicita a este Conselho:
a) homolagação da despesa de 1;8003000 (um conto e oitocentos mil réis) efetuada para a troca de um aparelho de diatermia;
b) concessão da verba de 15:5923000 ,quinze contos quinhentos
e noventa e dois mil réis) para pagamento de serviços extraordinários;
e) concessão do reforço de 1:2001000 (um conto e duzentos mil
réis) na verba "Despesa Administrativa Pessoal", para atender ao
pagamento de um mós de vencimentos de dois funcionários que não
gozaram férias em 1935;
b) retificação do ato da respectiva Junta Administrativa, (que
determinou a substituição de um funcionário ela Farmácia da Caixa,
dispendendo assim, a importância de 250300 (duzentos e cincoenta
mil réis), na rtlbrica "Despesa Administrativa — Pessoal — Spbstituições eventuais;
e) transferência de 3003000 (trezentos mil réis) da sob-consignação "Aplicações terapêuticas — diversas extraordinárias" para a
de "Exames de laboratório", da verba "Serviços Médicos — M ate
-rial":
Considerando que não há o que opor à aprovação dos p4cio8
formulados;
Considerando, porém, que a Caixa não pode pagar férias a 'seus
funcionários, em vez da concessão das mesmas;
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plenas deferir os pedidos da Caixa, negando, porém, o reforço de 1:2008000
(um conto e duzentos mil réis, na verba "Despesas Administrativas
— Pessoal", para atender ao pagamento de um mês de vencimentos
de dois funcionários que não gozaram férias em 1935.
Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1938. — Francisco Barbas,* tle
Rezende, Presidente. — Alvaro Corrêa da Silva, relatos.
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Alvim, procurstdor
geral.
Processo n. 60-37 — Vistos e relatados os autos do processo
em que a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da
Central do Brasil solicita a este Conselho o crédito de 5:4203000
(cinco contos quatrocentos e vinte mil réis) para atendei' às idespesas decorrentes das obras executadas na respectiva Ode:
Considerando que os reparos foram executados há cerca de dois
anos e difícil se torna a sua verificação exata;
• Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, conceder a erba de 5:4203000 (cinco contos quatrocentos e Vinte mil
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réis), para cobrir as despesas efetuados com os reparos Isvados a
afeite na séde da referida Caixa.
Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1938. — Francisco Barbosa
de Rezende, presidente. — Alvaro Corrêa da Silva, relato'.
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Alvim, procurador
gerei.
Processo n. 16.029-37 — Vistos e relatados os autos do processo
em que Rubens Colares Cunha Barreto, inspetor-fiscal da 8 a Inspetoria Regional no Estação de Pernambuco, solicita uma gatificação
pelos serviços prestados como interventor na Caixa de Aposentadoria
e Pensões dos Ferroviários da Great Western:
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, congeder a gratificação de 500$000 (quinhentos mil réis) mensais, contra o voio do Sr. relator, Dr. Humberto Smith de Vasconcelos.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1038. — Francisco Barbosa
de Rezende, presidente. — Alvaro Corria da Silva, relator "ad-hoc".
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Alvim, procurador
geral.
. Processo n. 19.017-38 — Vistos e relatados os autos do processo em que a Caixa de Aposentadoria e Pensões de Serviços de
Mineração, em Morro Velho, solicitando a autorização deste Conselho para instalar, com o capital de 140:0008000 (cento e quarenta
contos), uma farmácia, encaminho a respectiva proposta de orçamento para o período de agosto a dezembro do corrente ano:
Considerando que a percentagem de lucro, na venda de medicamentos, não poderá exceder de 30% (trinta por cento) sobre a mesma
do contrário deixará de oferecer vantagem para se tornar méra operação mercantil;
Considerando que são necessárias medidas que afastem, ou pelo
/Menos diminuam, uru "déficit" provável possibilitando o funcionaenento normal da "Farmácia";
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, dg
.acordo com as informações do inspetor de previdência e da Contadoria e parecer da Procuradoria . Geral, deferir com as seguintes modificações o pedido da Caixa:
1) Receita prevista — 18:0008000.
•
TI) Despesa:
a) reduzindo os vencimentos do Fiii • macélitico para 700,5000
(setecentos mil reis); do prático para 4008000 (quatrocentos mil
_vais) e do aprendiz — servente para 2008000 (duzentos Mil reis);
b) reduzindo a gratificação para o encarregado do serviço de ese
erituração para 1005,000 (cem mil réis);
e) suprimindo uni cargo de prático de rarmácia;
d) reduzindo as dotações para "Material" e "Moveis" e Uteresilios" para 3:000000 ares contos de réis) e 15:0008000 (quinze contos de reis), respectivamente
Rio de Janeiro, O de outubro de 1938. — Francirro Rorboft, rt de
Aczendc, residente. — Alvaro Corria da Silva, relator.
Fui presente. — J. Leonel de itezefule Alvint, procurador
geral,
Processo a. 1.736-38 — Vistos a relatados os autos do processo
'em' que a Caixa de Aposentadoria e Pensões de Serviços Urbanos, por
.Ceecessão, em Juiz de Wire, solicita a este Conselho, nos termos do
axt 19, § 1', do decreto n. 21.081, de 1932, autorização para alienar
os 'ilioveis,uue foram incorporados ao seu património, em virtude da
, fissão de varias Caixas d e Aposentadoria e Pensões à da Companhia
Mineira de Eletricidade, ato que originou a caixa em apreço:
'Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, deferir o pedido da Caixa, devendo a venda dos moveis ser feita pelo
a!Ór de l aquisição, cern a depreciação até 20 % (vinte por cento).
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1938. — Francisco Barbosa de
Beiende. presidente. — Eduardo V. Pederneiras, relator.
Fui; presente. — J. Leonel de Rezende Alvim, procurador geral.
Proeesso n. 14.2;2-38 — Vistos e relatados os autos do processo
em 'que l a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Serviços de Tração,
Lu, Força e (iaz do Rio de janeiro solicita a este Conselho:
a) reforço de 3:0008000 (três contos de réis) para "Material de
Consumo — Serviços Médicos";
b) autorização para extornar da verba "Aposentadorias Ordinária" a quantia de 190:0008000 (cento e noventa contos de réis) para
ser distribuida:
ler 150:000a000 (cento e cincoenta contos de réis) para "Pensões";
10:0008000 (dez contos de reis) para "Restituições de Contribuições"'
10d000$000 (dez .contos de réis) para "Transferências" e 20:000;000
(-vinte contos de reis) para "Comissões Bancárias";
c) autorização para aplicar as medidas propostas pelo seu médico radiologista, Dr. Carlos Campos, que, em virtude da crescente Intensificação dos serviços radiológicos, não pode continuar 'a fazer
face, pelo preço atual de 3:500,5000 (três contos e quinhentos mil
réis), a todas as (•lespesas com o gabinete radiológico:
Considerando que nada ha opor às concessões solicitadas:
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, defeferir os pedidos da deixa.
Rio de Janeiro. 1 de dezembro de 1938. — 1 - rancisco Barbosa de
relator.
.7.ende, presidonte. — Manoel Tiburcio da
presente. — J. Leonel d.? Rcr,ende Alvii . procurador geral.
n. 1.924-38 — Vistos e relatados ; ; auto-i tio processo
1.1 n i a eaixis le Aposentadoria e Pensões dos Fi...rro% a livies da Cenlo Brasil, comunicando que resolveu stispell 10: ;1; 3 .31WraerWA de
earteira de EinPuSsiiinua, em face do dessele-lei ii. 312. de 1038,
s
eal eee
intervensieJ deste Conse l ho .juale
afita de lhe ser concedida autorização para oreaaisar asuleiras do
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Fianças Pará garantia do exercício de cargo ou função aos respectivos
Associados, bem como para garantia de aluguel de casa para resideneia dos mesmos:
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, submeter o processo à consideração do Exmo. Sr. Ministro do Trabalho.
Indústria e Comércio.
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1923. — lo rant s reo Porbosa de
Rezende, presidente. — Manoel Tiburcio da Silvo, relatos.
, Fui presente. — .I. Leonel de Rezende Alvint, procurador geral.
Processo n. 18.245-37 — Vistos e relatados os autos do processo
em que o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários, solicitando a este Conselho aprovação do ato pelo qual efetuou o estorno
de 80:0008000 (oitenta contos de réis), de "alugueis" p ara "Moveis e
Utensílios", pede reconsideração do acordo proferido em 30 de tinembeo de 1937, afim de ser restabelecida a dotação :13 130:000$000 (cento e oitenta contos de réis), proposta para "serviços extraordinários o
gratificações "pro-labore", bem assim seja autorizado a aplicar o
saldo da verba "Pessoal" nas despesas cora o censo dos associados:
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, 2171 sessão alerta, deferir os pedidos formulados.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938. — Frontisco Barbosa de
Rezende, presidente. — Eduardo V. Pederneiras, rala ler.
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Alvim, procurador geral.
Processo n. 8.262-38 — Vistos e relatados os autos do processo
em que a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da Rio
Grande do Sul consulta a este Conselho, em face das instruções que
acompanharam o acorria° de 28 de outubro de 1937 (processo número
12.948-37) e do decreto n. 1.749 sobre a maneira de proceder em
relação ao pagamento da laxa de fiscalização ao engenheiro chefe da
respectiva Carteira Predial:
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em :OSSãO plena, determinar à Caixa que decida como julgar de direito, recorrendo de
sua decisão, si assim entender, para este Conselho.
Rio do Janeiro, 3 de novembro de 1938. — Francisco Barbosa de
rezende, presidente. — Luiz de Paula Lopes, relatos.
Fui presente. — 1. Leonel de Rezende Alvint, procurador geral.
Processo n. 10.607-38 — Vistos e relatados os autos do processo
em que o inspetor de previdência, Oscar de Azevedo Brandão submete
à apreciação deste Conselho o relatório de inspeção e tomada de contas., do exercício de 1937, procedidas na Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da Vitória a Minas:
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, reunido era sessão
¡delta, aprovar o relatório apresentado com as eecomendações formuladas pelo inspetor, determinando à Caixa que, quanto às recomendações 7', 9', 11' e 12', solicite a este Conselho as verbas necessárias;
e quanto à 10' recomendação, que a Junta Administrativa se pronunele a respeito.
Riu do janeiro, 1 de setembro de 1938. — Francisco Barbosa de
Rezende, presidente. — Luiz de Paula Lopes, relato".
c
geral.
Fui presente, — I . Leonel de Rezende Alvim, prourador
Processo n. 8.328-38 — Vistos e relatados os autos do processo
em que o inspetor de previdência, Evandro Lobão dos Santos submete
à' apreciação deste Conselho a consulta formulada pela Caixa de Aposentadoria e Pensões de Serviços do Telégrafo e Rádio Comunicação,
a propósito da situação de seus funcionários Drs. alalalael Marinho
Rego e Lamartine Gontijo, médicos, e José Fortes de nustamante Sás
guarda-livros, em lace do decreto-lei n. 24, de 29 de novembro do
1937:
Considerando que, desde que o decreto-lei n. 24 sitado inclue,
entre as incompatibilidades de acumulação de cargos ou vencimentos,
os empregados das Caixas de Aposentadoria e Pensõee, as respectivas
Juntas Administrativas são obrigadas a evitar os prejuizos e, não,
Inocentemente, deixar prevalecer situações incompativeis, aob o pressuposto de que consultas foram formuladas;
Considerando, mais, que, por esse processo, nenhuma lei será
cumprida, porque o infrator formulará uma consulta e, enquanto ela
não é respondida, fica o mesmo isento das obrigações;
Considerando, nessas condições, que, si assim for possivel, ne'diurna lei fiscal será praticada ou o será com retardamento consideravel;
Considerando, finalmente, que a Caixa devia, antes, ter suspenso
do exercício incompativel os médicos, não pagá-los e consultar para
só efetuar o pagamento depois de resolvida a consulta:
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão paina, de
acordo com o parecer da Procuradoria Geral, determinar que seja a
Caixa indenizada do prejuizo sofrido.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1938. — Francisco Barbosa de
Rezende, presidente. — Arthur Bortencio Rastos, relator.
geral.
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Alvirn, procurador
Processo n. 14.497-37 — Vistos e relatados os autos do processo
em que a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários na
Companhia Paulista submete à apreciação deste Conselho a propo:ta
para fixarão do coeficiente das aposentadorias a serem conced i das no
triênio 19I38-linni
Considerando que a situação financeira da Ca is- , não aii Ilha alteraria, para mak do coeficiente fixado:
rie , olve o Conselho Nacional do Trabalho, eia
';L1
acordo coro o parecer do Serviço Técnico Atuaria l . Marli r
o em , rtcn , nte para a concessão de aposentadorias ati
, 1..
e
d1-. Janeiro, 27 de outubro de 19. — i'°°'
',.' 1

—

Oscar Saraiva, rolalor,

▪

sox.la-reira

MIM

Fn preJonl c - J. 1-..291,c1 de Rezende Alvim, procurador geral.
.vess,,,, a. 14.873-38 - Vistos e relatados os autos do processo
em. que a s..sis:a. de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da Rede
laineira de Viação submete à apreciação deste Conselho a eclaimu:ão
.Francisco Borla de Castro, referente à exigência de seguro de vida
feita pela •Caixa a esse associado, para efeito de entrega de prédio:
Considerando que se não procedem os fundamentos aduzidos pela
Caixa, eis que não seria lícito fazer retroagir urna exigência do lei
nova a caso iniciado na vigência do decreto n. 24.488 citado, ha que
atender entretanto its disposições da legislação contrárias
Considerando,- mais, Mie a obrigatoriedade de seguro de vida não
foi consignada, apenas, .no decreto n. 1.749, pois que o parágrafo
único do art. 1° do decreto n...24.488, de 28 de junho de 1934, já a
incluis:
Resolve o Cunselho • Nacional do Trabalho, ein sessão plana, julgar
Improcedente a reclamação.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1938: - Francisco Barbosa de
Rezende, presidente. - Oscar Saraiva, relator.
Fui presente. - /. Leonel de Rezende Alvini; procurador geral.
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Processo n. 73.013 - Pagamento serviço mélico - José dos
Reis Góis. - Autorizado o pagamento na forma do parecer do relutar.
Proc. asso a. 76.218 --- Assistência . médica - Demitis) Heliods5rio de Carvalho. - Autorizado o pagamento na forma ao parecei- •
do relator.
Processo n. 76427 - Sinistro 929 - Benedito ia Rocha Neves.
- Autorizado o pagamento, na forma do parecer do relator.
Processo n. 72.667 - Pagamento Médico - Josá da Silveira LeBIOS - Autorizado o pagamento, na forma do parecer do reator.
Processo n. 76.428 - Sinistro 19 - Filaxcnes ntbricianes Martins. - Autorizado o pagamento, na forma do parecer do relator.
Processo n. 78.079 - Massagens manuais - Rainaldo Casemisro da Costa. - Deferida a pretensão do interessado, na forma do
parecer do relator.
Pelo conselheiro . Alvaro Dias da Rocha:
Processo n. 73.580 - Pensão - Zilda Correia Ribeiro.
Deferida a pretensão da interessada, na forma do pareeor do relator.
Processo n. 68.250 - Aposentadoria - José Custódio Sobrinhos
- Deferida a pretensão do interessado, na forma do parecer sto relator.
•
Instituto de Aposentadoria e Pensões dós Marítimos
Processo n. 72.509 - Aposentadoria - Manuel Romã° Pereira. - Deferida a pretensão do interessado, na forma do pareser do
ATA DA 2224 SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA
relator.
NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 1938
Processo n. 75.380 - Pagamento despesas de interaação Manuel Mendes Vieira. - Indeferida a pretensão do interessado.
Aos dezeseeis dias do mês de novembro de 1938, às 14 horas, na pelas razões expostas no parecer do relator.
sala respectiva da série do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Processo n. 75.622 - Pagamento tratamento especialinfas
Otacílio Arnt. - Autorizado o pagamento na forma do pareaer do s
Marítimos, presente o número regimental de conselheiros, realizou•
se a 222° sessão ordinária do Conselho Administrativo, sob a presi- relator.
dência do presidente interino, Sr. Homero Mesquita.
Processo n. 76.552 - Aseistência Médica - Raimundo Çastão.,
•
do Couto. - Aprovada a diligência solicitada pelo relator.
EXPEDIENTE DO DIA
Processo n. 76.047 Pagamento tratamento es pecializado - •
Oscar Chaves. - Autorizado o pagamento, na forma do pareear do
a) Ofício do 2° consultor jurídico Dr. Gualter de Pinho Bastos, relator.
referente à ação movida polo acidentado Gonçalves Ferreira;
Processo n. 75.735 - Pagamento de exame - Simeão Silva.
b) Comunicado 416 da Secretaria do Conselho à Superinten- - Autorizado o pagamento, na forma do parecer d relator.
dência;
_
Pelo conselheiro Aldemar Beltrão:
c) Requerimento de Benevenuto Berna à presidência deste Ins- •
tituto, propondo a execução de uma estátua ou do 'susto do Dr. GeProcesso ri. 46.232 - Aposentadoria - Francisco João Soares,.
túlio Vargas para este Instituto;
- Aprovada a diligência solicitada pelo relator.
d) Requerimento de Herundina Ribeiro da Mota, funcionária do
, Processo n. 61.526 - Aposentadoria - Mário Hipólito de VasLloyd Brasileiro, pedindo 30 aplicações de duchas escocezas, con- concelos - (Retificação de cálculo). - Do acordo com a Carteira
forme prescrição médica;
de Cálculo de Manutenção.'
•
e) Ofício n. 2, do secrtário da C. A. S. A. apresentando augesProcesso n. 28.861 - Aposentadoria (Revisão) - José Casario
Uses à Administração sobre critério a adotar para promoção do funde Melo. - Cumpra-se o acordão do Conselho Nacional do Trabalho.
cionalismo deste Instituto.
Processo n. 71.415 - Pensão - Francisca Andrade da Silva'.
_ Deferida a pretensão da interessada, na Xorma do parecer do re•
Iator.
PROCESSOS JUVIADO8
- Processo n. 53.215 - Pensão - Maria Felisdora dos Santos
Pelo conselheiro Gabriel Pereira de Sousa:
filhos. - Aprovada a diligência solicitada pelo relator.
Processo n. 74.291 - Pensão - Oscarina da Costa Oliveira.
Processo n. 72.555 - Reembolso - José Francisco de Assis
- Deferida a pretensão da interessada, na forma do parecer do re- Macário. - Autorizado o reembolso, na forma do parecer do re's
lator.
'ator.
Processo n. 43.056 - Concurso para médico neuro-psiquiatrá:.
Processo n. 75.011 - Aposentadoria - Osório Luiz dos Reis
Costa. - Deferida a pretensão do interessado, na forma do parecer - Determinado na forma do parecer do relator o seguinte: que vido relator.
gore o mesmo pelo p razo de um ano e que seja válida a classificação
Processo n. 61.714 - Aposentadoria - Roque Ripoll Rodri- até o 5° lugar; que seja nomeado o candidato classificado em 1° luDr. Va/demar de Almeida.
gues. - Deferida a pretensão do interessado, na forma do parecer gar, Processo
n. 68.166 - Pagamento conta médica - Bruno Ilan:? .
do relator.
- Aprovada a diligência solicitada pelo relator.
Processo n. 72.186 - Aposentadoria - Antônio Polónio da Fon- gel.Processo
n. 78.356 - Aplicações de duchas escocesas - Bermaseca. - Deferida a pretensão do interessado, na forma do parecer do dia Ribeiro da
Mota. - Indeferido o pedido na forma do parecer
relator.
Processo n. 74.113 - Conta Médica - Domingos Marcelino do relatos..
Prosiesso n. 75.580 - Assistência médica - Osvaldo Almeida de
Ferreira. - Autorizando o pagamento, na forma do parecer do reOliveira. - Autorizando o pagamento, na forma do parecer do relator.
lator.
Processo n. 73 .016 - Pagamento serviços médicos - Jasea1
Processo n. 75.606 - Pagamento despesas tratamento cirúrgico!
Batista Landim. - Autorizando o pagamento, na forma do parecer
Arlindo Pereira. - Autorizado o pagamento, na forma do par&
do relator.
ser do relator.
Processo n. 69. 046 - Assistência médica especializada - PauProcesso n. 78.144 - Aplicações de ondas aortas - Manuet"rIt. Carlos Monteiro. - Autorizado o pagamento, na forma do para- Ribeiro Rodrigues. - Deferida a pretensão do interessado,
na forma'
cem do relator.
do parecer do relator.
Processo n. 78.001 - Aplicações de radioterapia superficial
Processo n. 78.109 - Ap licações Raios Ultra Violeta - tFrannisco Soares de Oliveira. - Deferida a p retensão do interessado, 'América C. da Silva. - Deferida a pretensão da interessada, na forma do parecer do relator.
ga forma do parecer do relator.
Processo Ti. 69.831 - Intervenção cirúrgica - José Lucas.;
Processo n. 78.140 - Aplicações de massagens manuais - Ma-Aprovada a diligência solicitada pelo relator.
' Tona da Silveira. - Deferida a p retensão da interessada, na forma
sio parecer do relator.
•
Pelo conselheiro Fausto Werneck Correia e Castro:
Pelo conselheiro Artur Padovani;
Processo n. 54.130 - Aposentadoria - Manuel Joaquim dos
- Deferida a pretensão do interessado, na forma do Pad
Processe n. 76.425 - Sinistro 162 - José faia. - Autori- Santos.
rerer do relator.
àando o pagamento, na forma 'do parecer do relator."
Processo n. 40.338 - Aposentadoria - Manuel Pereira Viana.'
- Deferida a pretensão do interessado, na forma do paversr do H,Dia 15 de dezembro de 1938
}ator.
Processo n. 74.288 - Pensão - Gregário Nina (Tutor dos meProcesso ri. 72.661 - Pagamento de exame - José Silveira Lenores Sílvia e Fredigal Eleabão). - Deferida a pretensão, na forimos. - Autorizado o p agamento, na forma do parecer do relator.
Procosseo n. 72.663 - Pagamento de radiografia - Veríssimo ma do parecer do relator.
Processo n. 76.125 - .s. s sistencia médica hospitalar 'Silveira de Sá. - Autorizado o pag amento, na forma do parecer do
do Maurício Dutra. - Autorizado o pagamento, na forma do 'r
zela for.
Tecer do relator.
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Processo n. 75.623 - Pagamento exame médico - Francisco
Alvos do COMO. - Autorizado o pagamento, na forma do parecer do
redator.
Processo n. 78.000 - Massagens manuais - José Gonçalves de
Lima. - Defda a pretensão do interessado, na fina do parecer
do relator.
Processo n. 78.139 - Massagens manuais - Ant6nio Alves. Deferida a pretensão do interessado, na forma dg parecer do relator.
Processo n. 67.058 - Assistência cirúrgica hospitalar - Aluizio Rodrigues de Sousa. - Autorizado o pagamento, na forma do
parecer do relator.
Processo ri. 66.183 - Consulta - Elmano Francisco da Ro•
cha. - Deferido o requerido, na forma do parecer do relator.
Doe. n. 76.889 - Proposta para execução do busto do Presialente da República - Benevenuto Berna. - Rejeitada a referida
proposta, na forma do parecer do relator.
Pelo conselheiro Antônio Rodrigues Brandão:
Processo ri. 36.751 - Pensão - Maria Rosa da Freitas Sousa.
- - Ciente e arquive-se, (Volta do Conselho Naoional do Trabalho.).
Processo n. .72.929 - Pensão - Francisca alaria Monteiro da
Silva. - Deferida a pretensão da interessada, na forma do parecer do relator.
raocesso n. 73.052 - Aposeutatioria a-- Domingos Luz da Costa.
- Deferida a pretensão do interessado, na forma do parecer do relator.
Processo n. 66.118 - Aposentadoria - José Ct(fAlio de Azevedo.
- Deferida a pretensão do interersuclo, na forma do parecer do relator.
Processo n. 71.156 - Aposentadoria -- Artur Firmino do Itooário. - Deferida a pretensãe do intereoatillo na forma do parecer
do retator.
Piocesso n. 71.110 (Recurso para o C. N. I.) Broa dos Santos
Batista. - Delermioado o encaminhamento de referido recurso devidamente instruido, àquele Conselho.
Processo o. 28.801 - Aposentadoria - Diminuição do "quitotom" do beneficio - Antônio Manuel dos Santos. - delorminado
o desconto cia importáncia mensal de 40a . 900 até liquidação do seu
débito, na forma do parecer do relator.
Proceaso n. 59.501 - Aposentadoria - Jorge r.ruard.:. - Deferida a pretensão do Interessado, na forma do parece' cio telator.
Processo ao 44.283 _ Aposentadoria - Efluindo brosilino da
F'ons.eca. - Deferida a pretenaiio do interessado. na forma do parecer do relator.
Dorvalin5:. Corroia da
Processo -ri. 54.238 - Apnaentadoria
- Seja pago o bene.ficio imed:atamon:;!, indepilidenicio.nte.
das exigências da flPeiSiia anterior.
Ofício n. 2 - Anie projeto de promoção do fonemnaltsmo. -AproVado na integra, de acordo com o parecer do I.Plzdt)v.
Processo n. 76.126 - Sinistro n. 61 - J,t5:é Edflausino da Corta. - Deferida a pretensão do interessado, na forma do parecer do
relator.
Procesao ri. 25.753 - Toseriçõn - Mario H i p ol ito de Vasconcelo s . - Aprovada a inscrição na foram de toarmor do ritiater.
Processo n. 76.421 - Sinistro ri. 1.081 Silvestre Bodrigeos
da Silva. •._ Deferida a .prelensão do interessado. na forma do parecer do relator.
Processo n. 76.038 - Assistência médico) espe.lalizada - João
cla Costa Silveira Filho. - Aprovada a clilinoia solicitada pelo
?'ela nr
Prccosso n. 76.115 - Asaistência Médica - Polca do Silva Cha'a y es. - Aprovada a diligência solicitada pelo relator.
• Processo n. 34.010 . - Tratamento marlico - Roque Bibiano de
- Autorizado o pagamento. na forma 'do par000r do relatcr.
Pior. 73.361 - Serviço da Pivida Ativa - Service do .Navegação nos rins Mamoré e Guaporé. - Aprovada a diligência solicitada
pelo relator.
Proc. 75.799 - Serviço da Divida Atiaa - São João da Barra.
_ Aprovada a diligência solicitada pelo relator.
Proc. 588-1 C. P. - Liberado de prédia (Classe G) - Colombo Bezerril de Andrade. - Indeferida a pretensão do interessado, pelas razões expostas do parecer do retaliar.
Proc. 67.882 - .Contribuição do Pessoal - Agência do Lloyd
trasileiro em Natal. - Determinado que se oriente n Lloyd Brasileiro, no sentido de iniciar o recolhimento das contribuicÕe a de seu
aludido agente aos cofres do instituto, obsorvando, para a feit ode
desconto, o que preceitua o § 3° do Decreto 89" de 9 de junho de
1930; que a Administração da Ca s a providencie afim do serem transferidos as contribuições dos empregados do agente de Natal. do Institut() das Comerciários. para este Instituto: tino previamente seja
observado e que determina o art. 112 do Decreto 22.87 9 , quer, quanto
o agente quer, quanto afv, seus .empregados.
Pelo conselho Pedro Cibrão:
Proc. 73.547 - Pensão - Sobastiana Pereira de Sonsa. - Deferida a pretensão da interessada, na forma do parecer do relator.
Proc. 54.985 - Pensão - Mariu Pacheco. - Deferida a pre.ttert51-1() da interessada tia forma do parecer do relator.
Pre. 74.0-59 - Concorrêncal para prestação de serviços hosp:talares - Drs. .1. S. LM. Po(ttigal e J. 'niers Pinta. -- Dea.rminado á apreciação do Conselho Nacional do Trabalho.

Dazonaaro

Proc. 16.936 - Inscrição - Manoel Rodrigues da Silva.
Deferido o requerido, devendo, entretanto ser ootificado o interesao
sado da determinação feita na final do parecer do relator.
Proa.. 74.766 - Solicita esclarecimentos - Delegacia em Vitória. - Determinado que seja transmitida à consulente cópia do
parecer da Consultoria que esclarece perfeitamente o assunto.
Prac. 74.374 - CGnsulta sobre a situação dos Calafates
ximiano José de Santana. - Determinado que seja informado ao
eonsulente, serem ditos profissionais associados obrigatórios desta
Instituto, desde a vigência do Decreto 22.872.
Proc. 73.571 - Pagamento inspeção médica - Celso Vieira. Autorizado o pagamento na forma do parecer do relato:.
Proc. 74.271 - Transferência de contribuições - IIenriquo
Manuel Pereira. - Deferida a pretensão do interessado, na forma
do parecer dó' relator.
Proc. 73.516 - Cantriouia.õ. es ., do Asilo Orfils N. S. do iaoin
Conaeitio - Delegacia de Maceió. - Determinado que seja transmitido à I kelegacia o parecer do consultor para que prozeda à apuração e cobrança da divida e providencie para qua seja a situação rea
gularizada daqui por diante.
Proc. 73.374 - Devolução de contribuições - Mariano Teixeira Cavaicanti. - Indeferida a pretensão, determinando outrossim
que Sejt/, instrui ria o interessado dos termos do final do parecer do

reta ter.

Pelo conselheiro Alcides José Dantas:
Processo ri. 72.606 - Pensão - Maria Simões Carneiro n11.1
Que seja paga a importância de 153$600, em forma de pecúlio, em
tista do ex-associado não ter tempo de serviço suficiente, para deizar à sua herdeira o beneficio da pensão.
Processo n. 73.933 - Pensão - Alice Travassos da Silva.
Defernia a pretensão da interessada, na forma do parecer do re:ator.
Processo n. 73.281 - Aposentadoria - .Manuel Pedro dos Santos. _ Deferida a pretensão do interessado na forma do parecer do
relaor.
Processo ri. 73.160 - Aposentadoria - Francisco Gomes da
Gosta Braga. - Deferida a pretensão, na forma do parecer do relatei'.
Processo n. ;2.827 - Cobrança de débito da Emprêsa José 011'eira Júdior. - Aprovada a diligência solicitada pe l o relator.
Processo n. 75.019 - Assistência médica - Mário Arnt de Mofais. - Autorizado o pagamento, na forma do parecer do relator.
Proaesso D. 75.607 - Operação e hospitaliznão - Mário de
Sonsa Annes. - Aprovada a diligência solicitada peio relator.
Procesao mm. 71.333 - Serviço Divida Ativa - Miguel Gattass.
- Aprovada a diligência solicitada pelo relator.
Processo ri. 74.114 - Consulta médica especializada - Adal- Atm-5mnd° o pagamento, na forma do parecer do te'horto
Zeny Neves, secretária do Conselho. - Homero
Ale.s-quita, presidente interino.
AT 9 DA S23' SESS:90 ORDINÁRIA DO CONSUMO ADMINISTRATIVO, REALIzADA
NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 1938

Aos vinte e três dias da mês de novembro de 1938, às 14 horas,
na sala respectiva da sede do Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos -Marítimoa, presente o número regimental de conselheiros. realizou-se a 223° sessão ordinária do Conselho Administrativo, aoL a
pro s:Uncia do presidente interino, Sr. Homero Mesquita.
EXPEDIENTE DO DIA
a) Comunicados ris. 418-419 da Secretaria do Conselho Administrativo;
é) Comunicado do encarregado de serviço da secção de controle, informando que por acúmulo de serviço não poude apresentai' a
boletim da Tesduraria;
e) Oficio n. 400 do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio referente ao afastamento do Dr. Paulo Câmara para servir cento
perito internacional em reunião da Representação Internacionat do
Traba.ho, em Genebra;
d) Ofich 2-3.067-8.292-37 do Conselho Nacional do Trabalho
remetendo cópia do acórdão do Conselho nos autos do proea,oa
8.292-37; (Cansulta do C. A. critério a adotar o/aplicação Decreto 65, Doe. 22.872);
e) Oficio 2-3.074-38, 2.0050-38 do C. N. T. ,reipetendo cópia
do acordão proferido nos autos d) processo 2.050-38 - (represen t ação ao Exmo. Sr. ministro, pelo Sindicato Armadores Fluviais e
Lacustres de Porto Alegre contra interpretação dos decretos que ae' gem o I. A. P. M. adotada pelo Concelho Administrativo).
f) Oficio sin., do 2.° consultor Gualter de Pinho Bastos corriap icando ao Presidente que foi procurado pelo Dr, Mário Bras i l de
Araujo, advogado da E. rt. J. Lighterage C." Ltd. no sentido de
tratar do pagiurwnto da indenização aos herdeiros do ex-associa-;o
José Ramos da Costa, empregado da mesma, falecido vítima de um
acidente de tralttilio:
g) Pre5Ineão do contas do almoxarifad5 no qual consta a solicitação do Sr. superintendente para a aquisição de novas máquinas
adcptiridaS:
idênticas b .s
de Inerier"q) expondo os trabalhos exetIl.)
eidos p
avela Careira durante o corrente exercici0;

DT =Jun nvici\r,

‘1,\ n a-:'ciro

uosuoiento 78.I:(3-323 -- abaixo assinado dos sindicalizados
•
da c ontederação Gelai dos Pescadores com ref, à notificação da Superinfenclancia deste Instituto . para que recolhessem aoe cofres do
mesmo as contribuições devidas (Decreto-Lei n. 65).
PROCESSOS JULGADOS

(Sno,-.710

- Dezembro de 1933
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Ofício sin. - Relatório da Secção de Inscrição. - Ciente, devendo a Presidência tomar as providências que julgar necessárias.
Proc. 78.268 - Radioterapia -- José Alexandre de Azevedo. Deferida a pretensão do interessado, na forma do parecer do relator.
Proc. 76.908 - Massagens manuais -José I tilariano da Silva. Deferida a pretensão do interessado, na forma do parecer do relator.
Proc. 73.015 - Pagamento serviços médicos - Francisco Rodrigues Santos. - Autorizado o• pagamento na forma do parecer do
relator.
Proc. 72.979 - Exame de sangue - Isiclro ' Belarmino de Assunção. - Autorizado o pagamento, na forma do parecer do relator.
Proc. 78.836 - Licença - Dr. Antônio Soares Brandão. - Deferida a pretensão do interessado, na forma do parecer do relator.
Pelo conselheiro Alvaro Dias da Rocha:
Proc. e6.113 - Pensão - Ondina Sampaio Pires e filhos. Deferida a pretensão da interessada na forma do parecer do relator.
Proc. 73.456 - Aposentadoria - Claus Einert Johansen. - Deferida a pretensão do interessado, na forma do parecer do relator.
Proc. 19.654 - Internaç.ão - Antônio Martins Mano Filho. -4'4'
Autorizado o pagamento na forma do parecer do relator.
Proc. 67.497 - Assistência médica - João de Deus de Almeida..
- Autorizado o pagamento na forma do parecer do relator.
Proc. 4'3.753 - Pagamento despesas médicas - Raimundo de
Figueiredo Campos. - Autorizada a liquidação na forma determinado no parecer do relator, que passará a fazer parte integrante
desta resolução.
Proc. 69.214 - Restituição de contribuições - Maria Coumba
da Conceição. - Aprovada a diligéncia solicitada pelo relator.
Proc. 78.147 - Ação movida pelo acidentado Antônio Gonçalvos Ferreira. - Determinado o - cumprimento da referida sentença,
no forma do parecer do relator.
Proc. 44.628 - Tratamento especializado - Alzira Raimundo
Guimarães. - Autorizado o pagamento na forma do parecer do relator.
Proo. 58.522 - Pagamento despesas médicas =. Canuto de Sousa Passes. - Determinado o reembolso na forma do parecer do relatorp. roc.
78.402 - Concorrência para aquisição dd material para
Secção Médica. - Aprovada a diligência solicitada pelo relator.
Ofício sin. - Aquisição de máquinas; - Autorizada a aquiai•
ção solicitada, na forma do parecer do relator.
Pelo conselheiro Artur Padovani:
Proc. 75.510 - Diatermia - Graciliano José dos Santos. -.4.
Deferida a pretensão do interessado, na forma do parecer do relatar.
Proc. 78.269 - Raios ultra-violeta - Raimundo Beneditino
Solidade da Mata. •- Deferida a pretensão do interessado, na forma
do parecer do relator.
PPOe. 76.927 - Sinistro n. 3 - João Batista Braga. - Autorizado o pagamento na forma do parecer do relatar.
Proc. 18. 1155 - Ionizado (eplicações) - Constantino Encarnação Pais. - Deferida a pretensão do interessado, na forma do parecer do relator:
Proc. 71.145 - Assistência médica - Vitorino Belém de Sousa.
-- Autorizado o pagamento na fcirma do parecer cl relator.
Proc. 72.495 - Pagamento aesietência médica - João Eduardo Simas. - Autorizado o pagamento na forma do parecer do relator.
Pelo conselheiro Gabriel Pereira de Sousa:
Proc. 72.691 - Aposentadoria - Lourival Carneiro de Melo. Deferida a pretensão do interessado, na forma do parecer do relator.
Proc. 66.058 - Aposentadoria - José Timóteo da Rosa. - Deferida a pretensão do interessado, na forma do parecer do relator.•
Proc. 78.509 - Aplicações de diatermia - Júlio António Baia.
a-- Deferida a pretensão do interessado, na forma do parecer do
relator.
Proc. 78.405 - Aplicações de ondas curtas -- Francisco Martins de Araujo. - Deferida a pretensão da interessado, na forma
do parecer do relatos..
'
Proc. 78.100 - Indenização por acidente. - Olivio et:Mico. -em
Autorizada a indenização, na forma do parecer do relator.
Proc. 23.474 - Inscrição - Eugênio Pereira de Macedo.
Deferida a pretensão do interessado, devendo ser cumprido o determinado no parecer do relator. - afaria Zeny Neves, secretária do
Conselho. - Homero Mesquita, presidente interino.

Pelo conselheiro Alcides José Dantas:
Proc. 73.753 - Pensão - Rosa Alves de Oliveira. - Deferida
a pretensão da interessada, na forma do parecer do reiator.
Proc. 71.971 - Pensão - Isabel Alves de Araujo. - Deferida
a pretensão da interessada na forma do parecer do relator.
Proc. 75.401 - Aposentadoria - Eugênio Marchetto.
Deferida a pretensão do interessado, na forma cics parecer do relato:.
Proc. 72.046 - Aposentadoria - Evaristo Bispo de Oliveira.
- Aprovada a diligência solicitada •pelo relator.
Proc. 49.509 - Aposentadoria - João Ramos. - Ciente, arquive-se.
Proc. 32.357 - Aposentadoria (Revisão de cálculos) - Simão
Roberto Carlos. - Determinado que se pague ao requerente o quantom de sua aposentadoria, a partir de 7-8-36.
Proc. 67.178 - Devolução de contribuições - Carlos Miller
Schneider. - Determinado o arquivamento do presente, visto haver
o interessado desistido de sua pretensão, conforme prova o documento de fls. 16.
'
Proc. 74.315 - Conta Clínica Dentária - Rafael Celetstino da
- Autorizado o pagamento, na forma do parecer do relator.
. Pelo conselheiro Pedro Gibrão:
'Proc. 40.339 - Pensão - Fteurice Nogueira da Silva. - Ciente.
Proc. 67.719 - Aposentadoria - Antero de Sousa Sanches. Deferida a pretensão . do interessado, na forma do parecer do relator.
Proc. 75.785 - Aposentadoria - Agenor de Freitas. - Aprovada a• diligência solicitada pelo relator.
• Proc. 67.433 - Assistência médica especializada - Pedro Alexandrino Alves Ferreira. - Autorizado o pagamento, - na forma do
parecer do relator.
Proc. 78.270 - Conta de setembro e outubro (consultas),- Dr.
P. Pernambuco Filho. Autorizado o pagamento, na forma do paa
recer• do relatOr.
Pelo conselheiro Antônio Rodrigues Brandão:
Proc. 37.233 - ApoSentadoria - Rosaiino de Sousa Brasil. Apravada a diligência solicitada pelo relator.
Proc. 73.552 - Aposentadoria - Genesi° Bonfim. - Deferida
a pretensão do interessado, na forma do parecer do relator.
Proc. 25.592 - Inscrição - Eduardo Santos. - Deferida a
pretensão do interessado, na forma do parecer do relator.
Proc. 73.425 -- Assistência niédica - Mandei Pereira Viegas.
- Indeferida a pretensão do interessado, na forma do parecer do
relator.
Proc. 44.976 - Transferência de contribuições - Francisco do
Paula Noohlath. - Mantida a decisão anterior, devendo ser cumprida com a maior brevidade a alínea a do Acordam de fls. 28.
Proc. 68.787 - Serviço da Dívida Ativa - M. L. Albuquer4ue.
- Determinado à cobrança do débito em Juizo. Ofício sin. - Consulta do 2." ' consultor sobre pagamento da indenização aos herdeiras do ex-associado José Ramos da Costa. Autorizado o pagamento do quantum da indenização a quem de direito, de acordo com o determinado pela sentença do Juizo competente.
Proc. 61.387 - Pagamento de funeral de Filadelfo José Mendes - Josefina Rodrigues Fonseca. - Autorizado o pagamento na
forma do parecer do relator.
Pelo coneelheiro Fausto Werneck Corrêa e Castro:
Proc. 69.513 - Pensão - Juvência de Sousa Espíritb Santo.
Deferida a pretensão da interessada, na forma' do parecer do relator.
ProC. 67.060 - Pensão - Brígida Tavares do Amaral. - Deferida a pretensão da interessada, na forma da parecer do relator.
Proc. 62.447 - Requerimento e demonstrativo dos descontas
para o I. A. P. M. - Rufino Soares. - Determinado o arquivaMento do presente, visto haver o interessado desistido de sua pratensão conforme prova o documento de fls. 10.
Proc. 75.605 - Tratamento especializado - Carlos Rodrigues.
.- Autorizado o pagamento na forma do parecer dó relator.
Proc. 75.515 - Assistência médica - José Joaquim dos Anjos.
- Autorizado o pagamento na forma do parecer do relator.
Proc. 78.367 - Banhos de Luz - António Cirfaco Alves. ATA DA 37' SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Do CONSELUo ADMINISTRATIVO
Deferida a pretensão do interessado, na forma do parecer do relator.
Pelo conselheiro Aldemar Beltrão:
Aos trinta dias do mês de novembro de 1938, às 14 horas, na sala
Proc. 71.375 - Aposentadoria - Otaviano da Cunha Lousada. respectiva da sede do In st i tuto de Aposettadoria e Pensões dos Ma- Deferida a pretensão do interessado, cumprindo-se o determinado rítimos, presente o número regimental de conselheiros, realizou-se a
37' sessão extraordinária do Conselho Administrativo, sob a presino parecer do relator.
Proc. 58.131 - Aposentadoria - Adriano Rocha. - Deferida dência do presidente, terino, Sr. Homero Mesquita.
a preI.en q.x n rin interessado, na forma do parecer do relator.
EXPEDIENTE DO DIA
Proc. 68.650 - Pensão - Salomé Maria Porto. - Aprovada
•
a dilleane i -, n licitada peio relator.
a) ofício n. 122 do Dr. Ernesto Carneiro, diretor do Serviço
Proc. 65.121 - Pensão (restituição de importância descontada
mais) - Ela Gehlmann da Silva. - Deferida a pretensão da in- Médico, apresentando ao presidente, relatório estatístico dos serviços
teres.s ada, na forma do parecer do relator.
médicos da séde e de Niteról, no mas de outubro passado;
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Proc. 75.2O0 - Apo,entailoria - José de Sousa Carval'uai. Dgerida a ptlí'is' tio interesado, na forma do parecer do relator.
Fraga. -Proc. 75,878 - AI , os,oitadoria - Manuel da Cruzdo
relator.
no", .-- ' de setembro;
Deferiria a preten-j:w do iiVerfo-sarlo. na forma do parecer
médica - Leopoldo Ramtundo Gor" telegrama do Dr. Antonio Soares Brandão ao Sr. pre.sidonte
proc. 00,86o lastisettio Administrativo, transmitindo seus agradeci:lis:Mos so- socss. - Autorizado o plont-o eolo na forma do parecer do relator.
le•isão tomada com referência a sua licença;
ss,
Proc. 74.112 - Consulta médica - Manuel Antonio Barbosa.
e cópia do telegrama do Sr. Homero Mesquita, presidente - Autorizado o pa.ganiento na forma do parecer do relaw.
'leste liNt;tuto ao ministro do Trabalho. cornprimentando-o pela
Proc. 78.661 - Aptic;orres raio s ultra v:oleta - Alcides José
sassasoon do I s ano de ti a edministraeão no Ministério do Trabalho; Dantas. - Deferida a pret,00-ão do interessad o . na forma do parecer
e) Ldwio n. 224 do diretor dos Serviços Médicos, ao Sr. pre- do relator.
Proc. 717-2.60i C. E. - Empréstimo - Beroclides 'Brito. :-idenie- com refer(nevi ao assoc1a4o Bernardo da Rocha Neto, que
forma
4c acho internado na - , nferroaria de cirúrgia sob os cuidados do Dr. Solicite-se novamente a empresa a averbação do contrato, na
Avolando Amaral e para o qual é solicitado a aplicação de um trata- do parecer do relator.
inarlo - Recolhimen t o do contribuiea-coilizado;
Proc. 78.176 - Abaixo 9s c
ministro
do
Trabalho,
Dr.
Valdemar
Falcão,
f; te n egrauia do
ções. - Aprovada a diligência solicitada pelo relator.
aeradeeendo os compiimentos pela passa gem do 1° aniversário da
Pelo conselheiro Aldemar Beltrão:
=soa gestão ministerial:
Patrício Pereira. 't-• • Comunicado do Dr. Luiz Aranha, desistindo dos vencimenProc. 14.6'74 - Aposentadoria - Manuel
tos. aue lhe foram consignados em folha de pagamento, em favor Ciente, arquive-se.
Proc. 52.206 - Aposentadoria - João das Mercês Vila Lobos.
do- isidãos dos"-maritimos, por intermédio da Federação Nacional dois
- Deferida a prelensão do interessado, na forma do parecer do reMstatimos:
h) comunicando do chefe do Serviço da Divida Ativa encamiPensãa - Vitória Santos. - Ciente, arquive-se.
nhando o recorte do "Correio da Manhã" em que se acha publicada lator.Proc. 15.067
Proo. 64.964 - Pensão - Amélia Rodrigues da Silva. - Deelthma portaria dg Sr. ministro do Trabalho, sobre os juros a seforma do parecer do relator.
rem cobrados às empeesas que se encontram em atraso.
ferida a pretensão da inter e ssada. na

oficio n. 125 do diretor do Serviço Medico, Dr. Lrnesto

nein?. apresentando ao Sr. presidente o extrato dos trabalhos
oSibt-os prestados aos as,sociados desta ca p ital e de Niterói, dueante

Proc. 27.941 - Pensão - Eufrásia Loureiro eido. - Ciente,
arquive-se.
Proc. 17.829 - Pensão - Olga Isabel da Costa e irmãos. , Peto conselheiro Gabriel Pereira de Sousa:
Ciente,
arquive-se.
Proc.
68.442 - Pensão - Feliciana Prima do Bornfim. - DePrToc. 13.091 - Pensão - Mia Sousa da Fonseca - Ciente, arferida a pretensão da interessada, na forma do parecer do relator.
tistiis e-Se.
Proc. 64.230 - Reembolso - Matilde Gomes Estavam. - In' Próc. 66.715 - Pensão - Esmeraldina. Valdeci e Aliai, Cardo relator.
¡valho. - Deferida a pretensão das interessadas, na forma do parecer deferida a pretensão da interessada, na forma do parecer
Proc. 68.303 - Pensão (Revisão da aposentador i a do seu fale4.i roiator.
Proc. 13.809 - Aposentadoria - Vitórie Veronezi - Ciente. ciem esposo) - Marina Pires de Siqueira. - Aprovada a diligência
.arquive-se.
solicitada
relator.
Proc.pelo
61.168
- Pensão - Josefina Folhas Soares e filha.
Proc. 73.178 - Aposentadoria - Demétrio Ramos Marina. aprovada a diligência solicitada pelo relator.
Aprovada a diligência solicitada pelo
relator.
médica
- Vicente Quartieri.
Proc. 76.215 - Assistência médica - Pedro Martins de Atinei76.544 - Assistência
Proc.
Autorizado o pagamento, na forma do parecer do relator.
Autorizado o pagamento, na forma do parecer do relator.
da
Proc. 69.438 - Pagamento despesas médicas - Cândido reProc. 71.767 - Pagamento conta médica - Max Koeckm. ;Autorizado o pagamento na fdrma do parecer do relator.
Silva-Braga. - Autorizado o pagamento na forma do parecer do
1 roc. 73.258 - Pagamento conta de hospitalização - João Gu1- lator.
Proc. 69.831 - Internação - José Lucas. - Autorizado o pazoarães Fraga. - Autorizado o pagamento, na forma do parecer do
irelator.
gamento na forma do parecer do relator.
Proc. 75.832 - Pagamento exame especializado - Adgard0
Proc. 73.201 - Reembolso - Ilonório Pinheiro. - Autorizado
Gonçalves Ramos. - Autorizado o pagamento na forma do parecer
O reembolso, na forma do parecer do relator.
Proc. 64.068 - Assistência médica especializada - Domingos
Radiografia - João Felipe Bembro Pickering.
Ribeiro. - Autorizado o pagamento, na forma do parecer do relator. do relator.
Proc. 73.707 Proc. 78.664 - Massagens manuais - Abel Costa. - Deferida - Autorizado o pagamento, na forma do parecer do relator.
Proc. 67.462 - Internação - José Ferreira de Oliveira. a pretensão do interessado, na forma do parecer do relator.
.s Proc. 75.705 - 1 • agamento conta médica - António Lourenço Autorizado o pagamento, na forma do parecer do relator.
. - Apro:eka Castro. - Autorizado o pagamento, na forma do parecer do relator.
Proc. 78.662 - Radiografia - Cássio Tamborinde gui
Marino Rodriguen vada a diligência solicitada pelo relator.
- Proc. 73.259 - Tratamento especializado
Proc. 78.971 - Raios ultra violeta - Benevenuto José da Silva.
Correia. - Autorizado o pagamento na forma do parecer do relator.
Proc. 78.708 - Aplicações raios ultra violeta - Gontran Soa- _ Deferida a pretensão do Interessado, na forma do parecer do reres de Carvalho. - Deferida a pretensão do interessado, na forma lator.
Doc. a/n. ref. oficio 122 do diretor Serviços Médicos.
do parecer do relator.
, Ciente.
Pelo conselheiro Artur Padovani:
Pelo conselheiro Fausto Werneck Correia e Castro:
Proc. 78.160 - Licença para de ausentar do país - Teotónio da
Machado. - DeSelva Tomé. - Deferida a pretensão do interessado, na forma do
Proc. 45.823 - Pensão - Maria José Batista
a pretensão do interessado, na forma do parecer do relator.
párerer do relator.
ferida
Proc. 68.988 - Pensão - Elenriqueta alaria de Carvalho. •-0 Proc. 74.184 - Assistência médica - Miguel Wanderley. - Deferida a pretensão da interessada, na forma do parecer do relator
ásiatorizado o pagamento na forma do parecer do relator.
Proc. 75.194 - Aposentadoria - Joaquim José Carreiro. Proc. 62.367 - Assistência médica - João da Costa Silveira Deferida
a pretensão do interessado, na forma do parecer do relator.
- Autorizado o pagamento na forma do parecer do relatos..
Proc. 53.419 - Aposentadoria - José Pereira da Cunha. Proc. 78.969 - Diatermia - Leopoldo Raimundo Gomes. na forma do parecer do reDeferida a pretensão do interessado, na forma do parecer do relator. Indeferida a pretensão do .ntere asados.
Proc. 78.667 - Diatermia - Augusto Manuel de Freitas. - lator.Proc. 41.083 - Aposentadoria - José Ponciano Pereira. Deferida a pretensão do interessado, na forma do parecer do relator Deferida
a pretensão do interessado, na forma do parecer do relatar.
Proc. 78.666 - Ultra violeta - Raimundo Denise. - AprovaProc. 64.075 - Assistência médica - Emídio Siqueira da Mata.
da a diligência solicitada pelo relator.
Autorizado o pagamento na forma do parecer do relator.
Proc. 69294 - Assistência médica. - Autorizado o pagamento Proc. 75.581 - Assistência médica - Antenor Maga'hães Braga.
forma
do
parecer
do
relator,
Felipe
Francisco
das
Neves.
, seit
o pagamento na forma do parecer do relator.
Autorizado
Proc. 78.968 - Diatermia - Artur de Azevedo Ramos. - DeProo.
68.790
- Internação - Luiz Sebastião Giordano. - Aufl,tida a pretensão do interessado na forma do parecer do relator.
torizado o pagamento na forma do parecer do relator.
Proc. 73.665 - Radioterapia profunda - Américo Rodrigues da
Pelo conselheiro Alvaro Dias da Rocha:
Silva.
- Deferida a pretensão do interessado, na forma do parecer
Proc. 60.910 - Pensão - Reginalda Mauro e filhas. - Concado
relator.
forma
do
parecer
do
relator.
pensão
na
ki:.da a
Proc. 78.970 - Massagans manuais - José Gonçalves de Lima.
891 .- Pensão - Maria Henrique Ribeiro e filha. - - Deferida
Proc.
a pretensão do Interessado, na forma do parecer do redo
relator.
ncoclida a pensai, na forma do parecer
lator.
Proc. 38.378 - Aposentadoria - João Augusto de Loureiro
Proc. 23.878 - Cancelamento de inscrição - José Alípio GouAprovada a diligência solicitada pelo relator.
Aprovada a lart. - Aprovada a inscrição e autorizado o cancelamento requerido.
Proc. 61.350 - Aposentadoria - James
Pelo conselheiro Antônio Rodrigues Brandão:
ddigência solicitada pelo relator.
, Proc. 73.478 - Pagamento serviços médicos - Aníbal Paiva.
Proa. 76.216 - Aposentadoria - Casimiro Sala y Casais. Deterida a pretensão do interessado, na forma do parecer do te- Deferida a pretensão do interessado, na forma do parecer do relator,
PaoGESSOS JULGADOS
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Proc. 71.901 - Aposentadoria - António Luiz Barbosa. Proc. 78.709 - Massagens Manuais - Manuel José de Oliveira;
Deferida a pretenseo do interessado na forma do parecer do relatar. __ Deferida a pretensão do interessado, na forma do parecer do re.
Proc. 76.360 - Aposentadoria - Pedro Moreira , de Carvalho /ator.
Vasconce:os. Indeferida a ,pretensão do interessado, pelas razões
Proc. 71.329 - Divida Ativa - Elias Mala. - Determinado
expostas no parecer do relatar.
o arquivamento do processo, na forma do parecer do relator.
Proc. 73.627 - Aposentadoria - Abílio José da Silva - (ReProc. 7 .1.942 - Intervenção cirúrgica - Ruideraar Barros.
curso 3.191) - Encaminhado ao Conselho Nacional do Trabalho.
Aprovada a diligência solicitada pelo relatar. .
Pelo conselheiro Rodrigues Brandão:
Proa. 61.140 - Aposentadoria - João Batista Silveira. Proc. 75.150 - Sebastião Euclides Caldas - Aposentadoria.
Deferida a pretensão do interessado. na forma do parecer do relator. Deferia.
- Maria Zeny Neves, secretária do Conselho. - Homerd
Proc. 58.841 - Aposentadoria - Francisco José Esteves. - Mesquita, presidente.
interino.
Indeferido o requerido e determinado o cumprimento do acordão
anterior. (Pedido de pagamento do beneficio a partir da data em
que teve alta pelo serviço deste Instituto no tratamento a que vinha
sendo submetido devido ao acidente de trabalho).
Proc. 75.090 - Pensà• i - Francisca Julieta Melo da Silva.
Deferida a pretensão da interessada, na forma do parecer do relatar.
Oficio 240 da Secção Dívida Ativa - Determinado à Secção
MINISTÉRIO DA FAZENDA
competente, o cômputo dos juros da mora a serem cobrados nos processos de débitos, na conformidade do determinado na mesma.
Comissão Central de Compras
Proc. 68.787 - Divida Ativa - M. L. Albuquerque. - Foi
Termo de contrato n. 329 - Pedido n. 1 - Requisições núdeterminado ao Instituto que se habilite, como credor, entrando
imediatamente com a ação executiva em Juizo, de acordo com o já meros 904.739/40 - Nota ele empenho n. 25.777.
determinado no parecer do relator, á fls. e02.
Fornecedora: Sociedade de Instalações Mecânicas Ltd&
Proc. 71.319 - Cobrança de Divida Ativa - João de AlbuRepartição: Estrada de Ferro Central do Brasil - Ministério
querque Nunes. - Que se inscreva a divida, na forma do parecer da Viação.
tio relator.
Aos treze dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e
Proa. 34.105 - Pagamento Serviços Médicos - Euclides An- trinta e oito, nesta cidade do Rio de Janeiro, perante a Comissão Centônio da Silva. - Indeferida a pretensão do interessado na forma do tral de Compras do Governo Federal, representada por seu diretor,
parecer do relatar.
Dr. Manuel Moreira da Fonseca, compareceu a Sociedade de InstalaProc. 72. 087 - Reembolso despesas médicas - Hernani Cas- ções Mecânicas Ltda., estabelecida nesta praça, à avenida Rio Branco
telo da Costa . - Indeferida a p retensão do interessado, na forma ti. 9, 2. 0 andar, sala 216, inscrita no Registro de Fornecedores do
Governo Federal, sob o n. 406, representada por seu procurador sedo parecer do relatar.
Proc. 71. 529 - Intervenção cirúrgica - Enéas Xavier Santana, nhor Evandro Marçal, e por ele foi dito que pela sua constituinte
se obrigava a fornecer ao Governo Federal, representado pela Co-t
- Autorizado o pagamento, na forma do parecer do relator.
Proc. 57. 711 -intervenção'- Palmiro Bulo. - Autorizado o missão, nos termos do decreto n .19.587, do 14 de janeiro de 1931, os
artigos constantes deste termo, segundo o estipulado nas seguinte%
pagamento na forma do parecer do relatar.
cláusulas:
Pelo conselheiro Pedro Cybrão:
Cláusula primeira:
Proc. 53.300 - Aposentadoria - Leo p oldo José de Olivelra._- Item - Artigo - Unidade - Quantidade
Preço ---Importánciá
Determinado que seja dado cum p rimento ao recurso do Conselho Nacional do Trabalho.
Para a 4.0 Divisão
Proc. 71.204 - Aposentadoria -José -Rodrigues Carvalho. Guindaste a vapor marca
Aprovada a diligência solicitada pelo relator.
"Mumag" Dusseldorg - AlemaProc. 73.107 - Aposentadoria - Antônio Cleno. - Deferida a
1,4
nha, para descarga de carvão
pretensão do interessado, na forma do parecer do relatar.
•
com movimento próprio, monProc. 22.446 - Inscrição - Carlos de Barros Lobo. - Aprotado Sobre dois truques intevada a inscrição solicitada e autorizado o cancelamento requerido, na
grais. com draga, trabalhando
forma do parecer do relatar.
com um só cabo e de capacidade
Proc. 71.617 - Proposta da eriação das carteiras de fiança.
de 9.000 kgs no guincho,• de
Determinado que sejam adotadas as sugestões da Superintendência
acordo com o desenho nesta Coadaptando-se nesse sentido o ante-projeto referido, na forma do pamissão Central de Compras:
recer do relator.
I.' Bitola de im,00, um ,
265:000$000 265:000000
1 315:0002000 315 :000000.
Proc. 75.108 - Pagamento de tratamento urgente - Benedito 2. Bitola de Im,60, um
de Oliveira Santos. - Autorizado á' pagamento, na forma do parecer
580:0008000
do relatar.
Proc. 67.5-17 - Reembolso despesas cirúrgico hospitalar : (Quinlientos e oitenta COT){0$ de rtSis.Y
• t' •
Afeei Parry. Indeferida a pretensão do interessado, na forma do
parecer do relatar.
Cláusula segunda:
Proc. 68.506 - Pagamento assistência médica - Artur JoaEspecificaffies - A base do guindaste on mesa rotativa, de tutlt.
milin Mate Filho. - Autorizado o pagamento na forma do parecer só peça de aço soldado e todas as engrenagens são de 'aço espeeialmen-do relator.
te fundido, o gabarito tem a largura de 3m,00 e altura de 4m,00 patáa bitola de larn,00 e largura de 3m,40 e altura de 4m,30 para a bitola
Pelo conselheiro Alcides José Dantas:
• de 1m,60, tudo sobre o boleto dos trilhos. O guindaste ó provido de
Proc. 38.303 - Aposentadoria - Afonso Gueto. - Ciente,, engates automáticos'ele tipo adotado peia Estrada. As alavancas para
arquive-se.
o movimento são dispostas á frente do operador. A lança tem a
Proc. 16.838 - Recurso da aposentadoria coneedida ao associa- mansão de 12m,00 trabalhando com 2 cabos para a caçamba afim dá
do Fernando Pulquério da Silva. - Encaminhado ao Conselho Na. permitir a descarga de carvão com a draga a uma altura de 5rn,001
cional do Trabalho, pelas razões expostas .no parecer do relator.
som o raio máximo de 9m,00 de trabalho livre, igual ao desenho. O
Proc. 72.795 - Aposentadoria -- Manuel Correia de Araujo. - guindaste trabalha •nessas posições sem patolas e sem apoio espedal
Deferida a pretensão do interessado na forma do parecer do relator. com uma carga de 3.500 kgs.
, Proc. 67.588 - Aposentadoria
Manuel Luiz dos Santos. Cacapidade com caçamba (kgs.) - 2.500
3.000 Deferida a pretensão do interessado na forma do do parecer.
- 5.000 - 8.000.
Proc.. 75.200 - Aposentadoria - Alfredo Francisco de FigueiCapacidade sem caçamba - 2.500 - 3.000 - 3.000 d4;
redo. - Deferida, a pretensão do- interessado na forma da parecer '3.000 - 3.000.
do relator.
.•,
Extensão do braço (metros) - 10 - 9 - 6,5 - 5,5 Proc. 49.509 - Aposentadoria - João Ramos. - Aprova-la a
'Altura do rolo (metros) ---'9 - 9 - 9,9 - 10.4
10,7.
diligência solicitada polo relato'',
Elevação sem saçarnba (metros) - 6,4 - 6,9 - 8.3 - 8,8 - 9,1
Proc. 31.059 - Aposentadoria de José Martins do Regi,. Elevação com caçamba (metros) - 4.2 - 4,7 - 6,1 - 6,6 - 6.14
Ciente. arquive-se.
As medidas aplicadas no guindaste são .especificadas no desenho.
Doc. s/l). oficio da Secção Médica n. 224 - Aplicações ri..
il - Bernardo da Rocha Neto. - Autorizaçlo o referido tra" !::te i:o Este tipo de guindaste fabricado somente em série representa uni
aparelho de tal maneira aperfeiçoado e simplificado que domiraW
de acordo com as sugestões do Dr. nrnesto Carneiro, dit.,,tor
qeasi todo o mercado europeu. As suas principais vantagens são as
Serviços Módicos.
seguintes: Todas as roda .= possuem o dinmetro e a base muito largos':
Proc. 67.933
Intervenção - Anisio Correia Neto. --- e • o- Tem maneáis divididos, Tacililande,
assim, a desmontagem e a posiem
rizada o pagamento na forma do parecer do relatar.
do maquinista à frente do r:uindaste que permite observar todo seu
Proe, 75..620 - Pagamento exame médico - Jossel Be.t1-4a campo de ação. O cilindro da máquina a vapor tem 165 mm. de diâLandes.
Autorizado o Pagamento na forma do parecer do reine.e. metro, sendo a caldeira de posição vertical e com
.t.' F407.
Proc. 73.382 - Interneeão e intervenção - Manado PL:
A caixa de mudanças é pro-ri!ii de lamelas. Todas a.,
são .
Oonies. - Autorizado pagamento na fOrma do parecer do relator. feitas-de aeo 'preparado etr máquinas apropriadas, garantindo tinad
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xabalho muito silencioso. O guindaste serve tambern para manoirar vages, sendo, para este fim, provido de engates. A máquina a
!apor trabalha com 2 cilindras de 165 mm, e um curso de 180 rama
ido de 180 até 200 rotações por minuto. Esta máquina é muito
)esistente, de construção bem proporcionada e visivel com lubrifica:.ão central. Para garantir a máxima sensibilidade no momento de
)aixar a carga, a máquina trabalha com compressor, evitando, assim,
choque da mesma na plataforma dos vagões. A máquina a vapor transnite a g iracão ao guindaste por meio de engrenagens especiais. A
,arga pod a ser fixada em qualquer posição do braço por meio de
mi freio de mão de construção extra-forte e sólida, O guindaste
•xesuta naturalmente movimentos para ambos os lados ,direito e
asquerdo. A distância das rodas permite a passagem curva de 50 até
so mm. A construção do guindaste permite os seguintes movimentos:
_evantar e girar, levantar e marchar, levantar e reduzir, marchar e
irar, girar e reduzir. Para bitola de 1m,00 as mesmas especificações,
0-asç rn, com a bitola de 1m,60.
Cláusula terceira:
Ãs- A validade leste contrato depende do seu registro polo Tribunal
';0 coutas, não respondendo o Governo Federal por qualquer indeaização no caso de ser denegado o registro.
Cdáusulh quarta:
O material será entregue até o dia 31 de dezembro do corrente
uno, no 1.0 Ahnoxarifado da Inspetoria Administrativa de Materiais
ia Estrada cio Ferro Central da l3rasil.
Cláusula quinta:
• O material virá consignado à Comissão Central de Compras, em
anjo nome virão todos os documentos de embarque, a saber: conheainionto sde carga, fatura consular traduzida, fatura comercial estrangeira e lista de centeudo em cinco vias. A consignação da mercadoria
à gornisSão nos documentos de embarque, é convencionada apenas
Para efeito de desembaraço livre de direitos o taxas, mas os riscos
da coisa expedida correm por conta do forneMor até a sua entrega
real no local indicado na cláusula quarta.
Parágrafo primeiro — Os despachos da mercadoria importada
por força deste contrato somente poderão ser efetuados por esta Comiasão, por intermédio do seu despachante aduaneiro, devidamente
autorizado.
Parágrafo segundo — 'A entrega dos documentos de embarque
da mercadoria importada pelo fornecedor devo se racompanhada de
urna cópia da fatura comercial, alem da que vem anexada h fatura
consular, mas com os preços, de cada item, em moeda nacional, corre&bondenlas aos do respectivo contrato, dando a importancia total
da dita moeda. Dessa cópia deve calista; p painbip à vista, da dotar,
na data da assinatura do contrato.
Cláusula sexta:
Estão ineluidas no prego tOnstante da titilada primeira todas
as despesas até a colocação do material no local indicado na cláusula
quarta, inclusive as despesas de agência do despachante e exclusive,
apenas, as constantes do parágrafo primeiro desta cláusula.
Parágrafo primeiro — Não estão incluidos, no preço constante
da dláusula primeira, os direitos aduaneiros, de que o comprador tem
isenção,-por força do disposto no art. 11, Mc, 1,, e no art. 18 do de-1
ereto-lei n. 300, de 24 de fevereiro de 1938.
Parágrafo segundo — No caso de recusa, pelo conferente da Alfândega, no ato do despacho, da isenção de direitos aduaneiros referida no parágrafo pigmeia() acima, por se ter verificado a existência
de similar nacional para o material importado, correrão os mesmos
por conta exclusiva do fornecedor, sem direito a qualquer indenizacãotpor parte desta Comissão.
Parágrafo terceiro — Verificada a recusa de isenção de direitos
referida no parágrafo segundo acima deverá o fornecedor efetuar
la pagamento dos mesmos dentro de 30 dias da notificação competente feita por esta Comissão, sob pena de perda da oaução estipulada
pa Cláusula Ine (decima),.
Cláusula sétimas
13agamento será feito na sede da Coiníasile, mediante ducla".16ès de recebimento e aceitação, assinadas por autoridade competente, em virtude de cargo ou deleeneãe: será efetuado em moeda
poreente nacional, por conta da verca 2, sub-consignação 5, inciso 02,
• brçainanto federal do Ministério da Viação para o &remido de
1938, tendo sido a despesa empenhada e feita, na verba, a Roces#árN dednção, pela nota de empenho n. 25.777.
Cláusula oitava:
01V eleito o ft" federal desta Capital para as aç5es que deCeare•
earèrn do presente contrato.
Cláusula nona:

A firma contratante dará preferência para o embarque do mate-,
rial, aos navios do Lloyd Brasileiro, desde que esta preferénaia não
prejudique o cumprimento do contrato dentre do prazo.
,Cláusula décima:
I•
esNosineamo ato, pelo fornecedor, são entregues 6. Comisanki 01 &J.+
Wairites F.valorea, em ossucãe do fiel cumprimento de cada uma dag
sádsuat do ~ente contrato, ficando çonvencionada a sua perda,
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em favor da Fazenda Nacional, em caso de infração de qualquer da,
cláusulas referidas, o que determinará também a rescisão do
trato, a não ser que a infração seja determinada por motivo de força
maior, devidamente comprovado, um certificado do Tesouro Nasinnal,
do depósito de alimenta e oito apólices, ao portador, de 1:0008000
cada urna, na. 657.'229/57, 1.304.252/7 e 1.2R0.231/53, do decreto
n1 23.533, de 1933, e 24.233, de 1934, com os cupões de julho de
1939 e os seguintes. tomado por termo n. 470 da ata n. 151.
Tendo ambos os contratantes manifestado o seu assentimento a
todas as cláusulas do presente contrato, foi ele tornado por termo
n. 329, ás folhas 857/859 do livro 21.° do Registro de Contratos da
Comissão de Compras, sendo as primeiras folhas rubricadas e a (1ltima assinada pelas partes e testemunhas do ato.
Pela Comissão Central de Compras: — Manoel Moreira da Fonseca, diretor.
Marcai.
Pelo fornecedor: — P. p.,
João
Batista
Martins.
— José Joaquim Mnryins
Testemunhas: —
Junior.
Aprovado por delegação do Sr. ministro da Fazenda. — Otto
Schiliino aresidente.
CknnIssão Central de Compras
Têm() da contrato n. 331 — Pedido n. 2 — Rotim:rimei-A.°
903.37214 — Nota de empenho n. 27.547.
Fornecedor, Willmann, Xavier & Comp. Ltda.
Repartição, Departamento dos Correios e Telégrafos — Ministério da Viação.
Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e
trinta e oito, nesta Cidade do Rio de Janeiro, perante a Comissão
Centrai de Compras do Governo Federal, representada por seu diretor, Sr. Manuel Moreira da Fonseca, compareceu a firma Willmann,
Xavier & Comp. Ltda., estabelecida à rua Uruguaiana n. 41, inscrita
no Registro de Fornecedores do Govèrno Federal, sob o n. 3 representada por seu sócio Sr. José Xavier de Melo, e por èle foi dito que pela
firma se ui, igava a fornecer ao Govêrno Federal, regre,
actuado ela comissão, nos termos do decreto n. 19.687, de 14 de
janeiro de 1931, os artigos constantes clêste termo, segundo o estipulado mis saguintes cláusulas:
Cláusúla primeira:
nem — Artigo — Unidade — Quantidade a-- Preçci
Importanoia;
g). Amperemetro térmico Weston,
um
10
2498000
2:4901000
z. Condensador variável Cardwell
x e 240, um.
30
8:5403000
2188000
4. Idem, idem para neutralização
6000, um
20
5:0008000
250;000
5. Condensador fixo Dubilier 5.000
volts trabalhando 002 MFD,
.....
4:7701000
Uni
80
1698000
6. Idem, idem 5.000 volts Trab.
MFD, um.
8498000
8:4901000
19
7. Idem. idem 5.000 volts Trab. 2
10 1:1008000 11:0001000
MFD, um
10. 38go de bobinas receptor Ilam20
890;000 13:8008000
rnarlund, um.
21. Miliamperemetro Weston / 30
1588000
1:5808000
10
Mod. 301, um
3:1608000
1581000
22. Idem idem 0/100 Mod. 301, um 20
1581000 ' 1:5808000
23. Idem idem 0/300 Mod. 301, um 10
S. Potenciametro general rádio
4:200000
210;000
20
250 W., um
Reostato-general rádio 80 011MS3!840$000
250 W., um
.... . 20
1923000
29. Shokea Rammarlund •/shild
658000
1:9501000
100 MR., um.
30
1:5801000
1588000
38. Voltmetro Weston ac/10, um. . 10
*0
1:6801000
1881000
39. Id rn idem ac/5, una. . .
771800
1:5561000
20
44. Válvula radiotron 802, uma. .
3201000
6:4008000
CO
45. Idem, idem, 804, uma. . •
40
37000
1:480000
45. Idem, idem, 868, uma. . a
81:0988000
o. uni contos, e noventa e seis mil réis.)'
Cláusula s, gumia :
A validade deste contrato depende de seu registro pelo Tribunal
de Contas, não respondendo o Gov8rno Federal por qualquer indenização no caso de SCIS denegado o registro.
Cláusula terceira:
A entrega do material deverá ser feita até 31 de dezembro do
Corrente ano, no Alrnoxari fado do Depittamento dos (: ‘ ,11 .01o q e
Telégrafól. -
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Cláusula quarta:
Estão ineluidas no preço todas as despesas, até a eobacaçãO do
material no locai determinado na cláusula terceira-.
Cláusula quinta:
O paeaieenta será feito na sede da Comissão, mediante decla,Pações de recebimento e aceitação, assinadas por autoridade comiasente, em virtude de cargo ou delegaçã .o: será efetuado em moeda
corrente nae:onal, por conta do decreto n. 1.721 de 17-6-1937 —
Crédito espe.oial, tendo sido a despesa entenhada e feita, na verba,
a necessillea dedução, pela nota de empenho u. 27.547.
Clawula sexta:
J eleito u Alvo federal desta Capital para as ações que decorrerem do presente contrato.
Cláusula sétima.:
obriga-se o fornecedor a notificar, por escrito, á Senão de Expedição da Comissão, do dia, hora e local de entrega, com a antecedência necessária ao exercido do direito, que n Comissão se reserva
de fiscalizer a qualidade o a quantidade do material.
Cláusula oitava:
No mesmo alo, pelo fornecedor são entregues á Comissão os seguintes alores, em caução do fiel cumprimento de cada uma das
clausulas do presente contrato, ficando convencionada a sua perda
em favor da Fazenda Nacional.
caso rio infração de qualquer das.
cláusulas referidas, o que determinará tombem a rescisão do contrato, a não ser (1110 a infração seja determinada por Motivo de fórça
maior. de-àdarnente comprovada, um certificado do Tesouro Nacional
n. 432 do depósito de nove (9) apólices, ao portador, de 1:000000,
cada uma, n. 115.t31, do decreto n. 14.830, de 1931 e n. 255.121/8,
do de n. 15.676. de 1922, com coupons de janeiro de 1939 e seguintes, tomado por termo n. 471 na ata n: 154.
Cláusula nona:
Independentemente da pena contratual, acima estipulada, fica
ebnvencionado que, se o fornecedor deixar de efetuar a entrega do
material, no prazo e condições estabelecidos, poderá a Comissão
adquirir, de terceiros, material idêntico ou similar, correndo a diferença de preço por conta do fornecedor e sendo ela cobravel por ação
executiva
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14. Jogo compornente staplificador
alarooni TA50, um
3
15. Jogo Componente oscilacior Marconi CI, um
6
17. Jogo componente oscilador Marrani 02, um
3
18. Joguil de resistências para transmisor Marconi SW133, um 10
aliliamperêmetro Nlareani-Turner 0/606, um
15
25. Mitiemperametro Marooni Turner 0/100, um
9
32. Transformador Mareoni TMB
25o, um
6
31. Transformador Marconi F11113
e59, um.
4
32. Tran. , formador Ma rconi BT/MB
um
18
33. Traiisformador Mareoni TMB
:.10, um
3
34. Transformador Marconi FMB.
3
5e, um . . &G*
35. Transformador Mareoni BT/MB
50, um
9
36. Voltmr•tro Marcou! Minar AC/
10, um .
27
37. Vol tmetro Marconi Turner DC/
1. 000, um
9
41. Válvula alarco.ni ACT. 6, uma.. 30
42. Válvula Marconi PT. 5, uma.. 18
43. Válvula Marconi DET. 12, uma
4
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6 :000$%0

18:0001000

6:4008000

88:4008000

4:7503000

14:250000

1:7008000

17 :0001000

290$000

4 :35%000

180000

4 :6208000

2.:Mn$000

45 0003000

1:500a000

g:0003000

300~

5 :400800~

1:500000

:500A000

1:200000

3:5003004

250$000

2:250,3000

1808000

4":860$009

900$000
950000
7001000
6801000

8:1003000
37:0503000
12:600000
4:0803000
806:4403000

'(Trezentos e seis contos quatrocentos e quarenta; mil réis.):
Cláusula segunda:
A validade deste contrato depende de seu registro pelo Tribunal,
de Contas, não respondendo o Governo Federal por qualquer indeniTendo ambos os contratantes manifestado o seu assentimento a ração no caso de ser denegado o registro.
todas as cláusulas do presente contrato, foi ele tomado por termo
Cláusula terceira:
n. 331 as fls. 863/4 do Liv. 21° do Registro de Contratos da CoA entrega do material deverá ser feita até 31 de dezembrO 80'
missão Central de Compras, sendo a primeira folha rubricada e a
corrente ano, no Almoxarilado do Departamento doe Correios e Telé-.4
última assinada pelas partes e testemunhas do ato.
gratos.
Manoel
Moreira
da
Fonseca,
Pela Comissão Central de Compras:
Cláusula quarta:
direi or.
Estão incluidas no Preço todas as despesas, até is Cdocaçãti
Pelo fornecedor: Will:mame& Xavier tt Comp. Ltda.
material, no local determinado na cláusula terceira.
Testemunhas: Fausto Olavo Graça. — Thotnaz Silva.
Cláusula quinta:
O
pagament
o será feito na sede da comissão, mediante dedal
Aprovado, por delegação do Sr. ministro da Fazenda. — Otto
rações de recebimento e aceitação, assinadas por autoridade compeSchillina, presidente.
tente, em virtude de cargo ou delegação; será efetuado em moeda
corrente nacional, por conta do decreto 1.72/, de 17-6-1937, creditei
especial, fendo sido a despesa empenhada e feita, na verba, a nem-.
.sária dedução, pela nota de empenho n. 27.540.
1
Comissão Central de Compras
Cláusula sexta:
Termo de contrato n. 332 — Pedido a. 1 — Requisição número
E' eleito o fóro federal desta capital para as ações que decorre.)
903.37214 —• Nota de empenho n. 27.546.
um do presente contrato.
Fornecedora — Companhia Mareoni 13rasileira.
Cláusula sétima:
Repartição — Departamento dos Correios e Telégrafos
Obriga-se
o fornecedor a botiticar, por escrito, à Sana° Ni aztério da Viação.
pedição da Comissão, do dia, hora e loca/ da entrega, com a anteceAos quiuze dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos ¥1 dência necessária ao exercido do direito, que a Comissão se reserva.'
trinta e i:o, nesta cidade do Rio de Janeiro, perante a Comissão Cen- de fiscalizar a qualidade e a quantidade do material.
tral de Cumpras da Governo Federal, representada por seu diretor,
Cláusula oitava:
.0111e.
Dr. Manuel Moreira da Fonseca, compareceu a firma Companhia MarNo mesmo ato, pelo fornecedor São -entregues k Comissão, os so'eoni Brasileira, estaoelecida à rua da Alfândega n. 81-A, 3° andar,
inscrita no Registro de Fornecedores do Governo Federal, sob o n. 77, guintes valores, em caução do fiel cumprimento de cada uma da$
cláusulas do presente contrato, ficando convencionada a sua perda,
representada por seu procurador, Sr. José Campos Fernandes
o por ele fui dito que pela sua constituinte se obrigava a fornecer ao em favor da Fazenda Naeimal, em caso de infração de qualquer das
Governo Federal, representado pela Comissão, nos termos do decreto cláusulas referidas, o que determinara também a rescisão do con19.5;i7, de 14 de janeiro de 1931, os artigos constantes deste termo, trato, a não ser que a infração seja determinada por motivos de
força maier, devidamente comprovado, um certificado do Tesouro
I Negando o estipulado nas seguintes etiusulas:
Nacional
n. 436 do depósito de trinta (30) apólices, ao portador, de
Cláusula primeira:
1:0003000( cada uma, ne. 352.296,338, 352.328, 351.4321 e 351.623/3f
Item — Artigo — Unidade — Quantidade — Preço — Importam/4" do decreto 16.031, de 1923, com "empoas" de julho de 1939 e seguintes e unia (1) obrigação do Tesouro Nacional, ao portador, também de
1. Amperémetro térmico Marconi
1;0003000, n. 55.669, do decreto 19412, de 1930, com juros pago4
9
Turner, uma .
320060
2:880000 até
novembro intimo, tomado por termo n. 472 na ata 175.
11. Jogo componente retificador
• •
Marconi MB250, um
7:5003000
•15:0008000
Cláusula nona:
12. Jogo componente retificador
' independentemente da pena contrattiat acima 'estipulada, ffcilli
Marconi MB50, um.
19 :500$000 ecevortei
3 •:506800(
,)ne" que, se o fornecedor debur de efetuar a entrega cio
rnp*n - int,
19. Jogo componente ampilfieador
nra7r1 e e ondições estabelecidos, poderá a Corolearto 94" NA)40410
cie tecceiroz, material idêntico o
Marconi. TA2X4 Mat .**4.
W. a r, correndo

pumn
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Cláusula terceira:
de In eço por conta do foanecedor e cuhrilvel por ação executiva.
'O
material
será entregue no 2° Almoxarifado da Estrada de FerTendo ambos os contratantes manifestado o seu assentimento a ro Central do Brasil até o dia 31 de dezembro de 1938,
$odas as cláusulas do presente contrato, foi ele .omado por termo núCláusula quarta:
mero 332. às fls. 865/67 do Livro 21° do Registro de Contratos da
Comissão Central de Compras, sendo as primeiras folhas rubricadas e
O material virá consignado à Comissão Central de Como,zs em
a última assinada pelas partes e testemunhas do ato.
cujo nome virão todos os documentos de embarque, a su per: conhePela 'Comissão Central de Compras — Manoel Moreira da Fon- cimento de carga, fatura consular traduzida, fatura comercial e.ar anseca, diretor. — Pelo fornecedor, por procuração, José Campos Fer- geira e lista de conteúdo em cinco vias. A consignação da meraadoria
nandes Leão. Testemunhas: Heitor Marques Corrêa — Luiz de Souza à Comissão, nos documentos de embarque é convencionada apenas
Mendes Junior.
para efeito do desembaraço livre de direitos e taxas: mas os Ascos
Aprovado por delegação do Sr. ministro da Fazenda, — Otto da cousa expedida correm por conta do fornecedor até a sua eiaraga
•
real no local indicado na cláusula terceira.
,Sekillino. presidente.
Parágrafo primeiro — Os despachos da mercadoria imoratada
por força deste contrato. semente poderão ser efetuados por esta CoComissão Central de Compras
missão, por intermédio do seu desbachante aduaneiro. devidamente
l'ermo do contrato n. 333 — Pedido n. 5 — Requisição número autorizado.
Parágrafo segundo — A entrega dos documentos de embarque
194.1631179 — Nota de empenho n. 8.800.
da mercadoria importada, feita pelo fornecedor, deve ser acompanhada
Fornecedor, The English Electrio Co. Ltd.
duma cópia da fatura comercial, além da que vem anexada à talara
consular, mas com os preços, de cada item, em moeda nacionat. corRepartição, Estrada de Ferro Central do Brasil.
respondentes aos do respectivo contrato, dando a importância total
Aos quinze dias do mês de dezembro de ano de mil novecentos na
dita moeda. Dessa cópia, deve constar o cambio à vista, do dotar,
cidade
do
Rio
do
Janeiro,
perante
a
Comissão
nestl
e trinta e oito,
na data da assinatura do contrato.
Central de Compras do Governo Federal, representada por seu direCláusula quinta:
tor, Dr. Manuel Moreira da Fonseca, compareceu a firma The Euglish Electric Co. Ltda., estabelecida à praça 15 de Novembro n. 10,1*Estão incluidas no preço constante da cláusula piimeira tolas as
andar, inscr ita no Registro de Fornecedores do Governo Federal, sob despesas até a colocação do material no local indicado na c arasula
a. 227, representada por seu procurador, Sr. Mário Baima de Mo- terceira, inclusive as despesas de agência do despachante e exclusive,
rais e por êle foi dito que pela sua constituinte se obrigava a forne- apenas, as constantes do § 1" desta cláusula.
Parágrafo primeiro — Não estão incluidos, no preço constante da
cer ao Govérno Federal, representado pela COMISSãO, nos termos do
decreto n. 19.587, de 14 de janeiro de 1931, os artigos constantes cláusula primeira, os direitos aduaneiros, de que o comprador tem
isenção, por força do disposto no art. II Inc. 1 e no art. 18 do da:--r o todeste termo, segundo o estipulado nas seguintes clausulas;
lei
n. 390, de 24 de fevereiro de 1938.
Cláusula primeira:
Parágrafo segundo — No caso de recusa, pelo conferente da
Artigo — Unidade — Quantidade em Pino 1~ kni)CMÀO1ã A.lfandega,
no ato do despacho, da isenção de direitos aduanem, s reEspecificações do Caderno de
leridos no § 1° acima, por se ter verificado a existência de similar
Encargos — Para a 5' Di'nacional para o material importado, correrão os mesmos por conta
ViSan:
exclusiva do fornecedor, sem direito a qualquer indenização, por
parte desta CoMisSão
112. Aparelho telgráfico Morse de 1
linha (eNpecifloações apareParágrafo terceiro — Verificada a recusa de isenção de direitos
lho telegráfico Morse" "Siereferida
no § 2° acima. deverá o fornecedor efetuar o pagamento
mens Rrothers", para estações
dos mesmos dentro de 30 dias da notificação competente feita por
terminais, consistindo do I reesta Comissão, sob pena de perda da caução estipulada na clausula
m gistrador, 1 galvanoseópio, 1
9° (nona).
manipulador, 2 terminais e 1
Cláusula sexta:
combtador "Terra-linha, tudo
montado em base de teca poO pagamento será feito na sede da Comissão, mediante declaralida com gaveta contendo rolções de recebimento e aceitação, assinadas por autoridade competente
dana para fita de papel—Ref.
em virtude de cargo ou delegação, e será efetuado em moeda corn"04 rente nacional, por conta da verba ,2, sub-consignação 4, Inc. 05;
T-1.301, um
1111. Aparelho telegráfico Morsa de
do orçamento federal do Ministério da Viação, para o exercício de
linhas (e specificações apare1938 e a despesa consta da nota do empenho n. 8.800, e foi feita na
lho telgráfico Morsa "Siemens
verba a necessária dedução.
Brothers., para estações inCláusula sétima:
termediárias, consistindo de 1
registrador, 2 galvanoseópios,
É eleito o foro federal desta Capital para as ações que decorrerem do presente contrato.
,1 comutador tripolar com 3
2.
'pegas, 1 manipulador, 2 terCláusula oitava:
minais e 1 comutador "Linha
A firma contratante dará preferência para o embarque da maTerra-Linha", tudo montado
terial, a0a navios do Lloyd Brasileiro, desde que esta preferência
em base de teca polida com
não prejudique o cumprimento do contrato dentro do prazo.
gaveta contendo roldana para
fita de papel — Ref. T-1.302,
Cláusula nona:
ag glItIO$006 ittC9001000
um
Neste
ato foi entregue, pelo fornecedor à Comissão, um certiPara-raio metálico de 2 linhas,
MI e ~041 000_8$000 ficado do Tesouro Nacional n. 242, do depósito de vinte e sete (27)
para telégrafo, um
apólices, ao portador, de 1:000$ cada uma, do "Reajustamento EcoEapeoificae ã o para raios Siemens
ILAMICO" (decretos 23.533, de 1933, e 24.233 de 1934), com juros paBrothers com placas circulagos até o 20 semestre de 1937, inclusive, tomado por termo n. 316
res de metal polido e disco de
na ata 101, depósito em caução de fiel cumprimento de cada UMA
mica, separador—montado em
das cláusulas do presente contrato, ficando convencionada a sua rebase de téea retangular polida,
versão em favor da Fazenda Nacional, em caso de infração de qualpara 2 linhas telegráficas
quer das cláusulas referidas, o que determinará, lambem, a rescisão
Ref. n. T-1.143
itj0100.0 S*00000 do contrato, a não ser que a infração seja determinada por motivo
120. Para-raio de ferro aparem), um:
de força maior, devidamente comprovado.
Especificações para raios Sie.
meus Brothers, de ferro funTendo ambos os contratantes manifestado o seu assentimentn a
dido, tipo aberto, com face&
todas as cláusulas do presente contrato, foi ele tomado por termo
..errilliados, para I linha --.
n. 333, às folha 868170, do livro 21° do Registro de Contratos
TA. inn
E l -t.
cia Comissão Central de Compras, sendo as primeM'as falhas [abrido ato.
ícu íaos o oti cedas e a última assinada pelas partes e testemunha s
Pela Comissão Central de Compras — Manoel Morelia do rin.scc,/,
diretor.
(Dozoo f o -, e doze conto? P ecw mil réis.)
Pelo fornecedor -- P. p, Mario Bayma de Moraeg.
Clausula segunda:
Testernewps — Mario Paranhos — Adalberto Vieim il c,,,in.
.A validade déste contrato depende de sei rgistro pelo Tribunal
Apto,4,,
i'*',-fránito do Sr. MIULsliu Lia i.t.Iri
Contas, nrio respondendo f) Ci0Vèl'1 , 0 Federal por qualquer indeni- Sch:W”,.
1,1
4atn;_po caso do ser denegado o registra.
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DIÁRIO OFICIAL (Seeçrio I)*

•imm•••••n••n•••••~

Dezembro do 1938 25599-

Cotações oficiais de titclog
Apólices da União:
8238000
Diversas emissões de 1:000$, 5 %, port..
8055000
Diversas emissões de 1 :000$, 5 %, port (cautelas)
825$000
Reajustamento económico de 1:000$, 5 %, port.
Câmara Sb/anal dos Corretores da Bolsa de Fundos Públicas do Pio
Obrigf.ções da União:
de Janeiro — Curso de Câmbio e Moeda Metálica
Tesouro Nacional de 1 :000$, 7 % (193(3) . . • —•-• • • -1:028$000
1 :072$000
Tesouro Nacional de 1 :0003, 7 % (1932)
Apól:ces Municipais:
Rio de Janeiro, i4 de dezembro de 1938
1755000
Empréstimo de 7 %, port. (decreto 1.535), • • rir. • Ir".
198$00r1
Praça*
Empréstimo de 8 %, port. (decreto 2.093). • • • :4'. • •
178,5000
A vista
Empréstimo de 7 %, port. (decreto 3.264). • • • •-• • • •Ão.
1835500
Livre
n•.•
Oficial
Empréstimo de 1931, port.. . . .
82$718
•-• • • f••••
Apólices municipais dos Estados:
L ondres.
.
355000
r-4
• ••••
$471 Pref. de Pôrto Alegre de 50$, 3 112 %, port
P aris • • tx • , •-• • e. . • • • ...... ******** • •-•
$96,0
•.••. ** • ** •-•-• • • •-• • ********
I tália
"Apólices Estaduais:
Espírito Santo de 1:000$, 6 %, nom.. . • • • • •-• 41k, • • n••g•-••-•_ 6108000
Alemanha:
7808e0o
Gerais de 1:000$, 7 %, part. (10. 997) . •
78150 Minas
Reichsmark. •
•
1455000
4$191 Minas Gerais de 200$,.5 %, port. (1934). • • ...... ••-• 41-•
•—
Reisemark
1700000
5$980 Minas Gerais de 200$, 9 go, Po rt. (1934) 2' série...oco...E -1708000
Verrechnungsmark .
A$200 Minas Gerais de 200$, 7 %, port. (1934) 3'
** ••••-.Ç
Unterstutzungsmark
899000
•-• •••••
de 100$, 5 %, Port.
$824 Pernambuco
Portugal
t•21••
** orlo Mo/ • • 1104C000
São Paulo do 200$. 5 %, port..
9833000
Uniformi7arins do Silo Paulo, de 1:000$, 8 %, Port.- • • •
Bé)gica:
Papel
Ações de bancos:
435000
2$996 Funcionários Públicos
Ouro
**
153$000
Espanha .
Português do Brasil, port. .
•-• • •
aC•
••••••
4$026
Sua
...
Ações de companhias:
—
Sucia
208,5000
Brasileira de Estabelecimentos Mestre e Blaigé, pref. .
—
Noruega
...........
238500G
.......
Paulista de Estradas de Ferre
—
Dtnamarca .
•
Debentures:
$620
Tcheco-Slováquia
2088000
17$082 companhia Mercado Municipal do Rio de Janeira m t n
Nava-York
. ....
8$507 Sociedade Propagadora das Belas Artes
210$000
•
..........
'Montevidfi u
4$197
Vendas judiciais;
Buenos Aires (pèso-papel). . . .
10$200 10 apólices do Estado do Espírito Santo de 1:000$, 6 96,
Holanda
.. •
nom.
43870
8108000
Jopão.
Japona de Queiroz
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1938.
Rum aia
175800 Vieira, eindieo.
Canadá
•••••
Áustria
.....
Chile
.. - . • ...
JUNTA DOS CORRETORES
3$50(}
P olônia
... - .... -• • da,•

PARTE COMERCIAL

e • ••••

tie

Cfl

Moeda:

MÈRQADO DISPONÍVEL

97$806
-..-.,......c.4-„i
.,
Libra. . . • , r.
().$825,
,:*
Do`lar. •
,
$568
Franco
4-•
..... • •••«..,
4$800.
France-suíço ...
$880
;•3
Franco-belga.
.
$925,
..•
ncudo
4$765
Pèso-argentino
..
88064'
Péso-uruguálo .
Cr
5$000
....... , . .- ... . ... .
Iteichsmark
$827
•••
Lira
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938. — juvegA g0. Queirog
Vieira, síndico.
Cotações oficiais de tittidoi

N. 270
Rio de Janeiro, 14 de dezembro da KIN
Movimento do dia
Café

•

Apólices da Lini'ão:
Diversas emissões de 1:000$, 5 %,
Diversas emissões de 1:000$, 5 %, port. (cautelas)
Reajustamento económico de 500$, 5 %, port.. .
Reajustamento econômico de 1;000$, 5 Vo , P ort..
ApHlices municipais:
Empréstimo de 1906, port...
• ••••-• ." • •,•; •-•
•
Empréstimo de 1914. port.. • •
Empréstimo de 1931, port..
Apólices estaduais:
Minas Gerais de 1:0003, 7 %, port. (9.511).
Minas Gerais de 1:000$, 7 %, port. (10.997).
M i nas Gerais de 200$, 5 %, port. (1934).
Minas Gerais de 200$, 9 %, port. (1934) 2' série.
Minas Gerais de 200$, 7 %, port .(1934) 3" série. .
Pernambuco de 100$. %, part.. • ,
EU Paulo de 200$, 5 To, porh. • .
Ações de bancos:
~iro ••-• o:* •-• •zo_WaYLWk
Português do Brasil, port.
Ações de companhias:
Paulista de Estradas de Ferro.
.ft;..4.1~~.:3C•WRZIal
.
Brasil Industrial. . „
,
Debenturesil
(iaNneo Hipotecário "Lar Brasileiro" S. A. 00 Crilditii
„
•
'1
Real.
. .
Rio de *Janeiro, 15 de dezembro de 19. imeN Juvenã
ieire, síndico.
IY

•11••••,•-•k•

Entratiab. • • e 'A, •••
Saídas
.
Consumo local .
Café retirado do mercado pelo Departamento Naciona/
do Café. • (Ia e •
Café doado
••• •• .. ....... • .0 • •Ta.••••• •
...
xistência
~á. ••• •t•Z•OisT•01,;•:•Ze
Preços por 10 quilosT
822$000 Tipo 3
...
8085000 Tipo 4
4023000. Tipo 5
8205000 Tipo 6
Tipo 7
.•
Tipo 8 ..
n • • n-n.n;•••••••• • ••••:
153$000
Aelicar
15,00
1833000
7836000
78:n000
146$500

Entrada.=-....•-•••..•-•
Saídas
....... ... • .. :.:: •__._ .. ,s.L.-.:-..,._..
Existência
• .e,.• • ..... •..v. w44147O SP!...~7.•_•••• • 4 -

Sacas
15.215
3.074'
500
285
639.016
-____nn

Sac.t
22.382
13.199
53.713

Mercado sustentado:
Preços por sacos com 60 quilos:
1703500 Branco cristal
55$000 a 568000
.
:ir.. • •-nn••• ..
._,
169$500 C. amarelo
Nominal
823500 M asca-vinho. , . . ••••••••••,••••‘••:•••1•4'.:
Não há
195$500 Mascavo. . . . * ... •, o: ...na •-• o, • • ar• Ir1~~11 i 38$000 t. 398000
Algodão
Fardos.
153$000
Entradas. • toa • • a • kik., • •:• Lr • ,..•••••_•t• •PL•ç•_•:;•....M.2=1~1S.
526
Saldas
A 44.4424 o.• ougfj•;•;•••,• •:A4c•ni:o" •LecoragA•;•;•;•3-We•ME
15.08a
2383000, Dxisbéncia• • • • UM 144§i~lOOLMOJCI 44-• azák"we iwiLAAA,A•osocoz444or.4O
Mercado estável.
3303000,
1
Disponivel.
Preços por 10 quilos cl Wiroadot
.,;•
- longa:
_ Fibra
!ripo Seridd:
2051000
,.42$500 a 43$00$
arRe• n •.e.
Tipti 3
:Ata •
9:311:4. - 0000 a 41$54110.
•.

•

25600

DIÁTIM Á111111AT. (Seix•Tin

Seda-feira

D .27.CifibeC).

Alhos:
Por cento:
' 391500 'a 401-500- ' Nacionais .
368500'a 378500 . Estrangeiros .
Arroz:
Por 60 quilos:
371000 a 381000 Agulha especial (brilhado)
Ip
• •• 41,1.749M
•
Agulha de 1' (brilhado).....
Bento Dias. P-argira, findico
Agulha especial
MERCADO DiSPoNfm
. .
Japonês especial
.
N.271
Japonês de l a
•
Japonês de 2'
Rio de Janetro, 15 de dezembro de 1938
Japonês de 3'.
Movimento do dia 14
Sanga .
Açúcar:
Café
Por 60 quilos:
Saca'
16.181 Branco eri gia'ntradas. .
.
****
4 .05 ! Cr_stal amarelo .
„•
.....
aidas. .
500 Mascavinho .
onsumo local .
Mascavo
.. • . - . . ..
até retirado do mercado pelo Departamento Nacional
Por quilo:
do Café. •
•
no Refinado de 1' (extra)
:.;fé doado.
650.706 Refinado de l'
-xistência. •
. •
Refinado de 3'
Preços por. 10 quilos:
Bacalhau:
—
ipo 3 .
Por caixa com 58 quilos:
ipo
..................
—
Especial
ipo 5 *
—
Superior .
—
•
.ipo 6
. . . ........
...
_
Escaniudo .
ip o .......
.........
—
Banha:
ino 8
..
.......
Por caixa com GO quilos:
Açúcar
Porto Alegre
Saca= De
De
Laguna
4if radas.
'7
1:5C',
• • •
De Itajai
.
„
le
-,xistência
50.'2'
Batatas:
Mercado sustentado.
Por trilo:
Preço por sace6. com GO quiln4:
Nacional, do interior
;,ranco cristal
55a000 ri 7RPYGI.I0
Cebolas:
;Nominal
amarelo
...
Por quilo:
_ascavinho. • • •
Não há
Ynt-ionais
.c a vo
388000 a 39R1,00
Galé :
Fibra média:
Sertões:
O3
Iço 5
— -Fibra curta: .
Paulista:
o

11300

8$000

5.

..........

Alotmlio

nlradas
a'das
:xislèneia
Ig ercadii et(ivel.
Preços por tO quilos el mercado dl:porta et
Fibra lon-Ja:
Tio( ...'•erid(S:
'ipo 4
Fibra mis ha:
Sertn-s:
lo 0 .1
fi bra
'ipo

A 45110
AI f.4000

NWn00
ii 1W,00

Especial

II

.37t000

Junta dos Corretoras e Bolsa . de- Merrodorias
Rio de Janeiro, 5 de dezembro dg 1938

asgzol:-41:

Entrefina
Grossa

DE NOVEMBRO DE

..... n •

-•

•••

91000

883000
901000
761000
781000
861000 • 083000
561000581000
50000
561000
471000
491000
411000
431000
Nominal

18140
18000
$850
111

2601000 2701000
2551000 2651000
2003000 2103000
1901000 2201000
1971000 1981000
2601000 2251000
$400

$700

3900

13000

Farinha de trigo:
Por saco com 50 quilos:
De l a qualidade
De 2a qualidafle
Semolina
Feijão.
Por saco com 60 quilos:
Preto especial
Preto honi
Manteiga (novo)
........
13ianco (novo
Mulatinhe

II

Nominal
Nominal
•

Nominal
314000
291000

323000

73500

830é0

128000

123500

.83000

8$5(0

30$000

263000
213000
Nominal

Eareb.p de trigo:

Por
core
onilos:
Dos Alof-rittoç
Reli:todo :
Por sano roo, 40 ou los
Dos Mofrilie . Nacionais
Fui-chuto:
Por saco com Nri quilos:
Dos Moinhos Nacionai,z

28 A 3
1938
cro — Qualidade e procaknria — Pi .eco — Unidade de venda
Mínimo Aláximo
Sicasco
Cicaseo
Aguas minerais: •
Por caixa:
e ione is — diversas marcas
551000
▪
371000
Algodão em rama: • Por 10 quilos — C,mereado:
Hem', mate:
411000
42(6000
,'itra longa — Serid6 tipo 5
Barricas com 10 quilos:
-38850e Do Paraná e Santa Catarina
?ibra curta — Paulista, tipo • 5... • 371500
Aguardente:
Lombo de porco:
Por pipa com 480 litros:
Por quilo:
. ,
(Caldos extra.selns):
D: Minas — salgado
.......
4208060
_)e Parati
4401000 Do Sul — salgado. • •
420/000 4408000
•)e Angra
Manteiga:
2501000 2808000
:)e Campos
Por quilo.
Aleijo!:
Do interior. • „ „ •
Por pipa com 480 litros:
420$000
4001000
De 10 grau s
Por saco com 60 quilos:.
Amarelo.
. •. • .
. 4•1.
Vermelho (ateie)
Por quilo:
$3,20
e540
• •-••• .
Mesclado. •
Nacional
.
'REÇOS CORRENTES MOIAM -QUE VI0ORM1RANI NA- ~ANA •

•

4004

551000
561000
,
Nominal
•
•
Não há
371000.381000
. .. •

Por 10 quilos:
Em grão, tipo 7.
Furiolia de- niabilioea:
Por 50 quilos
-

(MINS:

O síndico, bento bins Pereiro

•:

Por quilo :
Torrado de 1"
Torrado de

30500 a •'insulo
aqs500 a 37g:300

11)(9

S.041

• di

1938

428500
403000
471500
271000
18*000
461000
151000
311000

401CC0
208000
50$0e0
6510n0
381000

88000

9/000

23500
21200

28700
21100

53700

0360

24$000

2•58000
281000
131008

271000
221000

.S.extafeira: 1.6
• ce•.e•••-----,
Óleos:
Por quilo bruto:
De linhaça - em barril
De linhaça --* em lata
-Par,- litro: •
De caroço de algodão, nacional
Polvilho:
• Por quilo:
•Do Norte.
Do Sul... . .
,
Sal:
Per saco com. 60 quilos:
Do'norte.- grosso.
' moido
Do norteDe Caoo Frio - grosso
De Cabo Frio - modo.
Tapioca:
Por quilo.: Divertes procedências (sul)
Toucinho.
PHr quilo.
Mine
Paulista
De fu•eeiro
Xarque:
Por quilo:
Nacional
Do Sul - patos e mantas.
Mineiro - patos e mantas
Bento Dias Pereira, sindico.

" - .- • :..• : : • ,
.
•tt

.

3$600
38800

41•nn•

28800
8750
8750

8800
$800

18001'

-

28600
28700
37900

28700
28800
48000

_3$400
38200
38100

38500
38300
38200

Total
Em igual período de 1937

14.401:7848300
10.770:6637600

1.693:3187800

3.631:1208706'

58.555:0878700

Diferença para mais em 1938
Arrecadada de 1 a 12 de deembro de 1938
Em 13 de dezembro de 1938

12.612:8268500
1.688:5428000

Total
Em igual período de 1937

14.301:3688500
10.666:4408700
8.634:9278800

All'andega do- Rio de Janeiro
Datas
Receita do dia:
14 de deezmbro .de 1938
14 de dezeraro de 1937

20.158:5568700
1.287:3798800

19.875 :2828300
1.262:7508700

21.445:9308500.
' 19.698:9288000

21.138:0338000
19.338:4078000

1.747:0088500

1.799 :5668000

112.195:6288500

Recebedoria Federal em São Paulo
BOLETIM N. 10
COMPARAÇÃO DA ARRECADAÇÃO GERAL

Arrecadada de 1 a 10 de dezembro dg 1938
Em 12 de dezembro ' de 1.938

•11.203:1388100
1.505:327$400

Total
Ezn igual período de 1937

12.708 :4653500
9.563:025.8900

Diferença para mais em 1938

3.145:4398600

Arrecadada de 3 de janeiro a 12 de dezembro de
-e•
1938
¡Xm igual período de 1937
Viferença para mais em 1938

329.532:0818200
271.462:6748600
58.069:4068000

COMPARAÇÃO DA RENDA EXCLUSIVE DEPÓSITOS

',.'Arreeadada de 1 a 10 de deezmbro de 1938
; Em 12 de dezembro de 1938

t

12.708:4058500

•

110.728:0568100

ena MU&

Arrecadada de 1 a 12 de dezembro de 1938
Em 13 de dezembro de 1938

Diferença para mais em 1938

Diferença para mais em 1938

9N1A 124R4

•

COMPARAÇÃO DA RENDA EXCLUSIVE DEPÓSITOS

473.642:0908900 406.307:6378600
362.913:4348800 354.112:0148t00

ia‘

BOLETIM N. 11
COMPARAÇÃO DA ARRECADAÇÃO GERAL

18100

Arrecadada de 2 de janeiro a 15
de dezembro de 1938
Em igual peno do de 1937

1

Recebedoria Federal em São Pauto

Arrecadada de 3 de janeiro a 13 s de dezembro de
831.225:4008000
1938
272.670:312$100
Em igual período de 1937'

Gomparação da renda
Exclusive
depósitos

Total
Em igual'perfddo de 1937....

n.,,,s0-1,
,• k ............

178000
188300
158000
168200

Geral

Diferedea para mais em 1938

De-i.e.Dihti.e• 'il . ,.< ,n ().• .-,-8,
••• •
- - i.- e. st-.•,- - !•••• . e ii : ii .e.•.••, ,. •• , -

Diferença para mais em 1938

Recebedocia do Distrito Federal

Total
Em igual período de 1937

-

•

RENDAS PUBLICAS

-Arrua leda de 1 a 14 de aezembro de 1938
Em 15 de dezembro de 1938

crio 1)'
- • • i.. • ?.. .r
-•

DJAffin C.WIC49 TAL "(
-..á...1.4....,..,

14.203 :13881..0
1-.505:321$100
........ _ j2.708:465$500
9.494 :8033300
.......
i
11 219.6ir.30

RECEITA ARRECADADA

Importãocias
1.643 :8358400
• 2.564:7413200

*

Receita mensal:
De 1 de dezembro a 14 de dezembro de 1938
De 1 de dezembro a 14 de dezembro de 1937

22.427:2098200
20.136 :1598700

Diferença da receita arrecadada para menos em
1938
•••••.
Receita global:

3.709:5508500
400.085:2008000
481.016:742320e

De 2 de janeiro a . 14 de dezembro de 1938

De 2 de janeiro a 14 de dezembro de 1937

Diferença da receita arrecadada para menos em
1938......

44.931 :4823200

Alfândega de Santos
Datas
Receita do dia:
8 de dezembro de 1938
8 de dezembro dê 1937

RECEITA ARRECADADk

1...•(*(-11

Importfincias
.

1.116:97'78200
888:0903700

Receita mensal: .
iDe i de dezembro a 8 de deezmbro de 1938.......
\De 1. de dezembro a 8 de dezembro de 1937

10.073:0748100
41.289 :2128300

Diferença da receita arrecadada para mais em
1938

4.783:8628100

Receita global:
1 de janeiro a 8 de dezembro de 1938
De 1 de janeiro a 8 de dezembro de 1937
Diferença da receita arrecadada para malta éra
1.937

522.746:4218300
542.479:4208400
19.732:9998100

Alfândega de Santos
Datas
Receita do dia:
9 de deernbro de 1938
9 de dezembro de 1937.

exonera ARRECADADA

.
_
Receita mensal:
Do 1 de dezembro a 9 de dezembro de 1938....,..
De 1 de dezembro a 9 de dezembro de 1937.......
Diferença da receita arrecadada para mais em
1938

Importânetaa
1.906:3178900
2.187:0338000
17.979:3928300
13.473:2458300
4.503:1 470.â0
(

D-zonlbro rio 102R
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Receita global

524.652:0398200
544.608:4538400

de janeiro a 9 de dezembro de 1938
be 1 de janeiro a 9 de dezembro de 1937
literença da receita arrecadada para mais em
1937

20.013:714200

Receita globaít
De 1 de janeiro a 7 de dezembro do 1938
De 1 de janeiro a 7 de dezembro de 1937
Diferença da receita arrecadada para mais em
1937 .

521.629:4448100
541.591:3298700
19.901:8858600

Alfândega de Pôrto Alegre

Alfândega de Santos

RECEITA ARREIADADA

á

RECEITA ARRECADADA

Importâncias

Datas
nezeita édo dia :
O de dezembro de 1938
t) de dezembro de 1937

4.170:6968400
2.340:5118300

Receita mensal:
ite 1 de dezembro a 10 de detembro de 1938
1c 1 de dezembro a 10 de dezembro de 1937

22 149 .098$70,0
15.816 :756$G00

)iferença da receita artecadada vara mais em
1938
Receita global:
)e. 1 de janeiro a 10 de deembro de 1r#38
1Pe 1 de janeiro a 10 de dezembro de 1937

6.333:2428100
5 9 8 892'2A560fi

547.0(41:v0;8700

)1.terenea da receita arrecadada para mais em
1937.

is. 183:019100

Importâncias

Data

Receita do dia
5 de dezembro de 1938
5 de dezembro de 1937

396:9708000
Mo houve

Receita mensal:
De 1 de dezembro a 5 de dezembro de 1938
De 1 de dezembro a 5 de dezembro de 1937

1.204:4048300
1.402:2798100

Diferença da receita arrecadada para mais em
1937.
Receita global:
De 3 de janeiro a 5 de dezembro do 1938
De 3 de janeior a 5 de dezembro de 1937 •
Diferenem da receita arrecadada para mais em
1938

197:8748800
86.216:4898300
70.322:1948200
9.894:2958100

RECEITA AI1RECADADA

Importâncias

Data

Receita do dia
O dr d:-.7.•rnhro de 1938
6 de dezernhrn de 1937

Alfândega de Santes

315:7898800
221:8908500

RENDA ARRWÂDADA

Data

Receita do dia
de dezembro de 1938
de dezembro de 1937

5 78R-68(-;1300
1.2:1 ::r:S18509

Receita mensal:
)e 1 de dezembro a 5 de deiembro de 1938 )e 1 de dezembro. a 4 de dezembro de 1937
)iferença da receita arrecadada para mais
1938

In.smmwm
7 1Z,7.ó,le°00

cm'

Receita global:.
Je 1 de janeiro a 5 de dezembro de 1938
.:+e 1 de janeiro a 4 de dezembro de 1997

3.359:696$5e0

517.490:n8~0
538.347 :845$3,è0

Afere.nea da receita arrecadada para mais em
1937
RENDA ARRECADADA

21.157:16.58700
Importáncias

Data

Receita do dia- ; de dezembro de 1938
;d dezembro de 1937

1.528 :7568300
1.569:3818300

Receita mensal:
ie 1 de dezembro a 6 de dezembro de 1938
)e 1 de dezembro a 6 de dezembro de 1937

12.016:0908000
8.827:0218500

tiferenca da receita arrecadada para mais
1938

3.319:0688500

Receita global::
518.719:4361900
539.917 :2291600

_te 1 de janeiro a 6 de dezembro de 1938..
ie 1 de janeiro a 6 de dezembro de 1937

- tiferença da receita arrecadada para mais em
1937 .
RENDA ARRECADADA

Importincias

Data
Receita do dia
7 de dezembro de 1938
T- de dezembro de 1937

21.197:7923700

Ct

Receita mensal:
Lle 1 de dezembro a 7 de dezembro de 1938
ne 1 de dezembro a 7 de dezembro de 1937
Werenca da receita arrecadada para mata ma
4938.

2.910:0078200
1.674:1008100
14.956 :0978300
/0.401:121,600
4.554:975,600
•n•nn•n•n

Preta menPal:
de debe•-"e0. A , 1938
1-)e 1 dr, d e-emn ,Ni a
De 1 de dezembro a 6. de dezembro lo 1937

1.520:1948100
1.624:1698600

Diferente t da receita arreradada rara mais em
1:%7
Reeel!a global:
De *3 t i o jRneiro a O de dezembro de 1938
De 3 1-.1.e j n-e ei ro a 6 do dezembro de 1037
Diferenço da receita arrecadada para peais em
1938

103:9758500
R0.532 :2798100
76"54,1 :0818700
9.988:1948400

e.s.•nnn••••~...

R/VAIS E AVISOS
DFPAItTAMENTO ADMINISTRATIVO DO S,ERVIÇO
PCBLICO
Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento
CONCURSO DE "CALCULISTA

São chamados a comparecer, na próxima segunda-feira, dia 19.
as 17 boi-as, no Instituto de Educação, à rua Mariz e Barros, afim de
prestar a prova técnica de régua de cálculo, os seguintes candidatos
aprovados na prova de Matemátita:
Elvira, B. da Cunha Cruz.
Ricardo Oreeubalgh Barreto Filho.
Derry da Cosia 111.011er de Cempos.•
.Tessé Cortines Peixoto.
Nide Vera de Alvarenga.
Flavio Sacramento.
Manoel René da Silva Leal.
Paulo Martins de- Abranchea-.
Alceu de A. Fonseca Pinto..
Cantidio Paes de Azevedo.
Waldecy Duque Estrada.
Jorge Alves Pimenta.
Reinaldo R. de Carvalho.
Roosevelt Barróso Seccadio.
Jarbas Pinto Ribeiro... •
Homero Neves de Medeiros...
Jogo Baptista-de Souza.
Ynáró.- de - Albuquerque Lima...
Os candidatos dentear, vir munidos de régua de cálculo e lap'1q,
tinta ou caneta-tinteiro.
Rio de Janeiro, 13 de setembro de 1938. - Traje-no Luiz Lentos.
secretário do oonetirso.

f
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES
Escritório de Obras
CONCORÈNCEA PÚBLICA N. 11, PARA EXECUÇÃO DA EXTRUTURA IM CoN-

CRETO ARMADO DO NOVO EDIFICO° DA IMPRENSA NACIONAL
.1

Chama-se a atenção dos interessados para a seguinte corrigende
na cláusula 12a do edital de concorrência publicado no Didrio 011-2
ciai n. 268, de 22 de novembro de 1938 a pags. 23.324 a 23.326; que
passará a ter o seguinte teor:
.
12a cláusula - As firmas concorrentes serão classificadas see
gundo os preços globais do item (A) da cláusula 35• Na hipotece de
empate, a classificação será decidida a favor da firma que houver
oferecido preço mais baixo para o item (B). Continuando o empate
a obra soerá adjudicada a quem, por carta fechada e lacrada, em dia
e hora marcados pelo'escritorio de Obras fizer maior redução no
preço global do item (A).
Caso se verifique novo empate, proceder-se-á ao sorteio.
Escritório de Obras- do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, em 13 de dezembro de 1938. - O engenheiro chefe. Luis
ilildebrando de B. !torta Darbosa.
Policia do Distrito Federa'
INSPETORIA DO TRU; EGO
Pelo presente edital ficam notificados a compb;vwer nesta Inspetoria dentro do prazo de 48 horas, para responder por infraeões
do Regulamenlo do Trânsito, os proprietários ou condutores le vefoulos abaixo discd-ninados:
111,,Cricula indistinta -- Art. 366:
ônibus:
Mário Bianchi, na. 292, 3i7. 426, 503, 505, 554, 565, 674, 675,
509, 892 e 922 - Artigos 79, 81, 102 e 248 L.
Sociedade Cooperativa dos Chauffeurs, ns. 240 e 904 - Artigos
162 e 92.
Companhia de Carris. Luz, e Força do Rio de Janeiro, n. 72 Artigo 102.
Martins Jordão & Companhia Limitada, n. 290 - Artigos 218 C
e 81.
Roberto J. Schimidt, n. 687 - Artigos 248 C e 81.
Viação São Jorge Limitadeen. 830 - Arts, 248 C e 81,
Viação Central Limitada, n. 83i - Art. 81.
Independência Auto Onibits Lim;tada, n. 897 - Art. 2 f.S 1..
Auto Viação Cruzeiro do5',11 Limitada, n. 905 - Ares. 218 O
e 81.
Autos de cwrga:
João Ferreira & Martins. n. 938 - Art. 248 L
Salvador Chapeta, n. 863 - Art. 81.
Mano Martins Liniz, n, 9.540 - Art. 242 C.
Auto de passeio (experiência)
Antônio de Abreu Correia, n. 152 - Arts. 248 L e 81.
Autos de easseio:
Gilberto Ferreira Pereira da Silva, n. 336 - Art. 102
Israel Ferreira, n.• 424 - Are. 102.
Fábio Pena Veiga, n. 2.833 - Art. 80.
Alberto José 141,taiS, n. 3:770 - Art.. 102.
atenuei Rios, n F.955 - .keet 111.
3
Antônio Joaquim dos Santos, u, 6.550 - Art. 79.
Boleerto Contevilli, n. 6.511 - Art. 102.
Antônio Santos, n. 7.404 - Art. 85.
Antônio Teixei ea Marinho. n. 10 248 - Art. 102,
Juventino Maritino, n. 14.710 - Art. 86.
Vitorino Nunes da Silva, ri. 16.263 - Art. 176.
Manuel Correia Batista, L. ft-694 - Art. 102.
Emílio Rodrigues Martinez, n. 16.972 - Art. 248 14,
José Raul de. Murais, n. 17.349 - Art. 248 L.
Valdemar Peixoto Padrenosso, a. 17.376 - Art. 102.
Jacob Lansocunsky, n. 17.309 - Art. 102.
.
.
Marcos Brandão Rangel, n; 18.020 - Art. 248 L.
Heitor Aquiles de Faria Melo, n, 18.165 - Art. 248 L.
João Sanches, n. 18.401 -e- Art. 85.
Floriano Silva Flores, n. '8.447 - Art. 102.
Thery Sousa Cabral, n. 19'..001 - Arts. 79 e 81.Rumberto Molete, n. 19.105 - Arte, 102 e 257.
Ar'. 102.
Antois Salis, u. 19.121
José Breu Pereira Gomes, n. 19.592 - Arte. 102 e 23
,Vidal Rodrigues Barros, u. 119.760 - Art. 248 L. •
Pedro Miguel Oliveira, n. 20 029 --Art. 248 L.
Pedro Pinto Lima, n. 20.822 - Art. 248 L.
José Do7.ebella, n. 21.810 --e Ares. 102 e 257.
Vitorino -Augusto Borges a1, 2.2.052 - Arte 248 L.
Silvia de Melo Macedo, n.122.356 - Art. :102í. •
'ot. 248 L,.
Ricardo i'.:teno, n. 23.1G4
Renato Miranda Santos, a ,23 e4 '-.=!-• Art.' 252,
•
Amo Jaaf Lovenzone, n. f:.3.510 - Art. 102, :1• •
Antenor Novais, n. 23.08t, e- Art. 102.

Roberto ...)ournes, n. 24.1ie - Art. 85.
Milton Carvalho, n. 24.1.
Arte. 102 e 257.
Luie, Fernandes '13arros, n. 24 694 - Art. 248 L,
José Santos Vieira, n. 24.63. - Art. 102.
Aristozitan Malta Campos, e. 25.108 - Art. 248 L.
Osvaldo Teixeira Freitas, n. 25 553 -Art. 102.
Luiz Rodolfo Sousa Dantas, n. 2e.no - Art. 102.
Antônio Guilheerne da Corta, n, 28.548 - Art. 248 L
Guilherme B. Pereira Neves. n. 26.730 - Art. 102,
Fidelis Botelho Junqueira, n. 27.152 - Art. 85.
Nota A falta d pagamento das mlutas, importa na apreendM
dos documentos do veiculo ou de seu condutor, de acordo com o proe
visto no artigo 382 do regularent, em vigor.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1938. - O inspetor

Policia do Distrito Federai
INSPETORIA DO TRAFEGO
Pelo presente edital ficam notificados a comparecer nesta
petoria dentro do prazo de 48 horas, para responder por infrae6el0
do Regulamento do Trânsito, os proprietários ou oondutores de veie:
cuias abaixo discriminados:
-..- Art. 366:
Matrícula
ónibus:
Companhia de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro, DS• 501 Mi
69, e 70 - Artigos 248 L e 10e.
Sociedade Cooperativa do e Chanffeurs, as. 31•5 e 929 - Artigo
248 L e 151.
José COlreia Lopes Sz.. Companhin, n. 280 - Arte. 248 L á 82.
M. P. Salgado. n. 300 - Att. 252.
Empresa, Interestadoal de Ônibus de IALICO Limitada', 11,,
•
Art. 248 L.
João Fe:odre & Martins. n. 668 - Art. 248 V.
José Joaquim de Brito. n. 841 - Art. 248 L.
•-- Art. 248
Cruz Filho & Companhia Limitada, n.
Autos do carga:
Jackes Mendonça, n. 4.654 - Art. 248 L„
Júlio Ferreira da Silva, n. 7.498 - Art. 1-41.
Manuel Antônio Ferreira, n. 3.397 - Art. 90.,
José Carneiro de Sousa Neto. n. 8.565 - Art. 248 p .
albino Lúcio Menezes, n. 10.919 - Art.
Ernani Pinto, n. 11.242 -- Arte. 79 o 84.
Alte de passeio (experiência):
AntAnio Batista, n. 44 - Art. 102.
Autos de passeio:
Carlos Alberto Brandro Martins Oliveira, n. 450 - Art. 102..
Francisco Pacief lo Junior, nu. 554 - Axt. 104
Juliela Silva, n. 2.599 - Art. 162.
Humberto Ratto. n. 2.615 - Art. 102.
Oscar Alves, a'. 4.384 - Art. 102.
'Reides de Siqueira Gomes, n. 6.092 - Art. 102.,
Rodrigo de Queiroz Lima, Et. 7.354 - Art. 102.
Jos4 Bento Ribeiro Dantas n. 8.770- Art. 102.
' - Art. 102.
Ca . !ano Freire, n. 10.986
Cândido Ferreira dos Santos, n. 11.447 - Art. 10as
Paulita Martiner, n. 15.916 - Arte. 102 e 257.
Osvaldo Augusto Sehmidt, n. 17.607 - Art.. 10g.
Agenor Guimarães, n. 17.671 - Art. 102.
Antônio Cencio Chastinee n. 19.779 - Art. Mel
Elomis Devim Praga, n. 20.13). - Art. 102.
José Maria Toeeano, a. 20.816 - Art. 102.
Antônio Silva Torres, n, 21.179 - Art. 102.
Leonardo Jorge Pessoa Lopes, n. 21.408 - Art. 2.48
Júlio Geraldo de Melo, n. 21.728 - Art. 82.
Euclicles Espindola Nascimento, n. 22.001 - Art. 1. •
Manuel Duarte Reis, n. 22.310 - Art. 248 L.
Jaime de Castro Barbosa, a. 22.485 - Art. 102,
Adolfo Paulo Leite Pinto, n. 23.765 - Art. tog.
João Alves Cepas, n. 23.580 - Art. 248 L.
Jacob Levi, n. 24.250 - Art. 248,1e:
Pedro Resende n. 24.381 - Art. 248 Le
Fausto Melo Teixeira, n. 24.369 - Art. 102.
Décio Paula Machado, n. 25.241' - Art. 248 L.
Osvaldo Teixeira de Freitas, n. 25.353 - Art. Re.
Camilo Atílio Filho, n. 25.932 - Art. 102.
Clovis Mendes de Morais, n. 26.032 - Art. 102.,
Emfdio Caetano Martins, n. 28.054 - Art. 248 7Stanby Gomes, n. 26.272 - Art. 248 L.
Cláudio artins, n. 26.491 - Art. 107.
Eduardo Machado, n. 26.512 - Art. 248 L.
Waldeck Pinto, n. 26.720 - Art. 248 L.
Ronaldo Fonseca Guimaráee, n. 27,105 - Art. 102,
Ernesto Igel, n. 27.405 - Arte. 257 e 82,
Nota_ A falta de 'pagareentoedas ,mutjan, importa na apuí-Mak- ,,
dos doeni`dentos do veiculo . ou, de seu condutor, de acordo com • ~visto no artigo 382 do regulamento em vigor.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938, - O inspetor.
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rillNiSTÉlt10 DA EDUCAÇAI) E SAÚDE

Biblioteca Nacional

Departamento Nacional de Educação

Relação dos alunos, do Curso de Biblioteconomia, aprovados em
meira época do corrente ano, com as seguintes médias nas does cadeiras
de cada ano
PRIMEIRO ANO
Destdria
Iconografia
e eartogra- Literdria
., (com ap/i.
fia
plicação
Bibliografia1
4
4
Alarico Velaseo de Azevedo
4,5
6
Artur Pimenta Valente
7
7
Aurea Intenda Vasconcelos
5
7
Fáusto de Carvalho Mendes
5
4
Flávio José Marques
5
6,5
Haidéa Madei Martins
5
4,5
Heliete Célia Brant
6
7
Hilton Calazans Rodrigues
4
5
Isabel de Sousa Enes
6
6
Lourenço Luiz Lacombe
9
8
Luiza América Marcondes Almeida
5
7
Liste Cravo de Matos
4
5
Maria Correia Valim
9
8
Maria Helena Couto Duarte
5
6
Maria Ligia Barreira da Fonseca
9
8
Paulo Poppe de Figueiredo
7
8
Seael Alves Peceleno
4
6,5
Vera Fontainlia
7
6
Vera Maria Porto d'Ave

Ir chamada a comparecer ao Gabinete do diretor geral de Educação, no 14° andar do Edifício Rei, á rua Alvaro Alvim n. 17, a
senhbra D. Maria José de Sousa, farmaceutica, diplomada pela Esfola de Farmácia e Odontologia de Ubá.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1938. — Abgar Renault,
diretor geral.
Faculdade Nacional de Direito tia Universidade do Brasil
•ONCURBO DE HABILITAÇÃO

De ordem do senhor professor doutor Pedro Calmou efoniz de
Bittencourt, diretor da Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, se faz púb l ico pelo presente edital que a inscrição
para o "concurso de habilitação" ao curso jurídico estará aberta,
de 2 a 15 de janeiro de 1939.
De acordo com as instruções, contidas na circular re 1.200 do
Departament o Nacional de Educação, datada de 1 de junho de 1930
e revigorada pela circular u. 1.100, de 22 de agosto ae 1938 poderão concorrsr ac concurso de habilitação para matricula no ano letivo de 1939, candidatos que tenham concluido o curso secundário
nas condiçõee eeguintes:

a) os que tenham feito a segunda série do curso complementar
rree apresereem certificado de terem obtido a nota 30 ern cada disSEGUNDO ANO
ciplina e 40 ro oonjunte, nos termes do S 10 do art. 40 do decreto
n. 21.241 ri 4 de abei! de 1932 combinado com o art. 2° da Lei nú(Conclusão do curso)
mero 9-e, de cfezernhre de 1934;
Paleogrolid
Biblioe Diplomjgrafia
b) aeue l es cujo corso sectinderio tenha transcorrido de acordo
tica
com o art. 100 do decreto a .21.241, de 4 de abril de 1932, e cuja
ouinta serie se tenha eompletado até a época legal de 1936 ou seja
9
Eduardo Valdetaro da Fonseca .. •••• *****
até abril de 1937;
6
8,5
Franci Portugal
5
8
e) os que i.enhare concluido o curso peio regimen de preparató- Heloisa leite Soares de Azevedo
5
7
rios p arcelados. segunilo os decretos as . 19.890. de abril de 1931. Maria de Iaiurdes Araujo Pereira
4
'7
22.106, e 22.1-6'; de neven.bro de 193:: e a lei n. 21, de janeiro de Rui Gouveia Nobre
4
6,5
Cristiana Otoni Vieira
1935;
4
—
João de Sousa da Fonseca Costa Couto
d) 03 tenham concluído o curso secundário pelo regimen do Dora Cardoso Dei Vecchio
4
—
decreto n. 1e.782-A. de 13 de janeiro de 1925 ou de acordo com a
Secretaria
da
Biblioteca
Nacional
do
Rio
de
Janeiro,
12
de
deeeriação do 'esmo &ereto até o aro letivo de 1935;
zembro de 1938. — Oscor Lufa Freire, secretário.
e) os que inibam conciuido o curso secundário, seriado ou não
peiu regímen do decreto ri. 11.530. de 18 de março de 1915, e hajam
eseeado set.s exames perante barcas examinadoras oficiais ou no
Serviço de Febre Amarela
Colégio Pedro 11, ou, ainda, em institutos equiparados.
DIS ITO F EDERAL
curso pelo Código de Ensino de
f) os que tenham concatido
901.
nome et. 47-33
O peeide ee inscrição será feito med i ante requerimento devidaie
faço
público
para conhecimento gerai e principalPelo presee
mente es'ampilhado. acompanhado dos seguintes documentos:
mente para ciência do interessado que o Sr. Joaquim Cardoso Mar1°, certificado de ternenação do curso secundárie, nos termos tins, encontrado à rua Piratinf n, 77, responsável condómino do terreno sito à Avenida Suburbana sin. está sendo :ntimado pelo termo
eas alíneas supra indicadas;
de intimação n. 10.190 (7° termo), iecidente sobre o terreno acima
a
idade
mínima
do
17
anos,
passada
pelo
2°, certidão que prove
referido, de acordo com o termo de intimação que vai adiante transoficial do Registro Civil;
crito:
7° TERMO DE INTIMAÇÃO
3°, carteira de identidade;
De conformidade com o artigo 42 do Regulamento do Sereiço de
40, atestado de idoneidaces moral;
Profilaxia da Febre Amarela no Brasil, aprovado pelo decreto , nú50, atestado de varina;
mero 21.434, de 23 de mala de 1932, fica por Me instrumento intimado o respsnsável condômino do terreno sito à Avenida Suburbana
6°, atestado de seeidade física e mental
sin., e, na falta do cumprimento d esta intimação, sujeito às penali,
prova
de
pagamento
da
taxa
de
inscrição.
70
dades da lei, a executar no prazo 1e 8 dias o seguinte: Proceder no
acima mencionado aos melhoramentos necessários afim de
Nota — De acordi com a deliberação do Conselho Técnico Ad- terreno
ror completo, a estagnação de aguas.
ser
evitada,
ministrativo em sessão realizada a 'T do corPente, o número de vagas
N. B. — O terreno em apreço foi desmembrado do prédio de
para a matricula no l e ene do curso de bacharelado foi fixado em
n. 229, da Avenida Suburbana e se estende do Hospital Central do
'200 desconte dos os repetentes de 1938.
à ratem da Socieuade Anónima Casa Sano (Avenida SuA carteira de idêntificação, depois de registrada na Secretaria Exérciton.
235 e da Avenida Suburbana ao leito da Estrada de Ferserá devei-vida ao seu portador, afim de que possa fazer prova de burbana
eieetidade perneie as comissões examinadoras do referido concurso. ro Leopoldina Railway.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1935. — Dr. &vicio Cardoso.
Não serão aceitos ciertificadoe com aseinaturas ilegiveie nem
exames
em
outros
instide
certidões da existência de certificados
tutos nem pública toemo de quaisquer documentos. Os pedidos de
Inspetoria dos Centros de Saúde
inscrição só serão recsridos no pretosolo quando estiverem instruidos com todoe os documentor acima enumerados, devendo as firmas
De aeórdo com o art. n. 1.091 do Regulamento Sanitário vidas certidees e atestados estarem reconhecidas por tabelião do Dia- gente, fica peio presente edital o Sr. responsável pelo prédio sito
à Praia da Guarda n. 71 (ou seu representante legal), convidado
:eito Federai.
As prevas do conedrso d.e habitação versarão sobre as discipli- a comparecer na sede do Centro de Saúde n. 4, à rua Camerino
33, das 11 às 16 horas, dentro de 8- dias a contar da data da
nas lecionadas na 2 a cede do curso complementar (classe de Direito) n.
primeira
publicação dêste, afim de tomar ciência do térroo de inti• obedecerão ao prorerna instituido para o dito curso.
mação n. 43.402.
Secretaria da Faculdade Nacional de Wreito da Universidade do
Inspetoria dos Centros de Saúde, em dezembro d. 1938. —.
3rasil, 14 de d ezeinbre de 1938. — O secretário, bacharel Sabnador
&ticura° Moreira Cavatcante, escriturário.
Peregrino C: de Oliveira.
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Inspetoria dos Centros de Saúde
De ecôrdo com o ael. 11.11e01 do Regulamento Senilário vigente, fica pelo preseete edital. o ee,sponável peio prédio sito à
Ladeira 'do Morro da Saúde o., 5 (ou seu responsável legal), convidado a comparecer, dentro oe 5 dias, a contar da data da primeirp
Publieação clêste, na sede de Gente() de Saúde n. 4, à rua Camerino
e 33, das 11 às 10 he.ras. efin'i de tomar ciência do têrmo de intie
eiáeão n. 47.402. e do auto de multa n. 481..
inspetoria dos Centro,: de: Saúde, cru dezembro de 1938.
L ueurgo Moreira Co vil canti. eecedurário,
inspetoria dos Centros de 12...‘áde
Te aeórdo com a art. n. 1 001 do Regulamento Senitário vigente, nen pelo presente edital o responsável pela casa IV da rua
Seleauura Cabral n. 117 ;ou lseu responsável legal), convidado a
e. "I 'llP ereee r na sede de C e ie 11_, de Sz-',úrte a. 4, à rua Gemerá° n. 33,

ía 11 ás 10 horas, dentro de 5 dias a contar da data da primeira
peblieneão ate ie. ari ,n de tomai . ciência do têrmo de intimação
u. .17.4e1 e ao a iiio ue muita Ia. 1DS.
usj etoria dos Centros de. Saúde, ern dezembro de 1938. eeecriturário.
•
jo M ore ira Ca

ob.

Inspetoria dos (eI1ro de See'nié
rwerdo com o art. 1.0b1 do Regulamento Sanitário vigente,.
fica eelo presente edital, 0 senhor responsável pela casa I da rua
• atura Gabral ti. 117, (ou Mu representante legal), convidado
comperecer na sede do Centro de Saúde n, 4, á rua Camerino n.
das 11 ás 10 horas, dentro de, 5 dias a contar da data da publicação deste. afim de tomar ciência do termo de intimação n. 47.410,
.
e do wato de multa n. 401.
ineeetoria dos Centros de ;saúde, dezembro de 1938. — Marilo,e
Coelho Cintra.

Inspetoria doS Centros de Saúde
De acôrdo com o art. 1.091 do Regulamente Sanitário vigente,
fica pelo presente edital o responsável pela casa Hl, da rua Saca,
dura Cáoral n.. 117 (ou seu representante legal)„ convidado a comparecer na sedo do Centro do Saúde n. 4, á rua Camerino n. 33, das
11 ás 16 horas, dentro de 5 dia à a contar da data da. primeira publicação deste, afim de tomar ciência do tArmo de intimação a. 47.420,
e do auto de multa n. 499.
Inspetoria dos Centros de Saúde, dezembro de 1938. — Marina
Coelho Cintra.
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Tribunal de Contas
DIRETORIA DE TOMADAS DE CONTAS
Pelo presente edital, fica intimado o secretário da Capitania
dos Portas da Baía, Osvaldo Bittencourt Sanche.s para, no prazo de
trinta (30) dias, contados da data da publicação deste, fazer alegações, em sua defesa, sõbre o alcance apurado de 756$800, sendo;
5563800, de consignações pertencentes ao Instituto da Previdência;
1103000, também de consignações, em favor da Companhia Garantia
Baiana, deixadas de recolher; e 90$000, de consignações, ainda em
favor de José Luiz de Carvalho, deixadas de pagar, débito verificado na agência do Banco do Brasil, na Baía, para ocorrer às deepesas
com o pagamento do pessoal ativo e reformado da mesma capitanii,„
no mês de abril de 1935, e bem assim, a apresentar as procurações a
que se referem as fõlhas de pagaineeto, sob os as. 5, 6, 7 e 9, que
deixaram de acompanhar o processo de comprovação de adiantamento recebido.
Diretoria de Tomada de Contas, 23 de novembro de 1938. —
José de Mareies, diretor.
Tribunal

de Contas

Dl it E'res IA DE TOMADAS DE CONTAS
Pelo Presente edital, lerem intlinados os herdeiros de D. Erniliana Lima Marinho, ex .-agente liestal de Bambui, Estado de -Minai
Gerais. durini e os pvtiOd Js de 4-7-919 a 6 - 10 - 930, 30-6-93t a
26-5-031 e 3-6,1'34 a 27-10-033. ;-iera, no prazo de trinta dias,. ccltado da lata dá publieação deete, n!esr arern o que fôr a bem de
direito:. constRuirem pro..rit tutor na sede deste Tribunal ou !meiezirem doeument stNI.o .e impn: lancia de 6$000, ou declararem o
domicilio, para o efeito de ser nele not,ficado das decisões profe,--..
das na tornada de contas, sejam elas ,interloeutórias ou definitiva e
sob pena de revelia . •
O debIto acima prov, Im de .,,v,os a monas encontrados na
38).
eia etn.19e5. Pr(i»., s -o ri.
21 de novembro de 1338. —
Dieeteria de Tomade
José de Mo i. aes, direl
Direlo p in

V.aniiiiin

da União

nedera do Sr. Chefe do Serviço Regional, chamo atenção dos
lnterez, sa,los para o a f.aramento do lote n. g2, alto à rua General
O l ímpio, na Fazenda Nacional de Santa Cruz, requerido por Antônio
Batista, confirme puldicaeAci f e ita do "Diário Oficial' de 29 de novembro de 1938, pree peso n. 57.275-38. Secção de Cadastro e Registro no Distrito Federal, em 23 de novembro de 1938. — Arnaldo
Fe Pinto, escrivão'.

(C. 7.785 -- 28-11-1938 -- 411$10O)
Inspetoria dos Centros de Saúde
De acôrdo com o art. 1.091 do Regulamento Sanitário vigente,
Diretoria do Domínio da União
fica pelo presente edital, o Sr. eAnibal Goncalves da Silva, responsável pelo prédio sito á rua Almeida Nogueira n. 8 (ou seu represenDe ordem do Sr.‘chefe do Serviço Regional, chamo a atenção dos
tante legal), convidado a comparecer, dentro de 5 dias, a contar da
data da primeira publicação dêste, na sede do Centro de Saúde n. 8, interessados para o aforamento do lote n. 28, sito à rua General
á rua Goiaz n. 404, das 11 ás . 10 horas, afim de tomer ciência do Olímpio, na Fazenda Naeinnel de Santa Cruz, requerido por Carne -.
lita dos Santos Morais, conforme publicação feita no Diário Oficial
infração n. 445.
a-'de
26 de rovembro de 1938. (Processo n. 50.653 - 38).
Inspetoria dos Centros de Saúde, dezembro cie 1938. — Marina
Secção de Cadastro e Registro no Distrito Federal, em 23 de
Coelho Cintra.
novembro de 1938. — O escrivão, Arnaldo Fé Pinto, escrivão,
classe K.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

(C. 7.934 — 24-11-38 — 414$100 — 20 vezes)

Por este Ministério see faz público que foi reconhecido o senhor
Bollim R. Winslow, como cônsul da República dos Estados ITnlrlos,

Diretoria do Domínio da União

nesta Capital.
Rio de Janeiro, aos 13 de dezembro de 1938. — C. de Ouro

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

Preto, secretário geral, interino.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Tribunal de Contas
DIRETORIA DE TOMADA DE CONTAS
Pelo presente edital fica intimada D. Anália Ferreira Chedid,
.ex-agente postal de "Ourinhoe", no Estado de São Paulo, para, nq
prazo de trinta dias, contados da data da publicação deste, recolher
i nos cofres Públicos rk, in3PortanCia de 305$672, alcance apurado no
! processo de tomada da suas contas relativo ao período de 29 de fevereiro a 5 de novembro de 1924, a cujo pagamento, bem como ao
dos juras da padre devidos, foi -condenada por acórdão de 20 de outubro de 1937, eob pena de alienação administrativa da caução e
, ithonsequente execução Judiciária. (Processo n. 32.233)—
Diretoria de Toina_d1 de gentaa, O 0. demmbro 1ffl, —
',dg Moras, ffireetekle,

Diretoria do Domini° da União
De ordem do senhor chefe do Serviço Regional, chamo a atenção dos interessados para o .aforamento do lote n. 21/A, desmembrado do de n. 21, sito à rua Primeira, na Fazenda Nacional de Santa
Cruz, requerido por Manuel Alexandre de Vasconcelos, conforme publicação feita no "Diário Oficial" de 12 de novembro de 1938 (processo n. 50.413/37).
Serviço Regional- no Distrito 'Federal, em 14 de novembro' 'Cs
O escrivão, Arnaldo Fé Pinto, escrivão, classe K.
J938.
.
.
(C7.396 — 11/11/1938 — 354000, 20 vezaaj,
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Comissão Centrai de Compras
COUTA
PRNÇoS
De conformidade com o decreto n. 19.587, de janeiro de 1931.
A Comissão Central de Compras do Govêrno Federal, ieceberá
propostas para o fornecimento de 100.000 toneladas de carvão estrangeiro em "briquettes" marca "Coreia", "Estrela" ou "S", destinado Beirada de Ferro Central do Brasil, que, de acordo com as, seguintes instruções, aprovadas pela Diretoria da mesma Estrada, deverá obedecer às seguintes condições:
1 .` A entreg a deve ser feita no la Almoxarifado sobre vagões da
estrada, em parcelas mensais nunca inferiores a 6.000 toneladas e
nunca superiores a 10.000 toneladas.
2.* As propostas serão reoebidas improrrogavelmente no dia 27
do corrente mês, às 14 horas, procedendo-se uma hora depois a abertura das mesmas.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 193-r . — Otto Srhilliog. presidente.
DE

Comissão Central de Compras
A Comissão Central de Compras do Govèrno Federal leva ao conhecimento dos Srs. interessados que, de acordo com o artigo 1 0, do
decreto n. 20.460, de 30 de setembro de 1931, solicita para o dia
19 de dezembro de 938. ofertas de cotações para as requisições constantes da relação abaixo, cujas especificações se acham afixadas no
local devido, na sede da Comissão à avenida Graça Aranha n. 62.
Requisição — Material
Stock — 419.003-B-Grupo 30 — Galinhas.
Rio, 15 de dezembro de 1938. — A. de Faria Filho, diretor.
Comissão Central de Compras
A Comissão Central de Compras do Govarno Federal leva ao conhecimento dos Srs. interessados que, de acordo com o artigo 1 0. do
decreto n. 20.460, de 30 de setembro de 1931, solicita para o dia
22 de dezembro de 1938, ofertas de cotações para as requisições constantes da relação abaixo, cujas especificações Se acham afixadas no
local devido, na sede da Comissão à avenida Graça Aranha o. 62.
Requisição — Material
901.025 — Bolsa de lona.
904.026 — Estopa de lã.
Rio, 14 de dezembro de 1938. — A. de Faria Filho. diretor.
Comissão Central de Compras
A Comissão Central de Compras do Govérno Federal leva ao conhecimento dos Srs. interessados que, de acordo com o artigo 1 0. do
decreto n. 20.460, de 30 de setembro de 1931, solicita para o dia
22 de dezembro de 1938, ofertas de cotações para as requisieões constantes da relação abaixo, cuias especificações se acham afixadas no
local devido, na sede da Comissão à avenida Graça Aranha n. 62.
Requisição — Material
413. n:56 — Eleva dor automático
Rio, 15 de dezembro de 1938. — A. de Faria Filho, diretor.
Diretoria do Imposto de Itendh
NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA AMIO-WEL

De ordem ao Sr. diretor do Imposto de Renda, torno público
Mie se vae fazer comunicação á Procuradoria Geral da Fazenda• Pública, para fins de cobrança executiva, de débitos de imposto de .anda, relataras a contribuintes do exercício de 1936.
Dentro de acz (10) dias, da terminação do prazo de 30 dias,
contados da publicação do presente edital, os interessados, abaixo, retacionados, tioara conviaados a comparecer à Secção de Arrecadação
desta Diretoria, para recolher o imposto, ou à Dívida Ativa, para
prestar os esclarecimentos que julgarem convenientes.
Secretaria da Diretoria do Imposto de Renda, Rio de ',saleiro,
14 de dezembro de 1938. — O secretário, José de Magalhães Ist zoo.
Ultimas notificações do exercício de 1936;
NOIDS do interessado:
Almeida — João da Silva,
Andre.vs
Frederik Lumba
taia — Edgard de Albuquerque Alves
Moreira :a Petresky
Moreira — José de Carvalha
Niooll — Edson •
Paiva -- Antônio Linhares de
Pazos — Manuel Vilarino (sue. de Prudência Ferreira)
Pereira — Raul
•
Pires — 1j Couta Teles
Prazo — Jose Manuel de Oliveira

Basica
Reis — alaria Ildeionsu
Rezando — Juan Vieira de
Ribeiro — Antônio
Ribeiro — Jose Augusto Moreira
Rocha — llearique Coelho da
Rochsverger — J.
Rodaria
Rafael
Carlos
Rodrigues
Romiti — M4is.0
S. Wekster aomp.
bá — Aibiao Batista de
Sá Atfreds Fonseca •
Sá — Ni:o Casar de
Sá — Resisto Maciel de
Saad — arlasur
Sabatini — -Ubaldo
Safadi — Cala
Salvador — Joaquim Ferreira
Sampaio — A. Dias
Sampaia — llélio Garnier
Samchez — Afonso
Santiago — Júlio
Santiago — Raimundo Bezerra
Santos — Aliaedo dos
Santos — António Oliveira dos
Santos — 13e1rniro Borges dos
Santos — atolas
Santos — Dja:ma Pio dos
Santos Faria & Comp. Ias s.
Santos — G. dos
Santo; — Joãc Lima dos
Santos — Jaaa dos
Santos — essa Trancolino dos
Santos — a:anual Ferreira dos
Santos — 'Manuel Inácio dos
Santos — Manuel José dos
Santos — Maria Fiancisca Martins
Santas
alaila de Lourdes Vilanova
eri eira
Santos —
Santos — Pauio Fernandes dos
Santos Jantar — Jose Domingos dos
aanlos — Mr.:arda Lopes dos
Scalini — Feeppo
achorr — Pearo
Seixas
Manuel Gomes
bereJo — aubenis Cousiant de Magalhães
Serrano — anionio Maria
Sereni Ates:mio (Dr.).
Scboina — Moritz
Silva — Asai Bruggarnann Pinto da Luz e
Antarno Dias da (suc. de Manuel COellid
afixa
Silva — A aónio I rancisco da
&lixa — Anta. io Marques da
alisa — Augusta da
salva — Lauartio Gonçalves da
Silva — santas Games da
Silva & Ferras
Silsa — kiaireisco Guilherme da
Silva — Remada Joeé da
Silva — Joo krancisco da
Silva — acato Marie da
Silva — Juaiasini Guilherme Casar da
Silva — Jo,aau m Nogueira da
Silva — Joaquim Teixeira da
Silva — Jorge Nascentes da
Silva — .osa Carvalho da
Silva — Jia4 da Costa e
Silva — José aionteiro
Silva — Josa Vicente da
Silva — Luiz Gonzaga da
Silva — Luiz Mendes da
Silva — M. Moreira da
Silva — Manuel Nunes Coelho da
Silva — Marluel Vieira da
Silva — Nona Barbosa d'Oliveira e
Silva — Oscar da
Silva — Oscar Alves da
Silva — I au:e Luiz Pereira dá
Silva — T s odoro Duarte Machado dt.
Silva Filtio — António Eustórgio de Oliveira
Silva Filao — João Abrantes
Silveira — Dtace Pais Barreto da
Silvestre — kaé Pinto
Simão — António Joaquim
Simões — Artur Ferreira
Simões — Carlos
'Siqueira s— Braz Antunes de
Skelton — John Edvi-ard Linning
Soares as Irmão
Soares — João
\+1. iisy

•
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Suaras - Loulival
Sonchein - eordes de
Elotelino - Serafim Gonzalez
Souto - Bazflio de Morais
Souto Mraor
Evergisto (Dr.)]
Sonsa - A. J. Vieira de
Sousa - Alberto Ferreira do
Sousa - Aulônio Inácio de
Sousa - Cisuoionor G. de
Sousa - D"mingos Xavier Eduardip
Sousa - Edite Gaivão lie
Sousa - Jose Alves de
Sousa - Júl'o de
Sousa - Manuel Jorge de
Sousa
Mame Ferreira de
Sousa - Maxim() de
Sousa - Nicoiau Augutso
Sousa Oliveira & Morandini
Sousa,- Rafael Nloac de
Sousa - 1141,nundo Ferreira de
Sousa - Robe tina de
Sousa - Saveto Coelho de
Sousa - Tereio de Morais
Stark - Ja^ob
•.
Stevenson
Francisco Oscar Penteado
Stoelzle -- Willy
Stolle - Edmundo
Studart - Armando Barroso (Dr.),
Karnieniecki
Szulim
Tarquinio - aldemar
Tavares - Ernesto Pinto
Tavares - José Lpureiro
Teixeira - Manuel Luiz
Templar - Rcginald
Attila Guilherme
Tenius
Terceiro - Antônio Rodrigues (sue. 40, 3ód
Toledo - Paulo de Oliveira
Torres Jünior - Ernesto
Traun - Max
Urbahn - ‘Verner
Urjais - Joaquim Oliveira
V. Salgado a. Pereira (sue. de João Margeai]
Valente - Domingos Rodriguea
Oscar Freitas
Valim
Vasconcelos - 1.
,Vasconcelos - Severino Ilidio de
Vasuez - Earique Gonzalez
:Voz - Lourival da Rocha
Velasuez - Nioolau Nunes
AidOnio de Freitas
Veloso
Veloso - Osisvaldo de Castro
J. A. F.
Vermaa •sa
Viana - Milho Fernandes
Vieira - America Rodrigues
Vieira - Be v'cio Augusto
Vieira - Enit.io
Vieira - Iírancisco da Rocha
Vieira - tr5S0%
Vieira -L José Gomes
Vieira - Matoiel Gonçalves
Vilares - GuPherme Bastos
W. Rocha ,Sc Comp.
wetterhann -- Heinz
%Voir Xavier - António Ferreira da Cal
Del'3m
Xavier
Zany - Júlio Ramos
Zolhof & Filho
Zuecaro - Polia
Diretoria

1ghããã

do Imposto de Rendi-

PESSUS JURÍDICAS

Exercício i de 1933
De ordem do Sr. diretor do Imposto de Rende, etkisidb ei
telbuintes abaixo mencionados, de 'acordo com o art.- 114 do regia.
lamento em vigor, a prestarem dentro do prazo de dez dlaa, cagada!
SO dias da publicação déste, esclarecimentos que se tomam rieees4
'sírios para regularidade de sua situação junto a esta-Diretterfa, pote
infração do art. 113, alínea a do mesmo regulairienjk ÉloYALKI0 IHM:4
49130 fim dirigir-se à Senão de Revisão:,
N. 91 - J. Correia & Lopes.
N. 100 - A. Moutinho & Comp.
N. 125 - J. Barbosa de Oliveira.
N. 151 - Madalena José Jorge.
N. 179 - A. Sad Kyk & Comp.
N. 208 - Elias Hessum.

Dezembro do MIS 25607

N. 240 - Adelino Gomes da Silva e Manuel Neute§g tit*,plro.
N. 279 - Alfredo Machado Cordoniz,
N. 282 - António Cardoso.
N. 314 - Eduardo Laplair.
N. 372 - J. Almeida Vieira étc Comp. Ltda.
N. 622 - Flávio José de Andiatde..
N. 741 - Antônio Nunes e Barros.
N. 810 - José W. 'Valeriano Alves..
N. 853 - J. Alves & Gastão.
N. 899 - José da Silva Araujo.
N. 914 - Patrocínio de Almeida.
'N. 1.020 - Joaquim Moreira Assunção.
N. 1.023 - Custódio Fernandes de Assunção.'
N. 1.121 - B. Gonzalez.
N. 1.122 - Jaime Medeiros Barbosa.
- N. 1.184 -- Horácio
Comp.
2. 1.206 - Antônio Bernardo.
N. 1-207 - Bromberg & Comp. •
• . 1. 214 - Jacob Berman.
N. 1.345 - António Antunes Braga.
N. 1.370 - José Leibovicb.
N. 1.398 - Percília Braga.
N. 1.454 - Abreu & Frias.
i N. 1.460 - José Rodrigues Bráulio.
N. 1.524 - Z. Czamark.
N. 1.620 - Luiz Didirno.
N. 1.637 - Silvéria Ramires Larnego.
N. 1.681 - Albino Augusto Vieira.
N. 1.713 - Drebtchinsky & Gulkis, Ltda
N. 1.72:1 - Teodoro Duvivier.
N. 1.806 - J. •A. Abreu.
N. 1.856 - João Fernandes de Carvalho.
N. 1.909 - Benedita Caputi.
N. 1.937 - Manuel Chaves Cândido.
N. 1.941 - C. Cruz. •
N. 1.947 - José da Cunha.
N. 2.015 - Joaquim M. da Costa.
N. 2.022 - João Costa.
N. 2.024 - Silvério da Costa.
N. 2.038 - Matias 'Cardoso.
N. 2.040 - António Cardoso.
N. 2.051 - Carlos Itiberé da Cunha.N. 2.079 - Abel Joaquim HenriquaS.
N. 2.073 - Costa Santos & Comp.
N. • 2.080 - Hilário Rodrigues Cardoae...
N. 2.088 - José Pinto Custódio.
N. 2.153 - Carvalho bamaseeno & Comp.,
N. 2.161 - Francisco de Carvalho.
N. 2.162 - Carlos & Delgado.
N. 2.163 - Francisco Dias Carneiro.
N. 2.168 - Carlos Moreira e, Comp.
N. 2.170 - Antônio Martins Carneiro. •
N. 2.171 - D. Barro..
Antônio Jacinto Mateus da Cinte
N. 2.175
N. 2.180- Oleio, Carnaval.
N. 2.181 - Bernardo Piquet Carneiro Filho,
N. 2.182 - Francisco Duarte Carreira.
N. 2.183 - Bernardo Carriço.
N. 2.184 - Carvalho Gouveia & Costa.
N. 2.185 - Amélia de Carvalho,
N. 2.186 - José Carneiro.
N. 2.187 - Augusto de Carvalho.
N. 2.190 - Caruso, Herculano & Morais.,
N. 2.192 - Antônio Carneiro.
N. 2.193 - Antônio-Duarte Carvalho.
N. 2.191 - Carlos Fernandes & Lopes.
N. 2.199 - Dolor Horiodate de Lima CarvalhO.;)
N. 2.201 - Davi Carlos.
N. 2.202 - Bento José de Carvalho.
N. 2.212 - João Faleiro de Carvalho
N. 2.213 - João M. de Carvalho.
N. 2.214 - Humberto Carvalho.
N. 2.215 - Marcelino Pinto de Carvalho,
N. 2.217 - Francisco Rodrigues Casanova'.
N. 2.220 - Cândido José da Costa.
N. 2.226 - Domingos Carreira,
N. 2.307 -José Carvalhoca.
N. 2.311 - Simões de Carvalho.N. 2.318 - João Antônio de Carvalho.
N. 2.320 - Valentim Teixeira de Carvalho.)
N. 2.321 - José P. de Carvalho.
N. 2.323 - Joaquim de Castro.
N: 2.325 -'Wadih Chalhoub.
N. 2.326 - Lidio de Castro
N. 2.327 - Juan Catará.
N. 2.328 - Nicolau Choeri.
' N. 3.330 - Aurélio Cordeiro.
N. 2.332 - Paulino Vilela Correia.
N. 2.333 - Augusto Correia.
N. 2.335' - Constantin 3 er Rodri [rum,
N. 2.336 - Corde rro & Borgado.
N. 2.339 - António da Conceição.
N. 2.310
Coimbra & Comp.
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•
• N. 2.341 - Evaristo Cordeiro.
N. 2.341 - José Pereira Cordeiro.
N. 2.346 - Salvador Copelo.
N. 9 .347 - Cosentino & Viceerinli.
Conti
Caput°.
N. 2.318
N. 2.350 - António Jaime Cordeiro.
N. 2.352 - José Correia.
N. 2.358 - Manuel Fernandei Correia.
N. 2.359 - Rosalina de Jestis Correia.
N. 2.360 - Alfredo Correia.
N. 2.371 - Comp. Anuncio 1.11111MOsOs Lux S. A.
N. 2.379 - Mauricio J. Cohen.
N. 2.387 - .1bilio Barbosa de Castro,.
N. 2.388 - António Ferreira Cristo.
N. 2.390 - Chaves & Oliveira.
N. 2.391 - Armando Colaço.
N. 2.408 - F. A. Batista.
N. 2.442 - Miguel Chedrens.
N. 2.471 - E . . • , , rardo Fernandps
N. 2.575 - Fiie1 Luiz.
N. 2.408 & Ma rguardt Ltd).
Braz.
N. 2.551 N. 2.598 - Francisco Nunes Ferreira.
•
N. 2.608 - F. C. Rodrigues.
N. 2.619 - E. Barbosa Pereira.
N. 2.626 - .1 . :i •emberg
Gomes.
N. 2.667 N. 2.699 - Ferreira &
N. 2.608 - .rigueiredo & Tle.rnardes.
Francisco Ferreira.
N. 2.700 • 2.707 - .1n;',Ho Fernalitles.
N. 2.708 - João AntônioFernaricies.
L -'Nogueira
N. 2.709
iimrdino
FornandeS.,
Fernandes.
N. 2.711 N. 2.719 - J-'. i Fernande.s.
N. 2.725 -- E .1sto José Fermindes.
N. 2.729 N. 2.733 - Manuel Ferreira.
N. 2.738 - 'Manuel Vaz Ferreira.
N. 2.7:0 - .:,:rveíra dos Santos & Pereira'.
Augusto de Figueired§,
N. 2.:
(5:. Nascimento.
N.
Ferreira.
N. 2.717 N. 2.7-1S - S..onnel Fetsenehewalb.
N . 2 . 7 , n ___
Gonçalves Ferreira.
N. 2.754 - Janne Ferreira.
Figueira.
Figueira.
N.
Pinto Ferreira.
N.
- José P. Ferreira.
-N. 2.
N. 2.767 - José Apóstolo Ferreira..'
N. 2.769 -- .`'igneira & Pereira.
N. 2.774 - José L. Ferreira.
Conto Ferreira.
1N . 2
ro Ferreira .
N . 2.7 -49 - 1
N. 2.7t.,)
.1; n:,ró Ferreira.
- -1i.lumero C. Fernandez.
N. 2.
Fernandes.
2.77
Ferreira Fernandes.
2.7U1 - ..uão Batista Fernandes.
N. 2.793 - 'k rit(snio Faria.

N. 2.805 - Fadei & Nigri.
N. 2.811
Aio Ávila Fraga.
N. 9,$.1 - João Ferreira de Figueiredo.
- J. Marques & Silva.
N
N. 2. 8i - Ciaudio Ilerrolnio Ferreira.
N. 2.873 - .'.i1;..ônio Coelho.
N. 2.877 - àdime Furnian.
N.-2.881 - João Borges de Freitas.
N. 2.801 - ferreira Azevedo &
N. 2.901 -•Juào Melquiades Feijó.
?las & Comp.
N. 2.906 - J. R. F12..1.
N. 2.911 - Antônio Joaquim GomehreeT.,
N. 2.914 - Tos:fina Galbiano.
•
N. 2.917 - Felipe & Gabriel.
N. 2.910 - Ucimirdino F. Ferreira.
N. 2.920 - Aliredo Ferreira.
N. 2.022 - Francisco Ferreira.
N..2.926 - Evaristo Lopes Fale56.
N. 2.927 - Francisco António Ferraz.
N. 9.929 - António .Verreira.
N. 2.945 - Ír.ó Feitx.
N. 9.949 - A,~1 Gánra.
Tsj
958
oralia ,d.
Einise.ca.
- .aox .Ve.: n .1111411.
N. 2.978 - Álvaro iwar.igues Ferreira.
N. 3.022 - fsriLel Grinspum.
,
N. 3.051 - C7cernira Ferreira. '
•
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Anionto Perreit+i,Goi/^alves.

- manuel
N. 3.088 - Abilio Ferreiro.
, 3',089 -. João Feriar, .

1)1
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N. 3.090 - Gomes & Maia.
N. 3.091 - Antônio Paulo Gomes.
N. 3.092 - Gomes Maciel & Filhos.
-N. 3.093 - Antônio da Silva Gomes.
N. 3.095 - Manuel Gomes.
N. 3.097 - Ambrosina Luiza Gomes.
N. 9.098 - Abilio da Silva Gomes.
N. 3.100 - Gomes Alberto & Comp.
N. 3.117 - Manuel Francisco Gorr.r.s.
N. 3.119 - Luiz Augusto Gome:,
N. 3.120 - Edit
N. 3.121 - Albino Pereira Gomes.
N. 3.122 - José Carvalho
N. 3.123 - Gomes, Campos Sc
N. 3.128 - Alfredo Gomes.
N. 3.131 - Gomes & Comp.
N. 3.133 - Paulino Gomes.
N. 3.145 - Felix Borges Fe:1 era.
N. 3.146 - Abilio Aragonez do Faria.
N. 9.150 - Antônio da Cruz Ferreira..
N. 3.153 - António Gonçalves.
N. 3.155 - Antônio Gonçalves.
N. 3.164 - Manuel Antonio Gonçalves limiar,
N. 3.172 - Albino Gonçalves..
N. 3.180 - Bulbosa & Irmão.
N. 3.237 - Grangela & Rebelo.
N. 3.239 - Teófilo Graça.
N. 3.246 - Grea,hdo dos
e Henrique Lopes dos Santos,"
N. 3.250 - José F.-irnalid.

4

N. 3.257 - &aficas Kot3mos.
N. 3.264 - João Vieira Goulart.,
N. 3.266 - Ana de
.
N. 3.207 - Elias Grinplais.
N. 3.273 - Manuel Gouvein.
N. 3.285 -- Domingo.-3
N. 3.291 - Cesar Gi•aciano.
•
-A1ebint-l2s.1.3r2inifel.
N. 3.311 - F. Santos.
N. 3.312 - Margarida Vitória Cordeiro, •
N. 3.315 - F. Perisso
Comp.
N. 3,316
Jaime Nen-Agiu! Coimbra.
N. 3.329 & Aran,jo.

N. 3.321 - Dant:As dz Comp. Ltda.
N. 3.323 - H. Rosa &
N. 3.324 - João Pedro Henrique.

N. 3.325 - Il. de Carvalho.
'N. 3.320 - Horácin Muniz Barbosa e Mário Munlz Barbosd,
I N. 3.330 - Henrique Carola & Comp.
, N. 3.332 - João Haddad,
IN . 3.333
Harold II. Rosen & Comp.
' IN. 3.334 - H. Anciracle.
N. 3.338-11. Stanley Jones.
N. 3.239
Ibraim lianna.
N. 3.340 - Huber Santo3 & Cunha.
N. 3.341 - H. Zilher & Irmão.
N. 3.347 - II. Eberins & Comp. Ltda..
N. 3.348 - José Hahlrouk.
N. 3.355 - Jc:ão Pedro Henrique:, ,
N. 3.356 - Habil) Assad Houaiss.
N. 3.360 - Heitor Rocha 45r.
N. 3.361 - Carlos E. Haering.
• N. 3.362 - Eliab Habib & Comp.
3.364 - 11. Fernandes.
N. 3.366 - Mihram Hartalian.
t nN. 3.367 - ilenry Leibovich e Stefan zurhyoil.
IN. 3.368 - Wadib, Henud.
INT. 3.869 - Cbil José Herschberg.,
N. 3.371 - José Bolide.
N. 3.372 - Antônio Hunes. .
I N. 3.373 - .uvenal Hanna.
N. 3.374 - Antonieta Bofas'.
N. 3.377 -- Iltorigues
N. 3.378 - Horlido & Clemente.
N. 3.380 - Samuel Hoffman.
N. 3.383 - Homero Pereira & Cong!,..
N. 3.388 - Joaquim Henriques.
N. 3.389 - Ilarari & Mugrabi.
N. 3.391 - l.mbraim Heila.
N. 3.398 - José Helman.
N. 3.399 - Manuel Joaquim Henrique.
N. 3.400 - Liy Ilabib.
,N. 3.402 - Lui.t; Ilenriques,
N. 3.452 - David Hassan.
N. 3.454 -José Hajum..
3.455 - Idel Halfen.
.N 3.456 - H. B. Marx,
N 3.468. - Melem Ilabib.
N. 3.459 - Herrninio Augustõ Roque ki Jottii Manei. "N. 3.460 - 11. Ponaro.
N. 3.461. - Miguel Fernandes.
N. 3.462 - hauria Isso.
,N.
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3.920 - Sara Kolfman.
. 3.922 - José Carlos Kautzner
• 3.924 - Norberto Konther,
N. 2.471 -•Irn:ãos Vieira & Comp.
N. 3.475 - Ernesto de Sousa & Ira";
. 3.925 - José Kleimman.
;.
I 3.929 - Emilio Kanaan.
N. 3.179 - Innen Alves & COMP. ", . 3.930 - Hassan Khan.
L 3.180 - Rosa Iaraszewey.
; • 8.932 - Avedis Kurdian.
N. 3.182 - 1. Garcia & Comp.
jr. 3.934 - Tanios M. Karam.
N. 3.483 - Arnold loffe.
n N. 3.938 - Dimitriy Kuiaseff.
N. 3.187 - Indunacional Limitada
4w. 3.938 - Mil. Assad & Com,
/q . 3.188 - Adácio da Costa'.
N. 3.939 - Golda Krivarot.
N. 3.489 - I. L. Ferreira.,
M. 3.941 - José Karacuchansky.
N. 3.491 - Irineu Rodrigues e phieffiii
ik
3.943 - Keitaro Kavakani.
N.
N. 3.493 - Irmãos Veiga &, Sousa. •
i
N. 3.945 - Jorge Kalil.
N. 3.494 - irmãos Citro.
N4:
,
N. 3.946 - Jaime Kligman.
•
N. 3.495 - I. Augustovsky.
N. 3.493 - Isabel da Silva Santos • hm etaindllagleV"' ' N. 3.952 - L. A. Pinheiro.
- N. 3.953 - L. A. Guimarães Cotiar
N. 3.497 - u1vio Imbuzeiro.
N. 3.954 - L. Menezes & Comp.
N. 3.500 - Dib Iazbik.
N. 3.957 - L. Goltsman.
N. 3.554 - rafe & Kardos Ltda.
N. 3.958 - L. Girs.
N. 3.555 - J. A. Gil. 4
N. 3.959 - L. Foreira.
N. 3.556 - J. C. Ramos & Comp.:
N. 3.962 - Ana de Almeida Lãoerditi
N. 3.557 - J. Branco Ribeiro.
N. 3.963 - L. C. Costa.
N. 3.559 - J. C. &Artes .
?I. 3.904 - L. Durand.
N. 3.560 - •1. B. Ferraz & Comp. Lt"
N. 3.965 - L. V. Magalhães.
N. 3.562 - J. C. Gonçalves da Coma.
N. 3.967 - Laboro, Braga & Itatnoi.
N. 3.567 - José A. Gonem & Comp.
N. 3.968 - Rafael Labate.
N. 3.572 - J .C. Oliveira.s
N. 4.034 - Jaimovich tst Irmão
N. 3.575 - J. Alves & Rocha.
l.
N. 4.036 - Francisco Lea
N. 3.577 - J. B. Monteiro.
N. 4.037 - Euzebio Leal.
N. 3.580 - J. B. 11.êis'& Comp.
N. 4.040 - Nunes do Sousa & tui-up. LM.
N. 3.583 - J. G. Carvalho & Comp.
N. 4.043.- José Luiz Ferreira.
N. 3.584 - J, C. Monteiro.
N. 4.125 - Rodrigo da Fonseca Santo. Ur*,
N. 3.587 - J. Batista & Ribeiro,
N. 4.132 - Carlos Augusto Leitão.
N. 3.580 - J. A. Botelho.,
N. 3.592 - J Dessa.
N. 4.133 - Leitão Irmão & Comp.
N. 3.593 - J. Barbosa & Costa.
14. 4.141 - José Leite.
N. 3.594 - J. Araújo & Radrigued.'
N. 4.152 - José Teixeira Leite.
Comi.
N. 3.597 - J. A. Rodrigues &
N. 4.154 - Antônio Fernandes LeirOS.
N. 3.603 - Domingos Monteiro do (Rivg=
N. 4.156 - José Moí-coronhas Viana 44 UM-N. 3.605 - Valentim Liberato.
N. 4.157 - Manuel dos Passos Lemos ,gyaipIti
N. 3.607- J. D. Batista.
N. 4.158 - Domingos Leoboas.
N. 3.608 - J. Bandeira & Comp.
N. 4.159 - Leonardo Ferreira & Coo)/
N. 3.609 - J. B. de Oliveira & Com>,
N. 4.160 - Leopoldo & Grasse.
N. 3.611 - J. Borges.
N. 4.161 - Leon Lerner.
N. 3.612 - J. C. de Oliveira.
N. 4.183 - Rubens Pereira Leito,
N. 3.613 - S. Cardoso Dias.
N. 4.185 - Raul Ferreira Leite.
N. 3.614 - J. Celestino Moreira &
N. 4.187 - Fenelon de Biqueira Lao*
N. 3.615- J. Baltazar Mateus.
14. 4.195 - Antônio Latarraoa.
N. • 3.616 - ,T. Casar.
N.4.196 - Semiramis Borsoi Leitão,
I
N. 3.617 - J. Coelho de Matos & Cou1g,
, N. 4.197 - Marc_alino Lago.
N. 3.618 - 3. Coimbra &
N. 4.199 - André Lano.
I
N. .3519 - J. Correia.
IN.
4.280 - Leão & Querido.
N. 3.620 - J. Correia &
N. 4.283 - António da Costa Leite,
N. 3.621 - J. Correia Loureiro,
N. 4.281 - Leite Bastos & Silva. 1
N. 3.622 - J. Costa.
N. 4.237 - Filip Leirvkowick.
N. 3.625 - J. A. Ferreira].
N. 4.233 - José Joaquim de Ler1104.
N. 3.627 - J. da Cunha Gonçalved.
N. 4.289 - Lemos Rabêlo Sz Comp.
N. 3.628 - J. A. de Figueiredo.
Leoa.
N. 4.290Nelson
N. 3.629 - J. A. de Oliveira.
P1.
4.292
Alberto
Levf.
J.
G.
Carvalho
,&
Com,
N. 3.692 N. 4.293 - Alberto Levi.
N. 3.700 - 3. Estrela & Comp.
N. 4.346 - Lopes & Pereira.
N. 3.751 - J. Dourado.
N. 4.251 - José Loureiro.
N. 3.753 - 3. Galo.
N. 4.356 - Heitor Marques Lopes.
N. 3.754 - j. O. Aguada.
N. 4.357 - Clovis Cavalcante do R. Ltotel
N. 3.755 - J. Ferreira dos Anjos.
.
N. 4.360 - Ester Linoff.
N. 3.758 - J. E. Glover.
N. 4.362 - António Loureiro.
N. 3.759 - J. F. Maldonado Júnior.
N. 4.368 - J. M. Batista.
N. 3.750 - 3. G. de Carvalho Braga ATM
N. 4.381 - J. Martins dos Santos.
-- -N. 3.703 - J. F. da Silva.
N. 4.470 - Lopes & Matos.
N. 3.761 - J. Dutra & Comp.
N. 3.765 - J. T'f,vandro 'Lopes.
N. 4.570 - Bela Temple.
N. 3.766 - J. Ferreira de Oliveira.
N. 4.613 - Mário Correia Lopos,
N . 3 . 772 _ .T F. de SouSa.
N. 4.621 - Lobo & Moreira.
J. Garcia:
3.774
6. 4.631 - Lino Ramos.
N. 3.775 - J. Fernandes & Fornirei.
N. 4.633 - Antônio Lourenço Lopes.
N. 3.776 - J. Fp rreira Main,.
N. 4.693 - Joaquim Loureiro.
N. 3.780 - J. Klein & Vogel.
IÇ. 4.706 - Maria Couchetta.
N. 3.783 - J. Lima & Costa.
N. 4.733 - Madame Mell.
N. 3.786 -3. L. Pinto &•Comp,
N. 4.745 - Madaleno Santero dc Comp,
N. 3.787 - J. L. Anesi.
N. 4.802 - Luiz Reixach & Filho..
.
N. 3.375 - J. Almeida. •
N. 4.803 - Lino Anierim & Comp.
N. .1.R75 - J. Alves Guerra.
N. 4.806 - Antônio José Lopes.
N. 3.396 - Joaquim Korke.
N. 4.810 - Raimundo Batista de Lima.
N. 3.398 - .Tnrge Teodoro Kik!.
.
N. 4.812 - Adelino Faria Lopes.
N. 3.909 - Enneko P
N.
4.815
Joaquim
juvêncio
de
Llma.
rme
gognan.
Te
9n2 Ts: .
N. 4.825 - José Gregório Lima.
N . 3 . 904 _ G porg K1einwot.
N. 4.828 - Manuel Rodrigues Lisbóa.
N. 2.906 - Keninger Ct Com.
N. 4.831 - Linhares & Castro. '
N. 2.907 - Fonhia Kaufmann-.
l. 2.915 - Artur Kosnitsky.
_. Secretaria da Diretoria. do Imposto de holm:te. Mo:de. dant**, *4
N. 3.916 - Guilherme Kuchat.,
.I i- dezembro de 1938. - Jose da Mogalliciés Breve, voGrotkie,
N. 3.919 - Eassvan Sr, Pomorant.
1.
N

- Irlu: os Letner.

Ç. 3.172 - Bala Ibrabizn.

'
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ie Renda
JI1111DIt: AS
EXERC.il.iii na 1933
De ordem do Sr. diretor do Ttrrpo.g to de Renda, eõjwidõ thÃ
tribuintes abaixo mencionados, de acordo com o art. 114 do regula-.
mento em vigor, a prestarem dentro do prazo de dez dias, contados
30 dias da publicação deste, esclarecimentos que se tornarem necessários para regularidade de sua situação junto a esta diretoria, por
infração do art. 11:3, alfeea a do mesmo regulamento, devendo para
Sim, dirigirem-se ti secção de Revie.ão:
Díeoi'

ou

Secretaria da Diretoria do Imposto de Rehda, Rio de /anel" 11
de dezembro de. -1938. - José de Moutilhães Bravo, secret4/10.7,-N. 4.833 - Tereza Lima.
N. 4.835 - Eduardo Loureiro.
N. -5.837 - Luiz Martins & Lop
N. -1.815 - Artur Lopes.
N. 4.846 - Lopes & Costa,
N. 4.847 - Amaro Lopes.
N. 4.850 - Serafim Cardoso Lopeã.
N. 4.972 - Lima Nieto & Comp.
N. 4.974 - António Lopes.
N. 4.976 - J,Jrge Lima.
N. 4.977 - Carlos Vieira Loureird.
N. 4.978 - Antônio Gonçalves Limar
N. 4.980 - Jines de San Liandro„
N. 4.981 - Plínio de Souza Lima
N. 4.986 - Lopes & Dias,
N. 4.987- José Lopes.
N. 4.990 - Pinkas Liska.
N. 4.992 - Domingos Lofiego.
N. 4.999 - Manuel Rodrigues Luurelró,
N. 4.995 - José Manuel Lopes.
N. 4;996 - João do Nascimento Lima.
N. 1.997 - Antônio Augusto Lopes.
N. 4.998 - Romeu Pascoal de Décio,,,,
N. 5.006 - Luiz Francisco de Linla,;
N. 5.009 - Vitor Lioi.
N. 5.204 - Manuel Antunes &
N. 5.227 - Domingos Moreira Carne1r4
N. 5.268 - ...Marques Gomes & Comp.:
N. 5.292 - Ferreira & Marques.
N. 5.373 - J. R. Monteiro Filho§
N. 5.382- J. Morgado.
N. 5.390 - J. Rainho & Comp.,
N. 5.459 - Manuel Matildes.
N. 5.508 - Albino Martins.
N. 5.546 - Filmnena Belino Melito.
N. 5.596 - Francisco Alves de Oliveht,‘
N. 5.704 - Francisco Olinda.
N. 5.731 - Rufino de Oliveira.,.
N. 5.782- Artur Jacob Janeira,
N. 5.783 - Pedro Jerosalimsky..
N. 5.823 - Kalition Jaimovich.
N. 5.826 - João Fernandes.
-N. 5.846 - Celestino de Almeida 1‘ Ottiosío
N. 5.872 - Pedro Cavalcante Lopos, •
N. 5.873 - Avelino Santos Costa,
N. 5.916 - José Fernandes Melquiadeei,
N. 5.925 - João Ferreira da Costa &MI
N. 5.937 -João Mendes.
N. 6.009 - Pascoal Lipea.
N. 6.010 - Frederico & Cardoso,
N. 6.013 - Jaeomo Paura.
N. 6.032 - Pedro Silvosa.
N. 6.070 - Guarino Augusto Messinii.,
N. 6.097 - José Marques Pastor e MIgnea nitertS
N. 6.177 - Lniza Pedrosa.
N. 6.186 - Ezequiel Casemiro Pereira
N. 6.193 - Braz Perri.
N. 6.206 - Eugenio Monteiro.
N. 6.218 - Manuel P. LoureirOm
N. 6.224 - Martinho Monteiro.
N. 6.237 - João Lopes de Moraia.G5.
N. 6.284 - Manuel de Sá Cardoso.
N. -6.291 - Domingos Nogueira Sl/va-..
N, 6.357 - Soares Soares &.
N. 6.375 - Felipe Jorge.
N. -6.393 - Antônio José.
N. 6.394 - Antônio José.
N. 6.367 _ José Mãria dos Santos_& tal
N. 6.398 - Martinho José.
N. 6.399 - Soada José.
N. 8.429 J. Portela & Costa.
N. 8.447 - Sara Trigo Moreira.
N. 6.455 - Arnaldo Mor!.
N. 6.474 - Ale H•assaf Handon.
N. 8.481 - José Alves de Lima.
N. 6.481 - José Alves de Lima.
N. 6.574 - Manuel-Raposo Munhoz
N. 4.882
Augusto Dias Quelhas,, •
& UMA°.
0.800_ .p
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f'.010 - Marcos Schneider.
e.611 - Acelino Schwartz.
N• 0.030 - Ramos & Mota.
N. 6.642- Carneiro Pinto & Cia.
N. 6.659 - Henrique Ramos.
N. 6.077 - Domingo José da Silva.
N. 6.702 - Empresa Vera Cruz.
N. 6.716 - Alfredo da Silva.
N. 6.902 - Antero Silva.
N. 6.907
Aristieles Pereira da Silvri4
N. i1.908 - Arlind.o Bhlmann da Silva..
- Salva & Barreto.
N.
. 0.950 - José Figueiredo.
_ N. 0.952 - Soamo Jaeob.
N.. 0.95-5 - J. Seco & Cia.
N. 0.955 - Joana Teodoro de JeStlem
N. 6.950 - José de Jesus.
N. 6.958 - Joalheria Esmeralda Ltd.
N. 0.059 - João Antônio de Oliveira êi Artur pereira.
N. 6.960 - João Brito & Cia.
N. 6.962 - João do Sã e Alfredo Franco. •
N. 6.964 - Joaquim Marinho Teixeira e Rosa ?4.arini10 da ISIlvt„..j
N. 6.905 - Joaquim de ¡Sousa Fernandea.N. 6.966 - Gretchen Jonssen.
.N. 6.967Atilho
_
Fonseca Jorge'
N. 6.968 - Abraão João Jorge.
N. 6.975 - Júlio & Neves.
Ilermano Juer.
N. 6.976
N. 6.982 - C. Esteves Sc Pereira.?
N. 6.995 - Atílio Scorza.
N. 7,105 .- Valdeniar
.N. 7.106 - Michael Schneider.
N. 7.116 - Salvador Serafim.
N. 7.122 - Serafim Martins dos Santd.
N. 7.152 - Areangelo S'harra.
N .7.151 - Ou Tze Ju.
N. 7.154 - Júlio Soares & Gi§
N. 7.157 - João Jurgila.
N. 7..168 - Garcia & Etchatz.:
N. 7.196 - José Capela.
N. 7.215 - João Caruso.
N. 7.224 - Delfim Itodrigues SerranO.
N. 7.233 - José da Costa e António JOgLtgg ~ffis.4
N. 7.234 - Vias José.
N. 7.235 - Habbib José.
7.243 __. Manuel Alves do Rem
N. 7.269 - M. Fernandes Reis.
N. 7.305 - Carlos Ribeiro Junior.,
Henrique & Teixeira.
'Isl. 7.454
N. 7.455 - Trajano Bernardo Ribeirda;
N. 7.404 - Ofélia Rigato.
N. 7.608 - Gerard Rocha Duarte.
N. 7.747 - José Rodrigues Fernandec
N. 7.856 - J. Correia Neto.
N. 7.805 - A. Moreira.
N. 7.892 - Carlos Garcia Vilela,
7.894 - António Labibe.
•
•

N.

8.227 - A. Gomes do Amaral..

N. 8. 6-t
Eduardo José Barbosa.:‘.
N. 8.0:31 - Friyz Barowsky.
N. 8.0v - Joaquim Lopes Barrete,:
N, 8.60:-; - Anafe Behor.
N. 8,691 - Braia & Sousa Ltda.:
N. 8.716 - José L. de Carvalho.,
N. 8.731 - Raffaeli Cerbino.
1. 8.75/ - Cid de Oliveira Costa.:
N. 8.770 - Couto & Leipnik.
N. 8.787 - Afonso João Caetano Fillãj
N. 8.911 5 - António Carvalheira.
N. 8.905 - Antônio Gomes de Carvalho'
'N. 8.932 - Roberto Consentino.
N. 8.9-52 - Benjamim Costallat.
•
N. 8.961 - Domingos Borges &
N. 8.973 - De Gasparis & Dall'orto.a
N. 9.025 - Artur Edler.
-N. 9.032 - A. Gusovschi.
N. 9.050 - F. A. Pinheiro Juniot,
*N. 9.097 - Fernandes & Sofia.
N. 9.626 - Raul Nin Ferreira.,
N. 9.638 - Ni ezem Figueiredo.
N. 9.640 - Jack Finkelstein.
N. 9.642 - José do Almeida Floréd;)
1
N. 9.64-4 - Albino da Fonseca.
N. 9.645 - Alvaro Alves Fonseca.
N. 9.646 - António da Fonseca.
N. 9.649 - Floriano Felix da Fonseca.
N. 9.650 - José Pereira da Fonseca.
N. 9.651 - José Pereira da Fonseca.
N. 9.652 - Fonseca & Vitorino.
N. 9.654 - José Afonso da Fonte.
N. 9.655 - José Formanck.
N. 9.657. - Francisco A. Santos & Companh1t,3

• .-
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- 3.2ranaisco Alencles- & Companhias,
14
N. 9.660 - Francisco Franco.
N. 9.661 - Harold Franco.
14..9.662 - Clovis Freire.
N. 9.663 - Albino do Freitas.
N. 9.661 - Freitas & Almeida.
. N. 9.665 - Armindo Freitas.
'N. 9.668 - Freitas Loewen &,Companhtf‘)
N. 9.670 - Maria da Silva Freitas.
N. 9.674 - Ida) Frejdfir.
N. 9.675 - Abram Fremer.
N. 9.679 - Regina Furtado.
9.686 - Manuel Gouveia.
N. 9.887 - Hertine Giltone.
N. 9.907 - Olivio Gomes.
V. 9.915 - Luiz Gonçalves.
N. 9.935 - Henrique Gregori Junior.
/
N. 9.940 - Helena Guerra.
N. 9.918 - Bruno Guiseppe.
N. 9.954 - J. Barros & Companhia.
N. 9.955 - Humberto Lobianco.
N. 9.965 - Lasry & Teixeira.
N. 9.966 - Iternardibo Coelho Leal.
N. 9.977 - José Lente.
N. 9.989 - Livio Valadão & Comp.
N. 10:007 - Eduardo Rodrigues Loure1r0.1
N. 10.010 - João Lourenço.
N. 10.025 - O. Vasconcelos.
11.10.037 - Eduardo Meireles da Luz.
N. 10.057 - Oscar Soares de Queiroz e Ariat
Natividade.
N. 10.058 - Habib Otaqui.
N. 10.059 - (Amar O. Albrecht•& Comp
N. 10.066 - Monteiro & Fernandes.
N. 10.063 - Germano Martins Cunha.
N. 10.068 - Joaquim Marques Pastor.
N. 10.069 - Manuel Gomes Pereira.
N. 10.070 . - Pieren & Comp.
N. 10.071 - José da Costa Pimenta.
N. 10.072 - Pimentel & Corbol Ltda.
N. 10.076 - Artur Pereira de Pinho.
N. 10.073 - João Pinheiro.
N. 10.078 - Pinho & Teixeira.,
N. 10.079 - Pina Cabral & Diniz,
N. 10.081 - JOFIS Duarte .Pina.
N. 10.083 - Pinto & Amorim.
N. 10.084 - Antônio da Costa iPinto.
N. 10.086 - António da Rocha 'Pinto.
N. 10.087 - Artur Pinto.
N. 10.088 - Au-usto Pinto.
N. 10.089- Pirrto Guimarães & Comp. N. 10.094 - António Valente de Almeidtti
santos.
•
N. 10.095 - Olivio da Costa Pinto.
N. 10.096 - Ternistocles Cerqueira Pinto.
N. 10.097 - Pinto Vieira Santos & Cia.
N. 10.098 - Anibal Pires.
N. 10.101 - Manoel Borges Pires.
N. 10.102 - Carlos Polo.
N. 10.108 - Produtos Pelsen Ltda.
N. 10.109 - Proust & Cia.
N. 10.111 - Sebastião Afonso Pierre.
N. 10.112 - João Crisóstomo Pimenta/.
N. 10.113 - Pina Ventura & Gomes.
10.114 - Alfredo Bráulio Pinheiro.
N. 10.115 - Manoel de Azevedo PinheirO,
N. 10.116 - Pinheiro Ferreira & Cia.
N. 10.117 - }Iodaria Peixoto Pinheiro.
N. 10.119 - Pinson Comana & Cia. Ltda.
.
N. 10.120 - Antônio Pinto.
N. 10.121 - Antônio Pinto Filho.
N. 10.122 - Joaquim Pinto.
N. 10.123 - Joaquim Ferreira Pinto.
N. 10.125 - Manoel Duarte Pinto.
N. 10.126 - Martinho Pinto.
N. 10.127 - Oscar Marques Pinto.
N. 10.128 - Olinda de Mesquita Pires.
N. 10.129 - Silvino Pires.
N. 10.131 - Pizzari & Pellegrin.
N. 10.132 - Pedro Pizzolato.
N. 10.133 - Maria Plachta.
N. 10.136- Joaquim Polônia.
N. 10.137 - Pontes & Ribeiro.
N. 10.138 - Porfirio Martins & Cia.
N. 10.139 - Renato Porto,
N. 1(.1i1 - Manoel Marques Póvoa.
N. 10.142- Salvador Pulhieze.
N. 10.4 í3 - Luiz Pustilnic.
N. MAI - Elisa Pfecinini.
N. 1n. (í5 - Raul Roque Pichara.
N. 10.146 - Nina Pickersgill.
N. 10.1'47 - Pictro Picroni.
N. 10.148 - Helena André Pierret..
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N. 10.151 - Jojse
N. 10.152 - Manoel Pinheiro.
N. 10.154 - Maria Madalena Pinheiro.
N. 10.155 - José Dias de Pinho Sobrinho.
N. 10.156 - Rosalina Brandão.
N. 10.157 - Manuel de Sousa Pina.
V. 10.158 - Abeillard Ferreira Pinto.
N. 10.159 - Aderito Pinto.
U. 10.160 - Apoiino Pinto.
N..10.161 - Artur Martins Pinto.
V. 10.162 - Bernardo Pinto.
N. 10.164 - Francisco Oliveira Pinto,
N. 10.165 - João Geraldo Pinto.
N. 10.166 - Jd.sé Pinto.
N. 10.171 - Secundino-dos Santos Pint04
N. 10.172 - Deolinda de Jesus Pires.
N. 10.173 - Ernesto Pires.
N. 10.174 - Felisbino Antônio Pires.
N. 10.175 - Pires & Ferreira.
N. 10.177 - Maria Vasques Pires..
N. 10.178 - Sadi Ferreira Pires.
N. 10.179 - .Ernesto Vicente Pizzotti.
•N. 10.181 - Poetzel & Krohnert.
N. 10.182 - Police & Carnezelis.
N. 10.183 - Mello Pontes.
N. 10.184 - Antônio Nogueira Pontes.]
N. 10.185 - Armando Pinto Portela.,
N. 10.187 - Antônio Prado.
N. 10.188 - Dorival Prado.
N. 10.189 - Manuel Pulido.
N. 10.190 - Lhuba Pustilinix.
N. 10.191 - Porreca & Moreira.
N. 10.192 - P. G. Martinho.
N. 10.193 - P. J. Brochado & Comp.
N. 10.194 - P. Monteiro & Comp.
'N. 10.195 - P. Peixoto & Comp.
João Pacheco.
N. 10.197
N. 10.200 - Jobé Fernandes Pais.
N. 10.201 - Nicanor Pais.
N. 10.202 - Adjalme de Paiva.
N. 10.203 - Nemézia de Mendonça Paiva..:
N. 10.204 - Paiva 8: Paiva.
N. 10.205 - Valdemiro Paiva.
N. 10.206 - Manuel Alves Paixão.
N. 10.207 - Salomão Palatnix.
Palinsky &. Comp.
N. 10.208
'N. 10.211 - Parreiras de Oliveira j OompA
N. 10.212 - Peisah Pascovschi.
N. 10.213 - Adalberto Pasovsky.
(
N. 10.214 - Manuel Torquato dos
N. 10.215 - Elias Rodrigues Pato.
N. 10.217 - Emílio Paulino.
N. 10.219 - Hernainia Fernandes
N. 10.220 - Luiz Justino Paulo.
I N. 10.221 - Paulo .& Santos.
N. 10.222 - Sílvio Pavonetti.
N. 10.223 - José Paz.
N. 10.224 - Vicente Pecorelli.
N. 10.225 - Antônio Pedro.
N. 10.226 - João Pedro.
N. 10.227 - Luiz Pedrosa.
N. 10.229 - José do NaSeifflentO'PelX0141. 1
N. 10.230 - Alberto Penha.
N. 10.232 -= Augusto Pereira.
N. 10.233 - Carolina Pereira.
N. 10.234 - Pereira & Correia Ltda.
N. 10.235 - Diamantino Pereira.
N. 10.236 - Durval Pereira.
N. 10.238 - Homero Henrique Pereira.
N. 10.239 - João Pereira.
N. 10.243 - João Marques Pereira.
N. 10.244 - José Pereira.
N. 10.245 - José Domingos Pereira.
N. 10.246 - Juvenal Alves Pereira.
N. 10.248 - Luciano Pereira.
N. 10.249 - Luiz da Costa Pereira.
N. 10.250 - Manuel Pereira.
N. 10.251 - Teimo Pereira.
N. 10.252 - Zenaide Pereira.
N. 10.255 - Horácio Castanheira Pessoa.
N. 10.256 - Alberto Pestana.
N. 10.257 - Rosário Petrungaro.
N. 10.258 - Julius E. Philippi.
N. 10.260 - Antônio Mariano Pimento/.
N. 10.261 - António da Costa Pina.
N. 10.262 - Antônio Pinheiro.
N. 10.264 - Chaves Pinheiro.
N. 10.265 - Manuel Pinheiro.
N. 10.266 - José Nogueira de Pinho.
N. 10.268 - Antônio Pereira Pinto.
N. 10.270 - Celestino Pinto .
•
0.271 - Clemente Pinto.
N 10.272 - Custódio Pereira Pinto..
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ai 273- Él an:Uai-o Pinto.
10,274
dosei-Augusto Pinto.
10.275 -e- iiilexé de Castro Pinto.
10.277 - Manuel Pinto'.
10.279 - Pinto 44 Pereira
10.281 - Ventura Pinto.
10.282 - Antônio Augusto Pires.
10.283 - Carlos Borges Pires.
10.284 - Constância Pestana Pires,
10.285 - Eloisa Trindad E. Pires.
10.287 - Pedro Pires.
10.289 - José Augusto da Ponte.
10.21W - Clarice Pontes.
10.291 - Delfina Pontes.
10.a92 - Diógenea Pontes.
10.'204 - Jose Portela.
10.295
Gald Mo da Silva Porto.
.10.2.96 - Henrique da Cunha Porto.
10.a00 - Prado & Pessoa.
10 , 301
Garvasio Preseott.
10.302 - Antônio José Prez*.
10.307 - Arcelino da Silva Rafael.
10.308 - Manoel de Medeiros Raposo Jónlor.
10:309 - Itaulino Martins & Comp.
10.310 - Se" Nemeravslsy.
jo 4,a 'a - same' Marques & Sousa.
- José Fernandes &inches.
10.315 - Aci, Cardoso (los Santos,
10.316 - Antônio dos Santos.
10.317 --- Jusi.ii dos Santos.
10.310 _ talai Rodrigues da Silva.
)0. aal - Taixonia de Abreu & Comp.

flores.
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& Moreira.
Saad.
10.329 - 13cujamin Quadros.
10.330 - Francisco Quintanilha.
10.3a1 - Anita Quitério.
- R. Cohen.
10.33-1 liezotizart.
10.336 - R. Folh.
111.32) __ . ,piejra

10.337 - It. Machado.
_1
apeis:e Gonçalves.
10.31a ;R. Bauru:s.

10.3:1 -- a. hilieiro da Luntia.
10.:343
Selineider.
10.34-1 - I Z. Sternieli.
10.50a Geral. Llua.
10.503 - .;' n ão Rainha.
10.50-1 Itamanauiskas.
10.50(3 - l I anion . Loureiro e Manuel parcie1a..1
N. 10.50; Ferreira Ramos,
10.50.8 - Carlos Alberto Ramos.
•
la 500 -- (isca- Vieira Ramos.
N. 10,519 Gonçalves Rairuund6.'i
de Pa sNios Sá.
N. 10.528 -• 10.5a9
urmi•ei Pereira de Sá.
N. 10.515 - Alami Telas /lua Santos.
- Sanaa Saman.
N. 10. .582 - alota I.St 'Peixeira.
N. 10.501 Prata Vaz.
-N. 1 0 . 506
ycInso Cruz &
10.507 - Veneras & Costa .
Ventura.
N. 10. :', 98
iivaristo
•
I ri, ¡In°
-isse ioda.
N. 10.61)2 - Aido
N. lU.ii - •
lir Viana.
N . 10.605 - Alotai tirasil
) 1'i I I i.11
N . 10.016 Fprreira
N. 10.014-

•
IN. 10.645 -- liado Zapparoli.
N. 10.763 Metrúpoie Hotel.
N. 10.76a -- cai-apanhei Tecidos de Seda Santa Branõa.
.
N. 10.771 - Companhia Wedk do Brasil.
10.7 - Cl - a s isaeão 1.1ra s ileira Indústrias Farmacóuticap, & 'A.
'N. 10.777 _ i.,npresa Comercial R. Ambrom.
N. 10.7T0
-,p-e,4 Frigorífico Santa Marina, Ltda...
N. 10.783 -- \raiz Enloiro.
N. 1'a7s1 _. S. A, Livraria Editora Conselheiro pindide

•.
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Caixa de,
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Café, Ltda.,

A mortização

EDITAI. N.
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público (rir, t p.ncin_se extraviado trós apólices norairiati-•
kinr,...,sõ.2:3", de 1:000$, lis. 151.485, 151:486 e 15i.487,
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serão expedidos novos títulos, em substituição si, , no prazo de cinco (5) dias, contada da data da publicação dèste edital, nenhuma
reclamação fór apresentada.
Em 8 de dezembro de 1938, - O diretor, Gladstone Rodrigues

aaa
rigpA & Varges.
. 324 - Va:•g efineelos
Paiva.
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.COM PRAZO I)E TRINTA nua
De ordeni' -do Sr. inspetor, çonvido os donos ou interessados de
13 d
- eras de Isqueiros aras aue T as de cigarreiras-isqueiros, duas do- a
zias de loção "Claro de
' Luna"., sete , duzias de lenços pequenos, de
seda o 13 edites de tecido de soda, mercadorias apreendidas em ato
de busca no dia 24 de novembro último, a bordo do vapor sueco
"Graecia" (apreensão n. 137, processo n. 50.389-38) •, um cárte de
seda para camisa, de cir branca, apreendidos no dia 24 de novembro de 1938, no Cais do Porto, ad. n. 138, processo n. 50.390-38;
uma garrafa de "Chicha de usa", apreendida em 1 deste mós. no Cáis
do Porto, apreensão n, 139, processo n. 51.898-38; dois potes com
crême, dois cates de seda, apreendidos em 4 do rresmo mês, no C.1.13
do Porto, apreensão n. 140, procasso n. 51.899-38; 84 isqueiros,
apreendidos no Cais do Perto, no dia 6 do aludido mès de dezembro;
apreensão n. 141, processo n. 52.308-38; 38 porta-níqueis, 28 vidros
de perfume, 15 relógios, 13 vidros de óleo para cabelo, cinco vidros
de loção; quatro estojos para bolsa; quatro estojos para perfume,
dois eórtes de seda; 2 estojos de madeira; dois aparelhos de toilette,
um vidro de água de Colónia e um tapete, apreendidos em ata de
busca procedida a bordo do vapor "Raul Soares", no dia 7 do mesmo
Mês, apreensão n. 1 112, processo n. 52.309-38; 11 latas de cigarros,
aprendidas em 8 deste mas, no Cáis do Porto, apreensão n. 143, processo n. 52.600-38; três vidros de perfume "Sonho Azul" e uma ca-a
misa de seda para homem, apraenilidos e m8 deste Três, no Cáis do
Porto, apreensão n. til. proeessoi a. 52.60-38 e 10 caixas contendo, cada uma 10 dezenas de lâminas para barbear da marca HP,
apreensão n. 145, processo n. 52.602-38, a virem alegar o que entenderem a bem de seus direitos, dentro do prazo de trinta dias 'úteis,
a oontatr da publicação deste, sob pena de revelia.
Secretaria - da Alfandaga do Rio de Janeiro, 14 de dezembro rb
,1938..-- João Aires de Motim, esuivão,

:Anui/mi do Rio do Jane'lrã
Primeira secção
Pela Inspetaria desta Alliandaga se faz público, para conhecimento dos intereSsados, que foram dissaarregado nari esta repartição ele
volumes abaixo mencio p ndne, com sinais de avaria e de falta, devende
sons donos ou consignatários apresentar-se de 15 dias, para
providenciarem a respeito.
- Navio Nacional "Parnailm", atracado em 2 de
Arma,zem n.
dezembro de 11'78:
1 caixa, Automereantil S. A., 11. 4.184/14 - Avariada.
1 engradado, CBUM - Neves, n. 38 - hiena
1 dito, CSUM - Ts:e-.es, n. 88 - Met.).
1 dito, MIM - Nevo, n. 93 - Idem.
Atanazem n. 2 - Navio americano "Braail", atracado em 1 oa
dezembro de 1038:
1 cartão, A. S. F. & Cia., n. 504, pesandu 1; quilos - Roto:
1 caixa, R - R dentro de um losango - 34.456,n. 275, pesandá
110 quilos, a‘ariada.
1 dita, S. F. & Cia. Ltd., n. 794 - \rasando.
.•
1 dita, Tear, n. 625, pesando 110 quilos - Avaria,14.
cartão, C. G. & C. Ltda., n. 6.063, pesando 35 quilos 1 caixa, Chresbraz, n. 4.438, pesando 4.830 - Avariada-.
• 1.' dita, DLC, n. 3, pesando CO Quilos - Idem.
1 dita, K. B. Ltd.. n. 620, pesando 323 quilos - Idem.
cartão, Marlibam Lojas, n. á, pesando 11 quilos - Roto.,
,1 dito, SPC, n. 1.903, pesando 9 quilos - Idem.
1 caixa, WIC, q . 8, pesando 74 quilos - Repregada.
1 dita, B. F. Cia., u. 30, pesando 57 quilos - Idem.
1 dila, P. J. C. Co., n. 53.005. pesando 35i quilos 1 cartão, Villas & Cia., n. 18, pesando 10 quilos - Roto.
ArlILL:C111 a. O - Nnvin “TiocInfi77 Siar", aftado A DI 5 de dee
lembro de .103si
1 caixa, CrasIde 5 T, a. 216, pesaTi.ji-,
1 cila, 1.5011 dcniiii ili• j1! Iriángulo, n. - n 02, 1,:),:--tu.1:1,) 17

17 quilos - Hien.
201,
di
3 pesando 2-2 quilos - Avariada.
1 dita, DLSU, a.
peando 1 quilo •1 garraf(iii. PL&C, n.
1 dita. WGW. n. 8. pesando 19 quilos - Repregada.
- Navio brasileiro morri Soares",
Armazem
d e dezembro de 1938:
1 caixa, ACC, n. 08, pesando 35 quilos - Avariada.
• 1 dita, CS&C, n, 103, pesando 38 quilos - Idem.
dita, Camilo, n. 5, pesando 17 quilos - Repregada.
1 dita, Camilo, n. 127, pesando 17 quilos - Idem.
1 barril, Coresaliii, 89, pesando . 27 quilos - Avariado.
peando 18 quilos --- Idem.
1 dita, FIC.
1 dita 1C rra 11 pe sando 20 (mitos - Avariada.
-

I
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1 dita, FAC. n. 5, pesando 25 quilos - Idem.
,1 dila, Mattosí. II: 9'7, pesando 35 quilos
Idem.
i dita, MPC, n.5,-pesando .49-quilos -- Repregai&
"t1 dita-, PLC, h:85, pesando 13 Oitos -.Idem:•
1 dita( .K.C, n. 54, pesando 20 quilos -Avaria.
,i dita, Parai, n. 2.556, pesando 24 quilos - Itapeaganik
dita, Parai, n. 2.576. pesando 20 quilos - Id, _
-1 dita, PBC. n. 173, pesando 15 quilos - Idem. 1 dita. VMC, n. 52. pesando 36 Quilos - Avariai&
.
Armazém n. 4 - Navio Raúl Soares, atracado em IP
g, 1938:
• ' 1 caixa Camilo n. 213, pesando 20 quilos, avariada.,
1 dita idem ri. 183, pesando 20 quilos, idem.
1 dita CCC n. 45, pesando 36 quilos, idem.
•
dita Camilo n: 36, pesando 20 quilos, idem.
1 dita DGC n. 1.942, pesando 17 quilos, repregad‘
dita idem n. 2.020, pesando 16 quilos, idem.'
dita DAC n. 8, pesando 24 quilos, idem.
'4 garrafões DAC ris. 342, 224, 527 e 457, quebradall
4 ditos idem ns. 398, 285, 230 e 189, idem.
4 ditos idem ris. 11, 310, 375 e 172, idem.
• 4 ditos idem ns. ..309, 462, 335 e 467, idem.
t ;1 caixa FIC n. 53, pesando .20 qqilos, avariada,.
4 dita idem n. 53. pesando 30 quilos, idem.
4
garrafões Ferraz ns. 8, 188, 161 e 130, quebrada,
1..
2 ditos idem ris.. 152 e 132, idem.
1 caixa GDG . ri. 81, pesando II quilos, repregya.'"
•1 barrica OA ri. 78, pesando 110 quilos, idem,
1 caixa OLS n. 93, pesando 50 quilos, idem.
. 4 dita DLC n. 28, pesando IA quilos, idem.
1 dita idem n. 10, pesando 19 quilos, avariada.
1 dita DAC n. 86, pesando 16 quilos, repregada,
i dita idem ri. 93, pesando 19 qüilos, avariada.
t 1 dita PAG n. 76. pesando 19 quilos, idem.
- 1 dita idem n. 96. pesando 19 quilos, idem.'1 dita idem n. 124, pesando 25 quilos, idem.
1 dita idem n. 56, pesando 20 quilos, idem.
dita idem n. 69; pesando 17 quilos, repregadi..
4 barris Portuguesa ris. 250. 555, 457 e 366, vasand01,
4 ditos idem ns, 659, 419, 652 e HO, idem.
'4 garrafões PLC ns. 15, 114, 269 e 144, quebrada,.
:4
ditos idem ns . 157. 222, 1'29 e1165, idem.
1 dito PRISTA n. 177, idem.
11 saco Sirius ri. 293, pesando 27 quilos, roto.
barril sem marca e sem número; pesando 25 quitei, té~,
1 dito idem idem pesando 23 quilos, idem.
1 garrafão sem marca e sem número, quebrado.
caixa AAC n. 59, pesando 18 'quilos, repregad1
1 dita GPC n. 42, pesando 14 quilos, idem.
dita idem n. 95, pesando 14 quilos, idem.
,1 dita idem n. 69, pesando 20 quilos, avariada.
1 dita OLS ri. 157, pesando 45 quilos, repregada.,
1 dito PERAL ri. 2.549. pesando , 26 quilos, repregadil
.1" idem idem ri. 107, pesando 23 'quilos, idem.
1 dita idem n. 36, pesando 30 quilos, avariada.
dita idem n. 87, pesando 29 quilos, idem.
I dita Pinto Bastos n. 39, pesando 20 quilos, repreg~
1 dita SAL n. 65. pesando 15 quilos, idem.
1 dita idem n. 66. pesando 11 quilos, idem.
Armazém n. 5 - Navio belga Copacabana, atracado thã 2 04 Atiltembro de 1938:
1 rolo COLOS° sem número, pesando 50 quilos, avariadittu''
1 dito idem sem número, pesando 50 quilos, idem.
1 dito idem sem número. pesando 41 quilos, idem„
25 tubos SAE sem números,
1 automóvel sem marca e sem número, idem.
Armarem ri. 6 - Nado finlander Aura, atracado em 04 - 0144
kembro de 1938:
1 bobina C E n. 347, pesando 385 (mitos, avariada
1 dita 208, ri. 390. pesando 335 quilos, idem.
1 dita, idem, n. 346, pesando 377 quilos, idem. •
1 dita, idem, n. 365, pesando 376 quilos, idem.
1 dita, idem, ri. 315, pesando 378 quilos, idem.
1 dita, idem. n. 351, pesando 373,quilos, idem.
1 dita, idem, idem, n. 353, pesando 378 quilos, Meai,
1 "dita, idem, n. 363. pesando 378 quilos, idem.
1 dita, idem, ri. 369. pesando 378 'quilos, idem.
4 dita, idem, n. 503, pesando 405 quilos, idem,
1 dita. idem, n. 556, pesando 493 quilos, idem.
1 dita, C F n. 1 ..413, pesando 433 quilos, idem..
1 dita, idem 376 n. 1.556, pesando 480 quilos, ideai;
1 dita, idem n, 1.631, pesando 488 quilos, idem.
dita, idem n. 1.625, pesando 486 quilos, ideai.
1 dita, C E 181, ri. 1.744, pesando 432 quilos, ideni.
Armarem n. 6 - Navio finlander "Aura", atracado em 4 de
Idezembro de 1938:
1 bobina C 376 A n. 1.428, pesando 497 quilos, avariada
dita, idem, n. 1.382, pesando 479 quilos, idem,
•
1 dita, idem, n. 1.495, pesando 487, idem.
dita. idem, n. 1.526, pesando 490 quilos, idem.
1 dita, idem, ri. 1.357, pesando 474 quilos, idem.
1 dita C 208 A n. 739, pesando 531 quilos. ides
1. dita, idem. n. 912, p esando 546 aniles. idem.
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,Armazem ir. 7 - Navio alemão - "Petrópolls",' atracada' sei '11
amembro de - 1938:
'2 caixas S E 6c C° ris. 71 e 70, pesando 1113
lis
'
.1-tubos SAE, avariados.
Armarem n. 9 - Navio alemão "Monte Rosa", abundo em 11
dezembro de 1938:
• 1 fardo A BC n,.- 2.377, pesando- 59 quilos, avariado.' '
1 dito P A C, ri. 3.235, pesando 15 quilos, riflo.
Armarem n. 9 -- Navio inglês 'Avaby",' atracado em 30 da
' novembro de 1938:
149 rôlos arame liso - 1.001 - Avariados.
85 ditoS S. A. F. L., idem.
737 ditos, S. N. I., idein•
, 130 amarrados de chapéus - STABLUNIOR - HD411,-, idem.
3 caixas S. A. C. I. li. L., ris. 15, 3, 14, pesando 331, 324 •
4‘3, idem.
• 1 dita S. /c C. Ltda., n. 16, idem.
3 brancas - Wilson - sin. pesando 143, 147 e 148, repregadaa.
3 ditas, idem, idem, pesando 150, -55 e 150 quilos, idem.
14 tubos S.- A. F., avariados.
1 barrica Wilson, sin. pesando 12 quios, 33 em aduélaa.
1 dita, idem, idem, pesando 140 quilos, repregada.
Armazem n. 10 - Transito - Navio inglês "Brittany; •atraealia em 1 de dezembro de 1938:
1 caixa 101 - São Francisco - n. 879, pesando 23 quilos, ri.
pregada.
1 caixa I01 - Florianópolis - n. 2.977, pesando 28 quite*,
avariada.
40 tambores jei ns. 201 e 240, avariados.'
Armazem n. 10 - Navio chileno "Ponta Arenas", atraca& en
e de dezembro do 1938:
2 sacos S, G, M G, sin., pesando 23' e 37 quilos, rõtos.
1 dttos, idem, idem, pesando 37 e 29, idem.
2 ditos, idem, idem, pesando 44 e 44 quilos, idem.
2 ditos, idem, idem, pesando 45 e 36 quilos, idem.
2 ditos, idem, idem, pesando 47 e 17 quilos, idem.
2 ditos, idem, idem, pesando 24 e 23 quilos, idem.
• 2 ditos, idem,' idem, pesando 40 e 41 quilos, idem.
2 ditos, idem, idem, pesando 38 e 27 quilos, idem.
1 dito, idem, idem, pesando 1 quilo, vasio.
1 dito, MHC-2, pesando 53 quilos, Mo.
Armazem n. 10 - Navio "Parnaiba", atracado em 2 de de*
Lembro de 1938:
'
1 caixa B H n. 70, vasando.
Arma.zem interno ri. 17 - Hiato "Espadarte", atracado eia 3
ib dezembro de 1938:
3 sacos LEITEIRO, sins., pesando 43, 36 e 45 quilos,
,3 ditos, idem, idem, pesando 50,44 e 48-quilos, rôtos. Mos.
3 ditos, idem, idem, pesando 50, 50 e 57 quilos, idem.
3 ditos, idem, idem, pesando 60 quilos, avariadas.
'Armarem n. 18 - Navio motor nacional "Araim", atracado -em
111 de dezembro de 1938:
3 sacos SACC, sins., pesando 31, 45 e 51 quilos, rôtos,
.3 ditos, idem, idem, pesando 36, 52 e 51 quilos, idem.
2 ditos, idem, idem, pesando 50 e 49 quilos, idem.
2 ditos, idem, idem, pesando 51 e 52 quilos, idem.
Armazem n. 10 - Nacio nacional "Cabedel'5", atracado em 1
di3 dezembro de 1938:
1 tambôr CTSN. 274 - C 4 (k.- C., n. 19, pesando 255, quilos,
•variado.
1 dito, idem. ri. 17, pesando 257 quilos, idem.
1 barrica OM, sin., pesando 209 quilos, repregada

MINISTÉRIO DA MARINHA
Diretoria de Fazenda
COMISSÃO DE CONCORRÉNCIAS
EDITAL DE Tn.issFEnÉciA
De ordem do Esmo. Sr. contra-almirante, diretor geral de Ia(Onda, comunico aos interessados que a concorrência para fornecimento de artigos constantes do grupo 14, fica transferida sine-die.
Comissão de Concorrências da Diretoria do Fazenda da Marinha,
em 11 de dezembro de 1938. - José , Sportelli, capitão tenente conlados naval, secretário.

Diretoria de Fazenda
De ordem do Esmo. Sr. contra-almirante, diretor geral de Iras-Onda, comunico aos interessados que no dia 26 de dezembro, ás
13 horas, na sala das sessões da Comissão de Concorrências da Diretoria de Fazenda da Minha, serão recebidas, abertas e lidas as
propostas para o fornecimento a este Ministério, durante o ano aa
1939, sob. as condições estipuladas no edital geral publicado no
D4di4io' Oficial de -13 de dezembro-de 1937, dos artigos abaixo
. men.
abonados, do grupo 51,
51-G-1. Gás acetileno dissolvido em acetona, quilo.
Comissão de Concorrn.n ias da Diretoria de Fazenda da Marinha,
em 15 de dezembro de 1938. - José, Sportelli, ~na tenente coa-.
lados naval, secretário.

Dezembro de 1938
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De ordem do Exmo. Sr. contra-almirante, diretor geral dd raeenda, chamo a a'-eneão dos interessados para o edital que se acha
publicado no Diério Ofieiai de dia 13 do mês de dezembro de 1938,
fls. 25.219-26, relativo á eoncerre.le;a administrativa, que será
eealizada nesta D i retoria, no dia 19 do corrente, para fornecimento
de artigos dos grupos 41 e 42.
2. Previne aos senhores concorrentes, que os propostas para os
1 . cl:cridos grupos, (-levem ser apresentellas em separado, isto é, uma
eira cada grupo.
Comissão de Concorrências da Diretoria de Fazenda da Marinha,
ern 15 de dezembro do 1938. — José Sportelli, cap itão tenente coastalos naval, secre( ár (e •
Diretoria de Fazenda
iimissÃo tiE coNCOREti,;NCle,-7)
serras DE REFERÊNCIA C RETIFICAÇÃO,
De ordem de Exmo. Sr. contra-almirante, diretor geral de Fasenda, chamo a at e nção dos interessados para o edital que BC acha
publicado nu Diário Oficial do dia 13 do mês de dezembro de 1938,
.1. fls. 25.219-22. relativo á cuncorraneia 'administrativa, que será
realizada nesta Diretoria, no dia 19 do corrente, para fornecimento
d e arti g os do grupo 4t,
2. Previno outrossim, que no referido edital devem ser feitas
;is seguintes retificações:
•
No item 480. onde se lê: 41-B-1 i leia-se s 41.-B-7, o mesmo
observando-Se qua n to ao item 481.
(1 item 124 deve ser lido: 124-41-B-14, etc.
O item 131 deve ser lido: 131-41-0-8. etc.
O item 144 deve sor lido: 14441-0-11, etc.
Dê-se o 1iniece de ordem 483 ao artigo Escala métrica n. Ze
Entre os iten. 278 e 279, exclua-se de 6", uma.
Comissão de Concorrências da Diretoria de Fazenda da Marinha,
riu 15 de dezembro de 1938. — José Sportelli, (sanita° tenente oon'ados naval, secretário.

Diretoria de Fazenda
(.;01\11S,SÃO DE

tia

eira Formação Sanitária Regional
tenção dos interessados para o edital de coneorrisse
1,, Diclrio Oficial de 12 do corrente, à página 25.1?ss

!=-;orvico Central de Transportei
;.iençào dos interessados para o edital de concorren-.
cia por ii li ii Otário Oficial de 12 do corrente, à página 25.110.

Lompa p hia Escola de Engenharie
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Clii . ,11a-se a atenção dos interessados para o edital de concorra
rée e et para iir-Falação de barbearias publicado no "Diário Oficiais!
de o do eorr , n1 e , à página 24.605.

rk'niela,
24. 1ii,15

ro 5,nI,,

Serviço Central do Transportes
atenção dos interessados para o edital de concorno "Diário Oficial" de G do corrente, à página
Primeiro Grupo de Obuzes
a atenção dos interessados para o edital de eoneurren,
"Diário Oficial", de 12 do corrente, à página nume-

411

Décimo Quarto Regimento de Infantaria
EDITAL DE CONCORRÉNGIA
Chama-se a atenção dos interessados para o Edital de Concorrên"Diário Oficial", do dia 9 do corrente, à página
eia publicado
21.912, sendo retificados os prazos constantes das cláusulas XIII e
XVIII do referido edital, para os seguintes:
ti, Apresentação do requerimento de inscrição, até às 9 horas da
dia 17 do corrente;
b) Entrega das propostas, até às 10 horas do dia 20 deste mae.
Quartel em São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, 12 de dezem.
bre de 1038. — Mario Lopes Martins, Cap. Adm. e secretário do C. A.,
Ou

CONCORRÊNCIAS

EDITAL oE REFERÊNCLt eRHTIFIC.AÇÃO

De ordem do Exmo. Sr. contra-almirante, direti5É keii1 die Fazenda, chamo a atenção dos interessados para o edital que se ache
oublicado no Dicirio Oficial do dia 13 do mês de dezembro de 1938,

Primeira Região Militar
GENTIO) DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DE RESERVA
Borrai, DE CoNCuRRENCIA
De ordem do Sr. Lenente-e.oronel presidente do Conselho de Administração deste Centro de Preparação de Oficiais de Reserva e de
conformidade com o disposto no art. 52 e parágrafo do Código de
Contabilidade Pública e autorização do Sr. Ministro da 'Guerra, coastanto do Aviso a. 35 de 0-XI-38; acham-se abertas na séde deste
Centro à Av. Pedro II, as inscrições para concorrência administrativa,
destinada' ao fornecimento, durante o ano de 1939, dos artigos do coa-,
sumo habitual, constantes dos grupos ns. 1, 3 e 4 das relações anexas
observadas as condições seguintes:
I — Us pedidos de inscrição deverão ser feitos em requerimentq
devidamente selado, dirigido ao presidente do Conselho de Adminiss
tração, ibá o dia 27 de dezembro às 9 horas, data do seu encerramento,
1—
seri ill1
0 A esses requerimentos deverão ser anexados os documento g

1. fls. 25.222-26, relativo á concorrência administrativa, que será
realizada nesta Diretoria, no dia 19 do corrente, pare fornecimento
do artigos do grupo 42.
2. Previno outrossim, que ii6 ;referido 'edital 'deverei CO feitfsi
Os Seguintes retificaeões:
Os símbolos dos itens 7-18-34-44-155, ao pospectlyNatimge
12-A-9, 42-A-12, 42-B-3, 42-0-5 e 12-D-2.Entre os itens 41 e 43. onde se lê: 52, leia-4T '42s:
Acrescente-se no item 108 o n. 9, que corresponde e~14,.
Onde se lê: no item 204, 2" 214, leia-te: 2" 311.
No Rem 224, o símbolo é 42-P-3 e õ tipo do paralue6 4 AC.
Nos itens 255, 272, 307 e 423, os números doe ptkrafOsee FAO
,-espoctivamente 10, 10, 14 e 9.
Entre Os itens n. 311 e 313, leia-se: 312.,
No item 546 o parafuse é de 718".
Comissão de Concorrências da Diretoria de Fazenda da Marinha,
15 de dezembro de 1938. — José SpOrtelli, capitão tenente conI. _.. asaesro do contrato sedai ou firma individual, no Depars
actOe naval, seerotário.
tamento de indestria e Comércio, com declaração expressa do capital;
Esta ritos em original ou no Diário Oficial em que se
acham publicados, com eprevaeão e registro, quando forem sociedaMINISTÉRIO DA GUERRA:
des anônimas legalmente cosi it Ilidas, de acorde com o decreto n. 434,
de 41VI111890;
Estado Maior do Exército
3° — Diário Oficial cem a publicação do decreto autorizando à
funcionar na Repúbiica, quando se tratar de firma estrangeira;
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
a •Quitação dos impasios sobre a renda, municipais e federais,
CONCORRÊNCIA ADMINISMATIVA PARA 1939
sempre os últimos;
50
Edital e, 4
Certidão de que trata o § 1° do art. 33 do Regulamente
ao decreto n. 21.z91, de 121V1/11931 (deis terços);
Acha-se publicado no "Diário Oficial" de 8 'de ecirrettie mês, anexo
G° — Declaração escrita do negociante indicando o ramo da sua
oáginasi 24.793, 21.795, o edital n. 3, relativo à concorrência desta indústria
ou do seu corriírcin, afira cie ser inscrito para concorrer nos
.epartição para o ano de 1939.
dos meigas que são da sua especialidade industrial ou comerOs -interessados serão atendidos pelo secretário do C. A., nos gruposEsta
declaração deverá ser provada com documentos próprios,
cial.
dias úteis, das 14 às 16 horas.
da licença da Prefeitura, de negociante em grande escala. Cabe
As propostas, cm envelopes lacrados, devem ser apresentadas além
às Unidades interessadas o direito de verificar "ia loco", e em quals.:Memento com os requerimentos de inscrição.
As inscricões serão admitidas abri às 11 horas do dia 17 do quer tempo, si o negociante possue em seu arrnazem o depósito e na
proporção das reeponsabilidades que assumirá se tirar algum fome.orrente mês.
O registro das propostas, em mapa apropriado, será feito a cimento, artigos do gênero que constam da sua declaração;
70 — Certidão e guia da .Alfândega, provando que é importador,
iartir de 19 do corrente, às 13 horas, com a presença ou à revelia
los interessados, sendo as mesmas propostas rubricadas para a de- em gril nli n escala, quando se tratar de artigos de procedência estrangeira
/ida apuração.
— flertiOn provado que cumpriu lielineate o último emento
Rio de Janeiro. 0. F. 9 do dezembro de 1938. — Capitão Arcem e goyerno;
pu
nteindo de a1:19
.
3 &lin seartit*rio do G. A.
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-- Os documentos acima ,deverão ser sempre em original Mi
Oeatidões
III — Os pedidos de inseriçãO deverão ser bem claros, 'declarando
Peticionário, diacriminadamente, os documentos que apresenta.
IV — O julgamento de idoneidade das firmas proponentes realiMr-se-à em 27 do corrente mas,
mas . às 9 horas, perante o Conselho de
interesaados.
ça a
,Administração. com a presen
V -- Os interessados deverão declarar, em seus requerimentos
solicitando inscrição, que se sujeitam às disposições do Regulamento
do Código de Contabilidade Pública e às exigências do presente edital.
Vi— Os concurrentes apresentarão ao C. A., dentro de cinco
dias da data de adjudicação dos artigos, o respectivo reedbo da cauçãO
em moeda corrente ou em apólices federais para o grupo que se propuseram forneser, de acordo com as importancias estabelecidas na
cláusula VII, sendo eacluido-da concorrancia o que não. satisfizer easa
exigência.
VII — _as importai:leias a caucionar, c . a que se refere á cláusula
VI, 5 5 0 za: seguintes,:
1:0008000
Grupo n. 1 — Fear3g ein e malerial de limpesa., .....
5008000
•
Grupo a. :3 — Voidajo
1004000
Ocupo n. 4— Manta de cama e Material de alojamento
Viii — As prapoalas, em duas vias, dos artigos a fornecer, selada
a nsimeira na forma da lei, sem rasura, emenda ou entrelinhas, mencionando os preços desses artigos por extenso e em algarismos, segundo a clas s ificeeão constante deste eedital, serão apresentadas ao
socrelário do Cousa%) de Administração desta Unidade, em envelopes lacrados. no z: dias úteis, até o dia 25 de dezembro corrente.
— A abertura dessas proposlas e confranto de praças, serão
fados peto Conaollas, em quadro apropriado. Os 9 horas do dia 28 do
storrente Inês.
X — Todos os artigos a serem fornecidos serão de primeira qualidade, sujeitos a exame, sendo aubstituidos os mie foram recusados
dentro do praz•o de 48 heras, após a mitificação ao fornecedma dessa
recusa.
XI — Os artigos prontos serão entregues no prazo de 3 dias e
os a imprimir, no de 15 dias. a contar da data do pedido.
XII — Deixando o fornecedois de entregar, dentro do prazo e, condições acima estipulados, sem motivo de força maior, devidamente
comprovado, os artigos que lhe farem pedidos, será multado na importância correspondente a 5 % sobre o valor dos artigos a entregar.
,No caso de aeincidência nessa falta, será a sua inscrição .cancelada,
perdendo o direito à caução, que reverterá aos cofres públicos.
XIII — O fornecimento do qualquer artigo caberá ao proponente
•
que houver oferecido preço menor ou mais vantajoso, não podendo,
em caso algum, recusar-se a satisfazer a encomenda, caso em que correrá Por sua conta a diferença de preço com a aquisição .em outra
firma. Serão igualmente adqniridas em outra firma, por tonta do
fornecedor, os artigos não entregues dentro do prazo estipulado por
este edital.
XIV — No caso de empale entre duas ou mais propostas, será
dentro de 48 horas 'feito ã desempate mediante pedido de novos preços em mernorandum. Se ainda assim persistir a igualdade de preço,
será resolvido a juizo do G. A., por meio de sorteio ou adjudicação
ao fornecedor mais antigo.
XV — Quando esse empato sé Verificar entre flamas Ili n naiS e
estrangeiras, caberá a preferência às firmas nacionais.
XVI — Os proponentes quanto a alteração de preços doa artigos
que lhe forem adjudicados, ficarão sujeitos ,.ao que dispae o§ 3° do
art. 52 do Código de Contabilidade Pública.
XVII — Os representantes da.s firmas voinerciais interessaaas na
presente concorrência, deverão apresentar documentos legais peovando que estão antorizadoe a trataram em nome das firmas e re•presentá-lasa
XVIII — No .11inoxarifado deatat Unidade, se acham O dispssição
dos interessadas as amostras e modelos, referentes aos artigos mencionados na relação que acompanha este edital, sendo prestadas .aos
mesmos informaenas necessárias, das oito às onze borast. aos dias
úteis.
XIX — O negociante apresentará. dentro do mos do fornecimento,
unia vez entregue o material, as conta.s respectivas, em três vias, seladas na Munia da lei, acompanhadas dos Pedidos, sendo notificado do
dia do pagamento.
XX — 'rodos os pedidos deste. Centro serão feitos est' escrito, usinados pelo 10 tenente alaioxaaife. visados pelo capitai., fiscal-administrativo e autorizados pelo presidente do G. A.
XI --- A administração deste Centro reserva-se o direito de anular a concorrência realizada, no todo ou cm parte quando aerifiCarirregularidades, adquirindo os artigos ande e como lhe convier, lanquanto não for aberta nova concorrência.
XXII — Os documentos exigidos na cláusula II deste edital, poderão ser- substituidde pela certidão de idoneidade dos concorrentes,
de que trata o item 11 do Aviso n. ;58, de 12, publicado ao 1),:tírtio
Oficio/ do 17, tudo do mês de novembro fiado.
— Qualqoae dos concorrentes contemplados, que aeulia a
tomar parle nas concors • ncias 'aos estabelecimentos conganaras, oferecendo presa) innia baixo para o feanecimento dimane o paia:atro semestre do ano da 1939, lera seta= orec o s trulddodidadadlia talixakio
neste Centro. ate o nivel daqueles, !CVadaS em cuata a$ dealaaas da
anuam. (letra 1-1 .v
transportea.
7a8. acima alta lo.
(marta] a .tive p ida Pedra II. 12 kin do i.,
•e O01__-rmr,iNvo
1210berle, Piipterrda Barreto, c amei) aattaeárs.,
O a,
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X O DO N'ATZRIAL mc DnovAVEL AQUISIÇÃo DURANTI1 \O.
Ferragem e material de linipesas
Orupo n. 1
Grupo n. 2 — Aquisição no E. C. I.
Grupa n. 3 — Verdejo.
Grupo n. 4 — Roupa de cama e material da alojamento,
N. de ordem — Artigos — Unidade
Grupo n. 1
/. Agulha para Coser couro, o. 0, papel.
2. Agulha para coser couro, n. 1, papel.
3. Alicate anil cabo isolado de 8", um..
4. Alicate para cortar prego, do 7", um.
5. Aldraba de ferro de 8", tuna.
6-Aldraba do ferro de 4", uma..
7. Aldraba 'atanada de 3", uma.
8. Aldraba latonada de 4", uma.
9. Argola em D de 1", de metal amarelo, dúzia.
.10. Argola em D de 1.114", de metal amarelo, diklai. •
11. Argola em D de 2", de metal amarelo, dúzia,
12. :Argola de metal amarelo, do 1", dúzia.
' 13. Argola de metal amarelo, de 1.114", dúzia.
14. Argola de metal amarelo, de 2",.dúzia.
15. Aço sextavado de 314",
6. Aço sextavado de. 1", quilo.
17. Aleool de 36°, litro:
18. Algodão em rama, quilo.
19. Alvaiade, quilo.
20. Azul ultramarino R, U,
21. Balde de ferro zincado de 30 1m. de be-da,.
22. Balde de ferro zincado de 20 cin. de boca, um.
23. Breu, quilo.
24. Broca para púa, de 1 8", urna.
25. Broca para púa, de 3 8", uma..
26. Broca para púa, de 1 2", uma.
27. Broca para púa, de 3 4", uma.
28. Broca para ferro, de 118", uma.,
29. Bxeca para ferro, de 314", uma.
ao. Broca. para ferro, de 118", uma.
31. Brocha de cabelo para caiação, n. 6, uma.,
32. Brocha de cabelo para caiação, n. 4, uma.
33. Brocha para tinta, A. P. n. 4,
34. Botões rápidos n., milheiro.
35. Botões rápidos n., milheiro.
36. Cara virgem para corrieiro, quilo.
37. 'Compasso de aço com 5", um.
38. Compasso de aço com 6", um.
39. Cadeado Yale de 2.112", um.
40. Cadeado Yale de 1.112", um.
41. -Carrinho de mão, do ferro, um.
42. Cola para madeira, quilo.
43. Cola para caiação, quilo.
44. Chave de fenda com 8", uma.
45. Chave de fenda com 5", urna.
46. Chave de fenda com 3", uma.
47. Grava sueco n. 6 para ferradura, milheiro.
48. Cravo sueco n. 7 para ferradura, milheiro,
49. Cravo sueco n. 5 para ferradura, milheiro,
50. Cravo nacional ai. 5, milheiro.
51. Gravo nacional n. 6, milheiro.
52. Cravo nacional n. 7, milheiro.
53. Carvão Cárdiff para forja, tonelada.
54. Corrente,' metro.
55. Cimento Portiad, saco de 42. 1/2s.quilos, um.
56. Cal virgem, quilo.
57. Coleção de n. 1 a '9 para marcar animais, unia.
58. Gorda de 1' de 1", metro.
59. Corda de 1' de 3/4", metro.
60. Corda fina para limpeza de cano de fuzil, metro.
61. Carvão nacional, tonelada.
62. Clin, lata.
63. Cabo para suada, um.
64. Cabo para fona°, um.
65. -Cabo para macete, um.
66. Dobradiça de junta de .1 1/2", par.
67. Dobradiça de ferro de junta de 2", par.
68. Dobradiça de ferro de junta de 2 1/2", par.
69. Estopa branca, quilo.
70. Estopa em cores, quilo.
71. Espanador de penas, um.
72. Escova uniala, uma.
73. Fechadu ia comum, uma,
74. Fita isolante de 1 a, rolo.
75. Ferro para ferradura, quilo.
76. Faca para ferrador, uma.
77. Faca americana dó 8", Urna •
78. Faca arnart e ana de 6". Uma.
•
taasiaat opa rolha de 10 ampares, nro,
80. Vuziael tipo rolha de 20 ampares. um .
81. iatizival titia rolha de 30 ampares, um.
82, luzirei doo carta aio tle 10 .ampares, um.
aa. ir nsival tipo cartucho de 20 ampares, um.
ed. teziacl tipo cartucho de 30 amMres, um.
IIRLAÇ
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de ordem - Artigos - Unidade
.85. Faca tipo - crescente de 5", meia lua, uma.
84. .Faea curva 'de 6" Urna..
87. Fio "Patente" . 12 '11.B., pacote.
88. Fivela de metal branco de 1/2", uma.
89. Fivela de motal branco de 1", uma.
90. Fivela de metal branco de 1 1/2", uma.
91. Fivela de metal amarelõ de 1/2", uma. •
92. Fivela de metal amarelo de 1", uma.
93. Fivela de metal amarelo de 1 1/2-, uma.
94. GêSso para caiação, quilo.
95. Goma-laca extra; quilo. .
96. Grosa para carpinteiro, de 10", uma.97. Graxa do Rio Grande, quilo..
98. Graxa do Rio Grande, em bexiga, quilo.
99. Graxa "Palenle". quilo.
400. Limpada de -50W-I20 velas, urna.
101. LAropada de 100W-I20 velas, urna.
102. Lâmpada de 150W-I20 velas, uma.
102. Lima triangular de 4", uma.
104. Limatão redondo do 10". um.

105. .Lintatilo chato de 10", upl.
11(.. Mimam de 18", um.
10'7. Limatão de 16", um.
108. Lâmina para serra. de aço, uma.
100. Letras C. P.0.11. de 20 mim, uma.
110. Lixa para forro ri. 00 a 2 1/2. folha.
1 , 1. Lixa para madeira de n. 00 a 2 1/2. rolha.
112. Lapis para carpinteiro. um .
113. Macete de madeira, una.
Mat-lo.n de unha, do b0 'ramas, um.
. Melro duplo de road r..ira, urn.
110. .doim duplo de aço, tuÉ.
11.. :11
duplo de ninou-do, uni.
1 .1/z . Nlail g iteira de borracha de 3,4", meti',.
wr :elo rtalnia médio, de 1 quilo, uni.
Ntartelo para ferrador, um,
12 1 . (doo de peixe. quilo.
A1 , -, de ruob , r , ó, quilo.
fino, citlii n .
1.•uso pua madeira c'e 1 x 6, grosa.
12:n. 1-rtiftiso para madeira de 1 x '7,
120. Parafuso para madeira do 1.11.2 x 8. grosa.
'e luso para madeira de 1 112 x 10, 2;:.csa.
1-•.:8. P egos de 6
8, quilo.
.. i're:os de 12 ;:z 12, quilo.
1:,0. Pre g os de 15 x 15, quilo.
131. Pi• egrs de 16 x
vy • p rits de 18 x 24. quilo.
1; . : . a' de 19 ,•• 90, quilo.
1"; . Pregos de 3", ittinf,•
c , :o.n. 10. uru,
1: • . Pio - 0 1 de rebelo, ri. 12, 1:11,.
. Pi, , ori de cabeio, n. 15, lar-.
' ...e! de cheio, ri.
1. , a - t. e .: de cabe i o. Ti. 20, uni.
1 j a a, 1.;, !••el de t. :11;nin, D. 24. am,
1
-13c.(Mil".
112. 1- •••-.-pomr. rua iii'
e! higiênico .pacote.
1; ;. ;):. e ! trig:érico, rolo.
115. PC: ;
qui!r.
11'1. P, n
sapato. pacote.
r g de amolar, de 8". rima.
P ., 1ra 1:e afiar de 6". unia.
119. (;);•,•eozene, tala.
150. (,¡,, Irra-quina, urna.
151. 11( gna de madeira, graduada de I ret.. 11111U.
15. 2. Regador do 2ineo para 13 litros:, um.
15:1.
de borracha, um.
131. Sovela n.. 1. unia,
1)5. Scela n. 2. urna.
151. Sovela n. 3. urna.
157. Sovela n. 4. unia.
1;!. .Srt• ra fina de volta de 65 cm., urna.
159. Serra de 12" para ferre, uma.
10o. Serrote de ponta de 12". um.
161. ;Seeante "Castelo", pacote.
162. Sabão especial. quilo.
10:1. Sabão português. .quilo.
103. Sapóleo rádio,
165. Sanó l eo jaspeel. pau.
.160. Sabonete de bola, um,
167. Soda caustica, quilo.
168. Sabão liquido. quilo.
169. Soa engraxada de 1', quilo.
170. Taxa americana n. 2, pacote.
171. Taxa azulada, pacote.
172. Taxa americana ri. 2.112, pacote.
173. Torquez de 7". uma.
171. Tinta Ypiran,ga esmalte, quilo.
175. Tinta sapolin, galão.
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176. Tijolo de rireiar, um.
177-. Trincha Vulcanizada de 3.112", urna..
178. Vasador de aço para martelo n. 1, um,
179. Vasador de aço para martelo n. 2 um.
180. Virsador de aço para martelo n. 3, um.
181. Veludo de aço para martelo si. 4, um.
182. Vasador de aço para martelo n. 5, um.
183. Vasador de nen para martelo n. 6, um..
184. Vieux-chênc,
ro.
-185. Vassoura de piassava tipo comum. urna.
186. Vassoura 4i piassava tipo "Gari", tuna.
187. Vasseurinha para pia, uma.
188. Vassoura de cabelo, uma.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195,

Vasculharlor. tirn.
Vermelhão francês para óleo. quilo.
Vermelhão lavado. comum, quilo.
Zarcão inglês. (mil°.
Arèia (Mor. ear'roça.
(deo de.Prliarra,

196.
197.
198.
199.
200.
I.
202.
203,
201.
205.
200.
207.
208.
209.
210.
211.
21?.
213.

Folha
Folha
F
Folha
-rolha
Folha
Folha
Ftélha
Folha
Po'ha
Filia
Perna
Jorna
Perna
PPrna
Dsrri
Perna

.• .a de 3" em cons., metro,
de perm-a de 4" em cons., metro.
de perr , lia de 5" em cons., metro.
de peroba de 6" em cons., metro.
de pinho do Paraná do 3" em cons., metro.

de pinho do Paraná de 4" em cons., metro.

de pinho do Paraná de 5" em cons., metro.

de pinho do Pileana de 6" em cons., metro.
de can( la de 3" em cons., metro.
de cane l.i de 4" oro Coes., metro,

do caro l a do 5" em cons., metro.
de canela de Cl" em erras., metro,
de peroba de 13 x 1. meiro.
pe rr .ri de 3 x S. metro.
(f p ph • Ito do Para n á de 3 x 4. metro.
de pinho do Parará de 3 x 3, metro.
•roi ne 'n do 3 x
metro.
Mr.”0.
de r^nr"
3

erija, 2 - Fornocimerdo pelo E. C. M. t„
(impo n. '3
Grupc, n. 4

1 . (!rtit a "Pai dde", moa.
• C. ri a de ferrr. crua.
z.1. Co l chão (.11-•
uru.
4. en'elião de ca t Iii, uni.
5. c olcha de
6. Fron l• n rIr et' -'a-:
traia.
R. T pqN -^s c orn
n‘gocião,
▪
y esSeirn1 0 -ap;lu. um.
10, Tri\os;:lre •
11.
Quar.1-1 à
e"P l' o dro If, 10 de dp7emiwo de 1933.- TParwisco
1;( b
Vrave;”, (h) P rIrrefo, raoitilo-sceretário.

Regiifieulo Amirade Neves
0 . ! l'AL IIE (.0..Y1:0IMENCIA

ordem de Sr. terente-corenel presidente do Conselho de
Adsabor que, de acordo coro as instruções baixadas
pelo Sr. minietro dtt Guerra. em aviso n. 35, de 9 do passado, estará
aberta a partir ala publicação deste edital no D. O. e durante 10
dias, coneurréee t a ,i( I ministrativa para aquisição de matéria prima
e artigos de consumo habitual, nesta unidade.
A concorrência ( ..bedecerá às seguintes normas:
In gerir:do •
e! A inscrição será feita mediante re q uerimento d6s Interessa(1as, dirigido ali j,1 . 4! - irlPille do Conselho de Administração desta uni-

dade.

0) Nos reouecimentos, ale.ro das obri gações deste edital, os inleresados dech0a p ão Aujeitar-se inteiramente com as exigências do

Código de ecntabilidatle Nade% da União, de seu regulamento e demais exigénrias em vigor no Ministério da Guerra.
e) Os requerimentes deverão vir acompanhados da certidão passada pela Diretoria de intendência da Guerra ou Serviço de Intend&n.
eia Regionat, ou ainda os documentos abaixo, como prova de sua idoneidade comerciei!:
1) Registro ri o contrato social ora da firma individual feito no
Depa i ia/n (41w Nacional de Indústria e Comércio, com declaração expressa do capital. _
1) Registro em original ou "Diário Oficial" em que se achem
publicados, com aprovação e registro, quando forem sociedades anónimas legalmente constituidas, de :acordo com o decreto n. 431, de 4
de julho de 1890.
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•
• -- -e— • --EsTldeecimcidos
3) "Diário Oficial" com a puhliceeão do decreto autorizando a
funcionar na República, quando se trata de firma estrangeira.
a)
Chama-se
a
atenção
dos interessados para as disposieões fognS
4) Quitaçao dos impostos sobre a rende, municipais e federais, tentes do aviso -n. 760, de '12 de novembro de 1937 'e' u.'.804r,-de
sempre os últimos.
de outubro de-1938 (D. O. de 17 de novembro de 1937-e,;81ilis no5) Certidão. de que trata si-; 1.0 do -era 33 do regulamento anexo vembro de 1938, respectivamente)
aatasto 'das 10.31 (dois terços).
•
ao decreto 11. 21.29S, de.12
b) Os interessados encontrado nesta unidade os eselareeNirente:
6) Declaração escrita do negociante indicando o ramo de sua indurante as horas do expediente.
dústria ou -seu comércio, afim de ser inscrito para concorrer nos que necessitarem,
de dezembro de 1938. —11i4go- vrame,
Quartel na Vila Militar,
.
industrial
ou
comerue
são
de
sua
especialidade
q
gos
grup os ou arti
cial, Esta declaração deverá ser provada com documentos próprios, Ribeiro, capitão ajudante, secretário' do C. A.
4,
3
'alem da licença dá Prefeitura, de negociante em grande escala. Cabe
ás unidades interessadas o direito de verificar "in loco" e em qualquer
esS-)
Batalhão VilOran Cabrita
tempo, se o negociante possue em seu armazem ou :depósito e na proporção das responsabilidades que assumirá, se tirar algum forneciGONCORRENCIA
mento do gênero. que consta da sua declareção.
Fica
aberta,
'a
partir,
desta data ate o dia 24 do earrenteenias
7) Certidão e guia de selo da Alfandege, provando que é importader em grande escala, miando se tratar . de artigos de. procedência a inscrição pare os candidatos que desejarem concerrér ao fornecimento a esta flnidade, de artigos de consumo habitual, durante
ta trengeira. ema
dl No requerimento o peticionário discriminará claramente os o ano de 1939, compreendidos nos seguintes grupos: • documentos que apresenta.
Grupo 1 — Artigos de expediente e de desenho, livros „desen"e) Os interessados de'verão entregar os seus requerimentos g uio, de escrituração e impressos.
.:;ut
dentro do prazo de 10 dias a contar da publiceção deste edital no
Grupo II — Artigos para limpeza e conservação. d.e
D. O., não sendo 11 ' ei : OS que fizerem a entrega depois das 11 asseio, higiene o desinfeção em geral.
horas desse 'avezo.
Grupo III — Couros, material -e ferramenta pOra:,
'!'
Prr,p,,,stas
corrieiro e sapateiro.,
de dormir ode setasiet
,
Grupo IV — Camas, roupa de Cama
a) As P roPesd a's deveras) sei apresentadas na Secretria desta
-•
uoidade, em enve l opes lacrados, até as 11 horas do vigésimo quinto colchões e travesseiros.
Grupo V — Artigos de esportes.
dia ali!, a partn- da publicação (leste edital no D. O., em três vias,
Grupo VI — Artigos de cavalariças, material, ferrnme.esaa
sai rasuras, ema-raias ou cai deseicerdo com a nomenclatura oficial.:
acessórios
para ferragem de animais.
1
iianiostas
deverão
vir
mencionando
o
preçnlíquido
de
cada
. b) As .
Grupo VII — Conibustiveis, lubrificantes, peças e aceseíndo
artigo, em aleniestno e por .edense, prevalee.endo sempre em caso de
para viaturas .41po e (Moináveis.
Witluins o ia(!i , etes por exten•ui.
Grupo VIII — Ferragens o material de oficinas.
c) Não eerSo aceitas as propes'las que alterarem a nomenclatura
Grupo IX — Material elétrico e de rádio.
oficial, a .2.lasiriecã r! dos enfie:os dentro de cada 'gruo e que forem
.Grupo X — Madeiras.
ent •e-setes alem das I1 horas do viSSsimo quinto dia min a contar
Gramo XI — Materiais do construção e conservação de inasiaris
D.
edital
publiceeãe
Grupo XII — Louças, material de rancho e de •coaintsa •
•
Cuuções
Grupo XIII — Gêneros e artigos de Hm-peste,
e:1
Grupo XIV — Verduras e frutas.
da in-erição, os candidatos, 'julgados idôneos,
Grupo XV' — Aves e oves.
eer
são olreigados o aze e utna caução de 500$00-0 por grupo de artigos.
Grupos XVI — Medicamentos, drogas, mate:lel dr penseee, si
Esta ceusão vigorará durante todo o Período da, coneurrência
sai-diários.
semente os candidatos não adjudicados com forneeimento poderão !Ages
A concorrência obedecerá as condieões estipuladas nasa-A.*:a
1-senteela querele lhes convier, mediante. requerimento-.
sulas seguintes:
1,) Essas eaveões serão feitas na Caixa Econômica Federal.
Primeira — A inscrição será feita mediante relluerinseefl>
Eatreca do material
firma interessada, dirigido ao presidente do Conselho de Adamni:2
o Os l'op'fluntC S (levem declarar em suas propostas, quais oS teação do Batalhão •e entregue até tis 12 (doze) horas do 'dia
astieee de, entrega imediata quais os que estão sujeitos a maiores do corrente mês. O requerimento deverá. vii acompanhado doe s(
guindes. documentos:
Prazee, observando esses priesoe.
a) relação em Ires vias dos artigos a fornecer, seud a r
P1 A entrega do material será feita dentro do prazo estipulado, menet
via selada, com indicação em algarismo e por extairiso
a) o I: ee arte por ceela dos foreeccdores.
ce:
ei O nraIerial será de tino e qualidade exigido nas relações fer- preços propostos, sem emendas, rasuras, entrelinhes ou- Anatolie
allerecão que possa estabelecer .dúvidas.;
e -ide s eor sela unidado.
.registro de contrato social ou !firma individual do De;,\
d) ea=o não venha de acordo com o exigido na leira anterior, tztoiento Nacional de Indústria e ComérOie, com ileciaraCei 'l rosixrvs
:sere verneado, ficando a ferneccaor na obrigação de retirá-lo num
do capital;
prezo máximo de 5 dine, mb pene • de paear uma a:enr•senagem
c) eettilutos em original ou "Diário Oficial" em guie -• neael
tal ,'"Ç sobre o lutai da mr .readoria recuseda, em cada dia que ex- putaicado,
com aprovação ou registro, quando se tratar dei Stk..:••:'
(eder esse preze.
A-nenime, leeniniente conslitnida, conformidade com i f'f . acy
e) Para o inateidal de entrega imediata o prazo- máxisno de rece- de
434. de 4 dr, julho de 1891;
bimento s eva te i lias, salvo motivo de 'fori..] maior e a critério do, to a,
"Diário Oficial" com publicação do decreto au(oeizando
til
presidente de ta A.
funcionar
na ilepnatica, quando se tratar de firma 'estrangeirai;
petiidos
• a) quitação de imposto sobre a renda;
quitação de impostos federnie e municipais (primeizo
ft)
srtiio ro\-k ,, lidos das seeuintes formalidades: ass1-csnfere do
fiscal ad- mestre do -ourrenIe ano);
11::.11a.
o) certidão passada pelo Ministério do Trabalho, provstela .up
ministrativo, o autorizo de- Sr. presidente do C. A. e o empenho da
o negociante mantem dois terços de empregados brasileiros. damas
d s e• ea do teso:lesei:O.
de com o § 1° do art. 33 do Regulamento anexo ao decreto is, 21,s29
no tieale pedido legal se responsabilizará esta
dm, ',rio respectivo pagamento.
de 12 de ag osto de 1932;
h.) certidão (100 prove , ter cumprido fielmente o• -último:ceaste:a
Grupos
ou ajuste reilebrado com o Governo:,
da quantia de,..ur
a
a) Grupo 10-01 — MoSiliário de madeira.
i) recibo de clendsito na Caixa Econômic
h) Grupo 10-02 — Nobiliário. de aço, arquivos e fichários.
conto de res..
No requerimento deverá constei : que o fornecedor obriga:ase t
e) Grupo 10-06 — Máquines,'inetrumentos, aparelhos, ferramencumprimento do todas as exigências previstas 3.10 G. C, P. se-e,M.
tas e utensílios para oficina do seleires-eorrieiros.
d) Grupo 10-07 — Mataria redita, produtos manufaturados e mais legislações vigentes, os docnmentos anexos, cora excee;la r_1r
cauções, deverão •sem' apresentados em originais ou em certídões,.1(
semi-manufaturados para oficina de seleiro e corrieito.
•
e) Grupo 10-09 — Matéria prima, artigos manufaturados e semi- gaia.
&Onda — O negociante que pedir inseria° em deis-ore:Sas,
manufaturados para oficina de tipografia.
ia- Grupe I0-10 — Máquinas, instrumentos, aparelhos, ferramen- grupos fará a caução apenas cie um conto de réis.
Terceira — Os artigos do fornecimento serão de nidineiresote
tas e utensílios para .oficina de carpinteiros.
a g) Grupo I0e11 — Matéria prima, produtos manufaturados e lidado e entregues ao Batalhão dentro de 48 horas apósee receb:
mento do pedido ou em prazo arbitrado pela Administração -po!
semi-manufaturados para oficina de carpinteiros..
h) Grupo I(1-12 — Maquinas, instrumentos, aparelhos, ferramen- os que dependerem de manufatura. O material rejeitada, será . sida titaide dentro de igual prazo (18 horas), e quando essa •substituisea
•
tas e utensilios para oficina de: sapateiros.
i) Grupo I0-13 — Matéria prima, artigos manufaturados e semi- não se verificar a contento, a administração debitará ao fornece*
responsável o excesso de despesa resultante da aquisição,-adissinl
manufaturados para oficina de sapateiros.
trativa do material rejeitado, inclusive o transporte,' aléns das se
j) Grupo IG-16 — Material de alojamento,
nalidades previstas no O. C. P.
k) Grupo IG1-29 — Material para rancho.
Quarta — No caso de não ser atendidoa q pedido de : forneci
1) Grupojet .30
Material para cozinha.,
silente, nas condições da cláusula terceieaafica o efornecedor stijfa
— Material de limpeza.,
•rn) .Grupo
Gombustivel e grupo,,IG-35'Lubrificantes. á multa seguinte; 0,3° por dia que exceder ,clo.apraza até (adies
•n) Grupo TG-34
dias de atrasar; 0,5°.1" por dia que .excedee r do Íitee.o preCèden
.4). Grupo de diversos artigos usados neste unidade-.
man a...e,
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triata dias de atrase . Findo o "prazo de trinta dias, será o material
adeuiride de quem possa enlregá-lo no menor prazo, correndo a
avença de preço por conta do fornecedor faltoso.
Excetuam-se os casos de força maior devidamente comprovadd,
a saber: falência, incêndio, roubo, greve, guerra e calamidade Pf t
-b1ea.
Quinto — As contas dos fornecimentos deverão ser apresentadas, no máximo, ahd oito dias após o fornecimento, em duas vias.
e na fórrna legar exigida pela Tesouraria do Batalhão e serão pagas
no prazo máximo de quinze dias.
Sexta — Não serão aceito s documentos em pública fórma. em
obediência ao aviso ministerial R. 771, de 5 de maio de 1931, e
não acrãn tornadas em consideração as Ofertas e vantagens não previs te s neste- edital.
Sétinu7 — Acham-se com o fiscal administrativo, á disposição
interessados, as relações cies artigos constantes dos drveratts
aa quais poderão ser procuradas lios dias úteis, das 8 ás 10
noras.
Od,tro — Esta Unidade não -̀.' P resmansabiliza por pedidos verto-os, ielefonicos ou escritos qu e n ã o se re v i st am das fornialifhiln=
legais (empenho, visto e autorização).
Nr»ds — Fica reservado á admini stração o direito de anular
oted-ente concorrència por infração de qualquer clãosula PU de
atara josia causa, bem assim de não tornar em cousideração aÉ prapoaias que excederem os preços básicos fixados pelo C. A., sem que
dis , o dcadirra, aos proponentes, o direito de apelação nu reclamarão
Quariel na Vila Militar, 9 de dezembro de 193R• — Azoai ,;?,
Limo 17,.orilain, capitão secretário do C. A.
Diretoria de Fundos do Exército
CoNeolleNCIA. ADMINISTRATIVA •
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— As coutas devem ser apresentadas em 3 vias acompanhadas dos respectivos empenhos até o 3° dia util de cada mês, afim de
serem liquidadas no prazo de 8 e pagas no de 15 dias, podendo esse
preza ser prorrogado em caso de necessidade.
12.' Os preços oferecios terão a duração de quatro mêses, consi-.
derando-se, prorrogados por um prazo igual e, assim, sucessivamente
até conclusão do exercício, si antes de 15 dias de findo aquele prazo,
não for pedida alteração de preços ou cancelamento de inscrição, reservando-se à administração de abrir nova concorrência.
13 — Para garantia dos fornecimentos, 03 adjucatários caucionarão dentro do e sa -e de cinco
pastir da data em que receberem a respectiva notificação, urna iniportância de dez por cento
calculada sobre o total dos fornecimentos provados até 50:000000, e
mais cinco por cento sobre o que exceder desta importância.
14 — Os fornecedores sujeitar-se-ão a todas as exigências do
C. C. P. U. o demais legislarões vi g entes, bem como a deste edital
e que deve rá ser declarado no pedido de inacrição.
15 — E reservado à administração, ou - orgão superior o direito
de anular a 'presente concorrência.
11 — Para facil i dade de sua execução e respectivo controle fica
o .ferneciniento divOlicto nos seguintes grupos:
Grupo j. G — 01
a.lobiliário e moveis diversos (de madeira).
Grupo I. G — 02
Mobiliário e moveis diversos (de aço).
Grupo I. G — 03
Máquinas de escrever e de calcular,
Grupo I. G -- 31
Material de limpeza.
II/ — Acham-se a disposição dos interessados as relações do material correapontieute aos diversos grupos citauos no item anterior,
diariamente, das 13 às 17 horas, aos saoados das 9 às 11 horas no
almoxaritado deste Diretoria.
Diretoria de Fundo s do Exército, 14 de dezembro de 1938. —
Euctyde4 Gaintaeõe.s alv.es i'Vogueiro, cap. de adm., secretário aio
C. A
- -

De ordem do Sr. coronel diretor e presidente do G. A. faço
público, que, de acordo com o arf . 52. do Código de Contahiíidade
Pública da União e aviso n. 35, de 9 de novembro de 1938. se acha
aberta a inscrição para fornecimento de artigos necessários para
esta Diretoria, durante o ano tir 1038, sob as seguintes condições:
1.° — A inscrição far-se-á mediante requerimento dirigido ao
Sr. coronel diretor, presidente do C. A., e apresentado ao secretário,
ate' às 16 horas do dia 30 do corrente.
2.° — Os pedidos de inscrição doerão ser bem claros, indicando
Segunda Região Militar
o peticionário, discriminadamenle, os documentos que apresenta,
bem como declarando o ramo de sua indústria ou comércio. (Esta deSFÁJUNDO RLUIMENIO DE CAVALARIA DIVISIONÁRIO
claração deverá ser provada com documentos próprios.)
3.* — A apresentação dos seguintes documentos:
c o NSELHO DE AgNIINISTRAÇÂO
1°, registro do contrato social ou firma individual, do D; N. I. C.,
com declaração expressa do capital;
Edital de concorrência
2°, estatutos em original ou Didrio Oficial em que se aoliem publicados, com aprovação e registro, quando forem sociedades anóDe ordem do Sr. tenente-coronel p residente do Conselho de
nimas, legalmente constituidas, de acordo com o decreto u. 434, de Adnimistração dcate ileginiento e Seht:WIC, o preacrito no arsigo
4 de julho de 1891;
do Código da (ioncuoilitiade da União e lb, à
uu iteaulanienso uesae
3°, Diárío Oficial com publicação do decreto autorizando a fun- Código, combinados cum a resoiuçao uu 'sribunat
_—
de Canoas kl!!
ciunar na República, quando se tratar de firma estrangeira;
26-1U-1928, publicado no Diário Oficiai de 1U-11-1928, e tranaerau
4°, documentos provando haver pago, como negociante especia- no Boletim do Exército n. 491, ue za-11-1928, e nu acuro° cum a
a
lista do artigo que se propuzer a fornecer, impostos federais, pulai- autorização do bi. iiiiniatru da Guerra, em aviso n, 35, do 9-11-93a,
ripais5 e sobre a renda. (Sempre os últimos);
publicado no Diaeio Oficial a. 250, de 11-11-1938, faço saber, para
5 , documento fornecido pelo Ministério do Trabalho, pelo qual conhecimento dos interessados,
que seca realizada neste quartel a
-m se possa verificar si o candidato Mantem os dois terços de empre- concorrencia administrativa dos artigos abaixo, para fornecimento
sa
gados brasileiros. (1 I', do art. 33, do regulamento anexo ap decreto durante o ano de 1939, mediante as seguintes condições:
n. 21.921, de 12 de setembro de 1932):
la — Os requerimentos dos' candidatos ao fornecimento deverão
6°, certidão e guia de selo da Alfândega, provando que é impor-a
tacior em grande escala quando se tratar de artigos de procedência ser dirigidos ao presidente do Conselho de Administração até as lã
horas do dia 20 (vinte ) do corrente mês, acompanhado dos doestrangeira;
ssm
7°, certidão provando que cumpriu o último contrato ou ajuste cumentos seguintes:
ira
a) registro do contrato social ou da firma individual no Decelebrado com o Govérno;
8°, apresentação da carta-patente, bem corno documento que partamento Nacional de Indústria e Comercio, com a declaração expressa do capital;
prove achar-se o seu possuidor na gozo da mesma.
b) estatutos em original ou Diário Oficial era que foram publi4.4 — Os documentos acima referidos deverão ser sempre em
original ou em certidões legais, os quais, com exceção das cauções cados, com aprovação e registro, quando forem sociedades anónimas,
cujos recibos serão apresentados diretamente a esta Diretoria, po- legalmente constituidas, de acordo com o decreto n. 343, de 4 de
julho de 1890;
derão ser substituidos por certidões passadas pela D. I. G.
e) Diário Oficial com a publicação do decreto autorizando a
ELE 5.° — As propostas em 3 vias serão apresentadas dentro do prazo
estipulado na cláusula primeira, sem emendas, rasuras ou entre- funcionar na República, quando se tratar de firma estrangeira;
d) quitação de impostos sobre renda, municipais e federais,
linhas, contendo além do sélo na 1' via, data e assinatura do proponente, bem como os preços em algarismos e por extenso, dos artigos sempre os últimos;
e) certidão de que trata o § 1' do artigo 33 do Regulamento
pretendidos.
-:=A1
6.1 — Os artigos constantes da presente concurrência serão todos anexo ao decreto n. 21.291, de 12 de agosto de 1931 (dois terços);
f? declaração escrita do negociante indicando o ramo de sua in.tií de primeira qualidade e postos na Diretoria por conta do fornecedor,
onde ficarão sujeitos a exames, podendo os mesmos ser devolvidos, dústria ou do seu comércio, afim de ser inscrito para concorrer nos
grupos ou artigos que são de sua especialidade industrial ou comercaso não satisfaçam qualquer condição.
-*4
7.° — O fornecedor que tiver qualquer artigo devolvido fica cial Esta declaração deverá ser provada com documentos próprios,
além da licença da Prefeitura, de nnociante em grande emala. Cabe
gh,obrigado a substitui-lo no prazo de 24 horas, a contar do momento
- em que for notificado, sob pena de multa de 20% sob o total do pe- ao Conselho de Administração o direito de verificar "In-loco" e em
qualquer tempo, se o negociante possue em seu armazena ou depo,
dido, cujo artigo tenha sido rejeitado;
.
8.4 — Não serão tomadas em consideração ofertas de sito e na proporção das responsabilidades 'que assumirá, ao tirar ai.
artigos do gênero que- constam da ama dedo.,
vantagens não previstas no presente edital o nm as que contiverem guns fornecimentos,,
apenas o oferecimento de uma redução sobre a proposta mais barata ração; •
g) certidão provando que cumpriu fielmente qk
e bem assim, as de preços superiores aos da base.
~trato
II_
9.• — Julgada a idoneidade doe proponentes, as propostas serão ou ajuste celebrado com o Govérno;
h) certidão e guia de sélo. da Mtiodwi. ~visita ou Laigas
abertas na presença dos interessados que desejarem.
10: — O Govêroo não se responsabiliza pelos fornecimentos tador em grande escala, quando.. leital
00.4ww
.24'
llegos mediante pedidos que não se revistam das foring144412 kic2(4._
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i) ter caucionado na Tesouraria deste Corpo as importancias /he s 7
Gaipa euniero tes -á- Artigo 4e arte:tentei-lie e eakadq.
um conto de 'reis (1:000$000) para Os artigos dos grupos y
Grupo número quatro
Moveis e utensílios.
XI/I; quinhentos mil reis (500e000) para os grupos 1, 14 III, FM,: á
Grupe númeeo cinco
Material-de alojamento.
VI, IX, XI, XVII e XVIII, e duzentos mil réis (200$000) para os
Giupo. numero seis e-s 'louça e outroe artigos.,
grupos ,v1r, x e XVI, -em moeda coerente para garantir . os C0111/)etl:.
Grupo número sete — Limpeza e asseio.
gessos assumidos.
Grupo número oito — Roupa de cama.
— Os lieellilleittee acima deVereo ser sempre orisiriaie .ou
Grupo número nove — Ferragens.
pertidões legais.
g rupo número dez — Material de esportes.
3 a — Os pedidos de inscrição deverão eer bem claros, declarais1 Grupo número onze — Material eletrico.
;Po o peticionário discriminadamente os documentos que apresenta.
" Grupo número doze — Ferramenta - e ferragent.
4 a — Os documentos relativos iaos impostos federais e municie
Grupo número treze — Tintas, eidos, vernizes, macieiras é !`taapais prevalecerão até urn mês depois da data legal para a renovação lÁ:lial ,le construção.
Grupo número quatorze
Roupas diversas.
e o inscrito que não apresentar, dentro desse tempo, os novos doe
amuemos, será excluido e não poderá sem que os legalize, tomar
G'rupo número quinze — Lavagem e passagem de roupas.
Grupo número dezeseis — Artigos diversos.
parte na concorrência.
a a Com exceção das cauções, cujos recibos devem ser entreGrupo número dezesete — Combustivel e lubrificação para eu- s
gues diretamente ás unidades interessadas, poderão os demais do- tomovel.
Grupo número dezoito — Material para a.utomovels.
cumentes serem presentes apenas # Diretoria de Intendência de
puerra ou aos serviços de Intendência Regionais, os quais julgarão
I — Artigos, de expediente
ela idoneidade dos concorrentes, fornecendo aos mesmos as certidões
Alfinetes de latão, sortidos, caixa com 100 gramas, caixa.'
que servirão para as inscrições nas unidades administrativas. Dessas
Alicate para grampear papel, um.
certidões constarão claramente os grupos de artigos e o prazo dentro
Almofada para carimbo, em lata com tampa, na. 1, 2 ou 3, uma.
'elo qual a firma se encontra habilitada a licitar.
Barbante fifno (2 fios 3 e) linha crua novelo de '500 gramas, ntr.
6 a — O requerimento de inscrição deverá conter a declaração
• :expeessa
.
selo B
ele que o proponente se subinete a todas as cláusulas do pre.
arbante grosso (2 fios 3e) novelo de 500 gramas, novelo.e'
Oenle edital e bem como as disposições legais que regem o assunto.
Bobina de papel para máquina de somar, uma.
não ue, responsabilizando o Governo por odeies verbais, telefónicos
Borracha para 'tipis e tinta, Faber n. 210„ uma.
'011 mesmo escritos que não, se revistam de todas as formalidades le
Borracha leaber 212, uma.
gais (empenho, visto, autorização). .
Borracha para máquina de escrever n. 6.587, uma.
7 a — Os documentos de idoneidade e o requerimento do inseriBorracha S. S. Pelem n. 10, uma.
-tão serão entregues em envelopes fechados dentro do prazo de que
Borracha Venus, uma.
se trata á cláusula 1 a, sendo restituída mediante recibo dos propoe
Bloco de papel jornal, formato pequeno, um,
Rentes.
Bloco de papel jornal, formato grande, um.
8a — As propostas serão abertas e lidas na presença dos inteBloco de papel pautado, tipo reporte, um.
ressados no dia vinte e oito (28) de correnÉe Ines, ás quinze horas.
Bloco de Papeie pautado, tipo reporte, IML
Deverão obedecer ás seguintes formalidades:
Buvard de madeira, um.
a) serem escritas em vias (três) sem emendas, rasuras ou enBuvarel F, Soennecken n. 87, um.
erelinhas e seladas de acordo com a lei do selo;
Caneta de madeira, dúzia.
1,) preço por algarismos e por extenso;
Capa de processos, modelo 25 da Padronisaefic (dec. M2 -de , 'r
c) referir-se unicamente aos artigos abaixo especificados;
milheiro.
d) conter declarações de completa submissão, as condições deste e1/XII/935,
• Cartão em branco, timbrado, modele 24 da Padronisação,
'edital e disposições do C. C. P.
9 a — Os proponentes que não iforem inscritos não terão suas
propostas abertas.
•e'ertolina diversas cores, mesmo tanicaeo, folhas
1.0 a. — O prazo para entre g a dos arti gos será de vinte e quatro
Cesta de arame para cima de mesa, uma.
horas, contando da data da entrega do pedido, estendendo para e
Cesta de vime para papeis usadas, uma.
máximo vinte (20) dias para os artigos que-tiverem de ser confecClipes ns., 1, 2 ou 3, caixa com 100, uma caixa.
cionados. Os artigos que por qualquer motivo não forem aceitos, seColchetes Velox, caixa.
rão devolvidos para- substituição e em caso de urgência serão adquiColchetes Ger-., caixa.
ridos outros por conta do infrator, correndo por.conta deste a difeColchetes O. K., caixa.
rença. de preços e as despesas de transportes, sendo-lhe ainda apli-.
Duplo decimetro de madeira, um.
cada a multa de 20 eis (vinte por cento) do pedido.
Envelopes para carta, cartão, modelo 26-a dai Padronisação, Mi lheho.
ll a — Não serão tomadas em' consideração quaisquer 'Ofertas
Eo.nvelopes para originais, modelo 26-a da Padronisação,
ileir
'ou vantagens não previstas neste edital, nem as propostas que contiVerem apenas oferecimentos em redução sobre proposta mais barata
Envelopes para ofício e avises (1/2) modelo 26-b da Padeeetati'l
'e bem assim as que excederem de 10. 'fia os preços correntes dl praça.'
•4.7
12 a — A presente concorrência -teerá feita por unidade, vedeta seção. milheiro.
do, pois, ser preferida Mais uma proposta de acordo com a última
• Envelopes para ofício e avisos' (1/3) modelo 26-e da PadlieW
n isação, milheiro.
parte do art. 755 do Regulamento de 'Contabilidade Pública da União
Envelopes para atos e processos, modelo 26-d da Padronistreele
le a — Em igualdade de condicee, sempre terão a preferencia as
firmas brasileiras, se, porém, todos t os licitantes forem brasileires
Envelopes para pagamentos em papel Kraft impresso, milhei-'
ou estrangeiros a preferência será dada aquele que propuser por es'esete:'•lá•crito e secretamente maior abatimento, e havendo novo empate a I o.
•••
t Elasticos sortidos, tipo Faber, caixa.
preferência será dada ao que Já estiver fornecendo, finalmente, á
'
Esponjeira
de
vidro,
com
esponja,
uma.
sorte se este não tiver concorrido.
Espetos de papel, um.
14' — Os artigos constantes ria tpresente concorrência serão de
Faca para papel, uma.
primeira qualidade, de acordo com as modelos e tipos aeitados e
Fita Bicolor para máquina de escrever, uma.
'entregues neste Corpo onde serão submetidos . a exame de qualiFita de uma só cer para máquina de escrever, uma.
dades. e ouantidase,,
Fita para máquina de calcular, uma.
fs . () negociante a que for aajueado o artigo não poderá em
•Folhas avulsas de pagamento, modelo 29 da pedroniaaetio, •
Caso algum recusar-se a satisfazer ta encomenda dentre do prazo
de que t r ata a clausula décima Ar i ') sobre pena de ser excluir° o
'seu nome ou firma do registro de inscrição e de correr per conta de• Furador de papel, uni'.
le a diferença, sendo eue será descontada da caução feita pare garanGancho para papel, um.
tia dos compromissos.
Goma arabica liquida, vidro de 200 gramas, Vidro.
•
l e ' — Para es artigos não mencionados nesta concorrência e
'Goma ambira liquida, litro.
t111 , 3 se tornarem necessárias ao •Regimeate serão pedidos preços per
Goma arabica em pó, quilo..
"Memeranium" aos fornecedores ine e ritos, dentro do grupo resGrampos liotkiss, caixa com 1.000, caixa.
pective. de acordo com o artigo 44.5 In It. S. F.
'Grampas tipo Universal, caixa, e.17 — As contas serão liquidadas no prazo máximo de 8 (oito)
Grampos para máquina de grampear, caixa bõiri 'Mo% eaw.
obrigado
a
apreé
fornecedor
O
aias e pagas no de i5 (quinze) dias.
Grampos para alicate de. grampear, caixa 00121 1:001 Otkia;
atá
e
dia
tees
de
cada
mês
as
contas,
per'
verbas
e
sub-consignaisentar
. Lacre, bastão.
em
faturas
prurias
e
leão, do material fornecido no mês anterior, Lapis bi-color Faber 1.205, dúzia
dentro das dimensões que forem estabelecidas pelo almoxarife de
Lapis preto, dúzia.
Regimento.
Lapie tinta, dúzia.
18 4 — O material ao ser entregue ao almoxarife, deverá ser
Limpa penas; de porcelana, tine.
almoxarife
passará
e
o
no
qual
pedido
respectivo
do
acompanhado
Máquina para grampear papeis, uma.
ea
eterilie. Se , o . mateeial isatisfizer as cond:ealles ao ,forauteieeento..
Máquina para fazer;ponta •emn 191s, uma :•-• "
•
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Papel almasso de 7 quilos.
Demorlairação para recebimento de numeraria para pagamento
Papel admasso sem pauta, de 6 quilos.
de material e outras despesas, em blocos de 45 folhas (15 grupos da
3 vias), com 0m,33 de altura e 0m 122 de largura modelo 3 da portaria
Papel almasso sem pauta de 7 quilos, resma'
Papel assetinado, para máquina, resma com 500 folhas, , resma. n. 23, bloco.
Papel carbôno de uma face, caixa.
Ficha de pagamento, com Ora,17 de altura e largura varitryeT,
Papel caebono de duas faces, caixa.
cento.
Papel carbono, azul ou preto de 0m,75 x 0m.33, folha.
Ficha para o movimento de material, com 0m,22 da altura e
Papel carbono copiativo, caixa.
largura variável, cento.
Papel couché, caixa.
Ficvha para o movimento de material, com om,22 de altura e
largura variável, cento.
Papel para máquina, resma ale 500, folhas, resma.
Folha de pagamento de vencimentos de oficiais, destinada a rePapel para exposição de motivos, modelo 2 da Padronizaaão, miiro.
partição pagadora, com 0m,33 de altura e largura variável entre 0m,60
Pa iCI para decreto numerado, modelo 5 da Padronização, mi- e 0m,75, milheiro.
•ro.
Folha de pagamentos de vencimentos de oficiais destinada a arPapel para cópia de decreto numerado, modelo 6 da Padres& cativo da tesouraria, com 0m,33 de altura e largura variável entre
.,ão, milheiro.
hm,60 e 0m,68, milheiro.
p epel para cópia de decreto individual, modelo 7, da PadroniFolha de pagamentos de vencimentos de sargentos, uestinada ao
ão,
arquivo da unidade, com 0m,33 de altura e largura variável entre
Papel para cópia de decreto individual, modelo 8 da Padronf.- - 0m,60 e 0m,68 milheiro.
Ao, milheiro.
Folha de pagamento de vencimentos de praças, destinada a repartição pagadora, com 0m,33 de altura e largura variável entre
Papel para portaria, modelo 9 da Padronização, miliheiro.
0m,60 e 0m,68, miilieiro.,
Papela para contrato, modelo 10 da Padronização, milheiro.
Folha para pagamento de diárias, destinada a repartição pagaPapela para aviso, modelo 11 da Padronização, milheiro.
Papel para aviso, folha suplementar, modelo 12 'da Padronização, gora, com 0m,33 de altura e 0m,44 de largura, milheiro.
abeiro.
Folha para pagamento de quantitativo de almoço, com 0m,33
altura e por Omel4 de largura, milheiro.
Papei para ofício, modelo 13 da Padronização, milheiro.
Folha para pagamento de ajuda de custo, com lan,33 de altura
Papel para ofício, folha suplementar, modelo 14 da Padrozinação.
,lheiro.
por 0rn,41 do largura, milheiro.
Folha de pagamento de gratificaçao de músicos, com Ona,33 de
Papel para carta, modelo 15 da Padronização, milheiro.
Pape l aura telegramas, em blocos de 100 folhas, modelos 16 e 17 altura por Orn41 de largura, milheiro.
Padronizeção, bloco..
Folhas impressas pura ponto do pessoal civil, milheiro.
Grade numérica das rações e forrageias, papel tipo almasso, miPapel para memorandum, modelo 18 da Padronização, blocos de
O folhas, bloca.
Grade numérica das rações ale etapas, papel tipo almasso,
Papel para informação de prpeesso, modelo 19 da Padronização.
!abeiro.
Guia de remessa de dinheiro, com (man de altura por 0m,22 de
Papel para minutas, modelo 20 da Padronização, milheiro.
Papel para cópias de ofícios, modelo 21 da Padronização, mi. largura, milheiro.
'
Guia de receita de despesa, com Orn,17 de altura, por 0111,22 de
largura, milheiro.
Papel para certidão., modelo 22 da Padronização, milheiro,
Guia aa recolhimento ao alniuxarifado em talões de 100 folhe:,
Papel em bloco, modelo 23 da Padronizaçao, milheiro.
varri Orn,a3 de altura por 01)1,22 de largura, milheiro.
Papel Holanda, caderno.
Guias de socorrimanta,
Papel fino para máquina, resma de 500 folhas, resma.
Livro para registro das relações das praças que não compare,ePapel pardo para embrulho, resma.
ram ao pagamento, com 100 folhas, madindo 0m,52 de altura por
Papel Stencia caixa.
ain,36 de largura, uni.
Pasta Registradora, uma.
Pasta colecionadora, com molas, uma.
Livro para registro de entradas e saídas das forragens, com 100
Pasta com dorso de aço, formato almasso, uma.
aditas medindo Om.52 de altura por Orn,36 de largura, um.
Livro para registro de entrada e saídas de gêneros, com 100 fo,..
Pasta com dorso de aço formato carta. uma.
lhas, medindo Orn,52 d altura por Orn.36 de largura. um .
Pasta oleado para cima de mesa, uma.
Pastii de couro, para cima de mesa, uma.
Livre para registro anual de material e fardamento, com 300
Peaa:s Leonard, douradas n. 516. caixa de 100 caixa.
folhas, medindo 0m,52 ae altura por 0m,36 de largura, um.
Penas J. 1.351, caixa com ez, caixa.
Livro para registro das relações de carga e descarga de material,
rem . 100 folhas, tipo almesso. tua.
Penas John Hearts (taloa-laca caixa.
Livro 'Caixa Geral. um.
Penas atalart n. 12. caixa.
Livro Conta Corrente. um .
Pei.as eialart n. 110. caixa .
Livro ne atas do C. A., um.
Peaas Pacho n. 1.149, caixa.
Livro para registro de contratos, um.
Perco - a.:.0 de aço, caixa com 100. caixa
Livro de apresearaeaea de oficiais. um .
Pe j! a L. do papal. ma.
Livro para registro de partes do oficial de dia, um.
Peso cie vidro para papeis, iiin.
Livro para prcaecolo gerei, um
Poria carimbo, cie ferro, um.
Livro para inscrição de fornecedores, um.
riii.a eira, canivete, uma.
Itasaa'eica com cabo de osso, um.
Mapa de efetivo era blocos com 90 folhas (30 grupo de 3 vias):
com Om,33 de altura e 0m.2a de largura, modelo 7 da portaria de
Regi redor americano, um.
n. 23. bloco.
Ragna de ebonite de 0,30, uma.
ftagini de ebonite de Orn,60. uma.
Mapa demonstrativo de entradas e saídas de expediente, material
Régua de madeira, com escala e Solde de metal, de Oro,30, uma. de consumo e de traa s formação, com 0m,33 de altura e 0m, por largura
variável, milheiao.
Régua de madeira, com escala de folete de metal de Otri3O0,, uma.
Mapa diário de aeras e forragens, em talões de 100 folhas, coro
Tímpano, um.
Tesoura niquelada para cortar papeis de 12", uma.
0m,33 de altura po ain,44 de largura, milheiro.
Tata azul, preta, litro .
Mapa conta-corrente de fardamento, com 0m,33 de altura por
0m,44 de largura, milheiro.
a ela carmin, litro.
:ida para carimbo, vidro de 250 gramas, vidro.
Pedido de fardamento em talões de 100 folhas, medindo 0m,33
de altura por Om,44 det largura, milheiro.
• ata preta, litro .
int:, preta para mimiógrafo, lata.
Pedido aos fornecedores, em talões de 100 folhas, medindo On3.33
▪ inteiro para duas tintas, um.
de altura por 0m,44 de largura, milheiro.
a inteiro simples, com tampa de vidro, una.
Pedido de material para carga, em talões de 100 folhas com Orn,33
1• :..ruiz corretor para mimiegrafo, tubo.
de altura e Orn,44 de largura, milheiro.
Recapitulação das consignações descontadas, em bloco com 105
ri - Livros de eserituraçdo e impresie6s
fls. (35 grupos de 3 vias) com 0,m33 de altura e 0m,22 de largura,
Balancete de receita e despesa, atinente aos vencimentoe e au- modelo 5 da portaria de n. 23, bloco.
ras vantagens em bloco com 600 folhas (30 grupos em 2 duna via*);
Recapitulação dos vencimentos líquidos dos sargentos e preços
em 0m.44 de largura modelo 6 da Portaria n. 23 de 3 de dezembre da sub-unidade, com Om.22 de altura por Otn,44 de largura, miie 1936, bloco.
lheiro.
Balancete da receita e despesa do C. A., cento.
Relação nominal das consignações descontadas pelo pessoal da
Balaaço anual do movimento de dinheiros, com 0m,33 de altura
unidade, em bloco com 100 folhas (25 grupos de 4 vias), Dom 0m,33
largura variável, cento.
Demonstração para requisição de numerário para pagamento de de altura e Orn,22 de largura, modelo 4 da portaria n. 23, bloco.
Relação discriminativa dos descontos internos, medindo 0m,33 de
.encimentos e outras vantagens, em bloco com 90 folhas (30 grupos
le 3 vias) com Oni.33 de altura por 0m,44 de largura, modelo 1 da altura por 0m,44 de largura, milheiro.
Relação de material em mau estado e que deverá ser examinado,
'caiaria a. 23, bloco.
com Oni,33 de altura por 0m,22 de largura, milheiro.
Dea-oratração para requisição de numerário para pagamento e
Relação dos artigos distribuidos, 'Medindo: altura e largura miras vateagens especiais do pessoal em blocos de 90 folhas (30 altura variável - largura 0m,22, milheiro.
;eupes ( 1.- 3 vias), com Orri,33 de altura por 0m,22 de largura modelo
Relação das praças que faltaram ao 'pagamento, comi Oai,33 de
3 da portaria ti. 23, bloco.
altura por Oni,22 de largura, milheiro.
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- Raisurno das folhas de vencimentos das praças, com Ona,22 de alColheres de inetal para sobremesa, dúzia.
tura e por Om,33 do largura, milheiro.
Colheres de metal para sopa, dúzia.
Resumo das folhas de vencimentos dos sargentos, com Oni,22 de
Colheres de metal para arroz, dúzia.
altura e 0m33 de largura, milheiro.
Colheres de alumínio reforçado para sopa, dúzia.
Valo de gêneros e forragens quinzenais, em talões de 100 folhas
' Concha de metal para sopa, dúzia.
am,33 de altura por 0m„22 'de largura, milheiro.
Concha pequena de alumínio, dúzia.
Valo de rações cio etapas com Oleai/ de altura por 01211,22 de larConcha grande de alumínio, dúzia.
gura, milheiro.
Colidia grande de ferro esmaltado, uma.
Vale de raçace (total) corna0m,17 de altura p or'/m,22 de largara,
ConCha pequena de ferro esmaltado, uma.
Concha de ferro fundido, grande, urna.
• II! — Artigos de arrefamento e calçados
Concha p equena de ferro fundido,
uma.
' Copos grandes com pé, dúzia.
Agulha para celeiro, papel.
Copos grandes sem pé, dúzia.
Agulha para máquina de corrieiro, Singer, papel.
'Copos de vidros sem pé, dúzia.
Argolas de diversos tamanhos, dúzia.
•
Argolas meia - lua, diversos tamanhos, dúzia.
Copos brunam reforçados, dúzia.
• Copos finos- sem pé para água, dúzia.
Botões de pressão, caixa.
lartão rápido, caixa.
Descansos de metal para talheres, dúzia.
Colchete para oorreiaria, caixa.
Escumadeira de ferro batido,- uma.
Uru amarela, quilo.
' Espumadeira de ferro estanhado, média, uma.
Corda sortida, libra.
Esp umadeira de ferro estanhado, grande, uma.
Curnuira, uma.
Esnumadeira de ferro ágate, pequena, uma.
i annurça, pele pequena, uma,
Esp umadeira do ferro ágate, grande, urna.
t :eia virgem, quilo.
Facas
médias para cozinha, uma.
carretmha de fe rro, quilo.
Facas grandes para cozinha. urna.
tarda CM 711;40, maço.
-a.
Facas com cabo de aço para mesa, dúzia.
coai para carneiro, quilo.
Facas com cabo de ferro • para mesa, dúzia.
avaro crie,
,Facas com cabo do metal para mesa, dúzia.
tay a para cortar couro, diversos tamanhos, uma..
Facas com cabo de metal para sobremesa, dúzia.
a ara lanchar para sapateiro, uma. Farinheira de mad e ira com tampa e colher, uma,
itCa meia-lna. diversos tamanhos, urna,.
Colher de metal para sopa, dizia.
1-ao patente, novelo.
Frigideira de ferro batido, uma.
}r e ma para calçratos, tlivareus, par.
Frigideira de ferro ág'ato, uma.
lau ma, de lavradia, urna.
Frigideira de ferro esmaltado, ,urna.
do diversos tamaritioa
Garfos de metal para mesa, daaaa.
(•aa, diversos tamanhas, metro.
Garfos de metal para sobremesa efilzta.
nua leaki„ metro.
Garfos de ferro estanhado para mema, (Meia.
t•raia pa r a maquiai; corrieiro Sinto', carretel,
Garfos estanhados para cozinha, um.
natço.
Moringues de alumínio, uma.
aleite .ave • sire cores, novelo.
Pá de anatai para acurar, mal
Lua:marital com fundo de cobre, ti a.
Prato raso de granito, aeeia.
amada° para sapateiro diversas tamanhos, um.
Prato fundo de graniha aayia.
p i taro d, . metal, amarelo. diversos tamanhos, quilo.
Prato de g ranito para arta ./ taaaa (meia.
t , r,g.o d e ferro, diversos tainanhos,
Prato fundo de meia aore al a a a dazio.
ia, do sapato, quilo.
Prato raso de meia poiaelana.
lamars da paris, com cabeça, quilo.
•
)a• lica, pé.
Prato raso, travcsea sortida ile rui,' i N i nrn rePla
na. (M7 ia.
Prato raso, meia aureola ria, aara eatireinesta, dúzia.
acara itivernizada, pé.
Pinças de metal para melo, Ione.
)u rio de couro, diversos tamanhas, metro.
l'ano americano Iram:atar, metro.
Sopeira meia p orcelana, uma.
alada rara catana" quilo.
Toca de cristal, dúzia.
e•an. engraxada, .anilea
Talher de mialeira para R f
UM.
S)R p uis para sapateiro, uma.
17 11 — Limpeza e aseeio
Ti ra fio, uma.
Cruzvaldina, lata.
a'aNa Dava cunhar, diversos tamanhos, Maço.
Creolina Pearson, vidro.
Tinta preto para sapato, garrala
,Creolina Pearson, lata.
aqueta. pé.
n
'Clorato de cal, quilo.
raxa 'para sapato preta, lata. •
Escova, de raiz para limpeza tle animal, uma.
I V — Moveis e Utensilios
Escova de p iassava, urna.
Balde de ferro galvanizado. diversos tamanhos,
Rôlo de borracha, um.
Baitie de ferro galvania.a.a., aliversos tamanhos, sem tam p a, COr
Sapoliuni Badium, um.
alça. um .
Sapolio nacional, um.
Balde de zinco diversos tamanhos,
Vassoura de piassava, redonda, uma.
Borracha para filtro, metro.
Vassoura do pie,ssava, Catete, unia.
Carrinho de ferro tubular, tipo americano, um.
Vassoura do piassava, tipo gari, uma,
Capacho de ferro, um.
Vassoura de palhinha. urna.
Capacho de arame, um.
Pente para cavalo, 11112.
Capacho de coco com barra de 0.,80 x 0,46, um.
Raspadeira do ferro, uma.
Capacho de coco com barra de 0,60 x 0,50, um.
Tesoura para crina, uma.
Capacho de coco, liso, um.
VIII — Roupa de cama
Congoleum, conforme tamanho, um.
Capo de vidro liso, um.
Colcha branca de algodao, franjada para solteiro, uma.
Caneca de agath, tamanhos diversos, Urna.
Lençol de cretone, para solteiro, um.
Encerado, um.
Lençol de algodão trançado, para solteiro, um*.
Filtro para Parede niquelado, tipo -Senun, médio, Urn,
Fronha de cretone de 60 x 40, uma.
Fogareiro Primus ri. 1, um.
Fronha de algodão trançado de 60 x 40, uma.
Garrafa térmica completa, diversos tamanhos, uma.
/X — Ferragens
Porta-copo para dois copos, um.
Passadeira, metro..
Carvão coque (30 quilos), saco.
Talha de barro, sem pedra de filtro, diversos tamanhos, eine.
Cravo para ferraduras 'is. 6, 7, 8 e 9, pacote.
Yela para filtro Senun, médio, uma.
Ferro em barra para ferradura de 7/8 x 3/8,' quilo.
Ferro ' em braza para ferradura de 1" x 3/8, quilo..
V — Material de alojamento
X — Material de esportes
Colcaão de capim, para solteiro, 'fazenda superior, 12M.
Colchão de capim, fazenda superior, um.
Bola para Volley-ball, uma.
Travesseiros de capim, 60 x 40, fazenda superior, pm.
Bola para Basket-ball, uma.
,Travesseiros de algodão, 60 x 40,, um:
Bola para football, uma.
VI — Louça e outros artigo:
Camisa para atletismos, uma.
• Calção zuarte para ginastica, um.
Concha de ferro batido, uma.
Calção branco para football, um.
Canequinha de porcelana, Japonesa (50t0 pires para., oafb, &dz.
Sapatos .com prego para corrida, par.
Chicara de porcelana com pires para cila, ddafa.-•,.
Sapatos teuis. par.
,Chicaras grandes de granito, dúzia.
.Réde de . volley-ball, uma.
„
ipoklieres de metal para café, dúzia.
S e ata-l'aird 10
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Rede use Is
pur..
Medicine-ball, limas
Disco, um.
Dardo, um.
Chuteiras de fibra, .par.
Meias para football, par.
X./ — Material eis/trica
Alicate com cabo isolado, una.
acido wuriatico, litro.
Saunas, uma.
Anianas 'em corda, metro.
Abajur de louça, conforme ~antas ume
.Bnena de ebonite de 3/8, uma.
Benjamim para duas, três lâmpadas, nns.
Condensadores para capacidade diversa, um.
Grites do porcelana, um.
.
Chave trifásica, uma.
•
Chave trifásica, uma.
Caiava de fenda, isolada, de diversos tamanho; atffie
Cabo armado de diversos números, metro„,
Comutador trifasico, um.
Companhia sicronizada„ uma.
Canivete para eletricista, um.
Fumeis de cartuchos de 6 a 25 ampares, ao*,
Fuziveis de telha de 6 a 25 ampares, um.
irias isolante, ralo, metro.
Fios para tubos com três capas, metro.
Fio de cobre para antenas de raios, metrg,
Fio magn6tico com três capas, metro.
Fio esmaltado diversos números, metia
Fio flexível, metro.
Globo leitoso de 6" e 10", um.
Globo da 6" e 10" lapidado, um.
Isolador de pressão comum, um.
Isolador para campainha, um.
Isolador de roldanas, pequenas e grandes, ~Interruptor de pêra, um.
laterruptor rotativo, um.
Tampada elétrica de 40 e 00 wats., 110 v., atinta.'
Limpada elétrica de 100 e 150 wats, 110 v.,
Lampada elétrica de 200 e 300 wats., 110 v., umats,
Lâmpada elétrica de 25 wata, 110 V. (f4Saca),
Lâmpada para lanterna de bolso, uma.
Lâmpada exitadora 10 v 75 a, unia.
Platifoniers de metal diversos tamanhos, uma
Platifoniem de ferro de diversos tamanhos, ume
Parafuso para chim, par.
Quadro com cinco chaves, um.
Refletor de ferro esmaltado de diversos tatiatinbad.
Resistência, capacidades diversas, uma.
•
Resonador. um .
Receptáculo, um.
Roseta simples para ferro, um.
Tomada de corrente de imbutir Õ amplos, unans
Transformador puch-pull, um.
Válvula para amplificador n. 36, uma.
Válvula para amplificador n. 47, irmã
Valviila para amplificador n. 56, uma.
Válvula para amplificador n. 80, uma.
xn _... Ferramentas e ferragens
Ancinho de ferro com 12 dentes e com cabo, una. Arame farpado de ferro galvanizado com 40 quilo , kgegazi
Arame liso tis. 8 a 18, quilo.
ikrroelas de borracha para tampties de descarga, ume. r"
~ela de ferro para cadeado, diversos tamanhos ainal
Arco de ptia, diversos tamanhos, una,
!nasala para caiação, uma.
Broca americana, Mo, um.
Brocas de diversos tamanhos e qualidades, tont
Bujões de diversos tamanhos, um.
Cabo de Manilha, aquilo.
Cabo de madeira para enxada, um.
Cabo de madeira para machados, um.
Cabo de madeira para pá. um .
Gabo de madeira para picareta, um.
Cabo de madeira para ancinho, um.
Cadeado tipo Yale, um.
Cadeado Yale, um. •
Cadeado de diversas marcas um.
Cano de chumbo de diversos diametros, metro.
metts1,;
Cano , de ferro galvanizado de diversos dial:rastros,
Cavadeira de ferro atalini com duas colheres, umas
Compasso de ponte com parafuso de chamada, um,
Compasso para ampliaçâo, um.
Colheres de pedreiro de diversos tamanhos, uma.
Chave inglesa reforçada, uma.
Chave inglesa de diversos tamanhos, uma.
Chave de parafuso com °atraca completa, uma.
Chave de 'parafuso simples de diversos tamanhos, uma.
Chave de parafuso demonsaravel, jiago, uma f
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,ishave Uu
Jsos, imas
Chave da urro eia ecies,, um11.
chave de ferro galvanizada, unia
phapa numerada, uma.
Corda do lindo de 1a, metro.
Cordel de linha de I a, metro.
Corrente de ferro torcido, quilo.
Corrente de matai, metro.
Curva, de ferro de diversos tamanhos, galvanizado, quilo.
hurabo em lençol, quilo.
Cantoneiras de ferro, diversas, uma.
Cantoneiras de ferro galvanizado, diversos tamanhos, uma,
f.oleção de peso de 50 gramas a 5.000 gramas, uma. —
Canivete de ferro, diversos tamanhos e marcas, um.
Dobradiças de metal, diversos tamanhos, uma.
Dobradiças de ferro, diversos tamanhos, uma.
Diamantes para corte de vidro, um,
Enchada, diversos tamanhos e qualidades, uma,
gscova de arame, uma.
Espátula de diversos tamanhos, uma.
Esmeril em pedra, diversos tamanhos, um.
Esmeril em pasta, um.
Facão, diversas qualidades, com bainha, um.
Fechadura tipo Yale, diversos tamanhos, uma.
Fechadura Yale legitima, diversos tamanhos, uma,
Fechadura comum, diversos tamanho; umas
Fechadura para gaveta, uma.
Fechadura para "bureau", uma.
Fechadura para armário, uma.
Fechadura com maçaneta, uma.
Ferro em barra, quilo.
Ferro de frizar, diversos tamanhos, ain.
Ferro de platina, diversos tamanhos, um.
Ferro de pus, diversos tamanhos, um.
Ferro de estuque, diversos tamanhos, um.
Ferro em I, diversos tamanhos, um.
Ferro galvanizado, em folha, quilo.
Jfearo doce em barra, quilo.
Ferro patente, bel ga, quilo.
Ferro pedrez, diversos tamanhos, um.
Foice uma.
Faca para cortar capim, diversos tamanhos, unta.
Formais diversos tamanhos, um.
Ferrolho, diversos tamanhos, uni.
Grampo de ferro pai a cabido, um.
Grampo de ferro para arca, quilo.
,Grosa para ferrador, uma.
Grosa chata de meia cana, diversos tamanho; umar.,
Joelho de ferro galvanizado, dimenseas diversas, um,
Jogo completo de ferramenta para ferrador, um.
Lixa para madeira, diversos númeroa,folha.
Lixa de ferro, diversos números, folha.
Lâmpada para soldar a sazonas, uma.
Lima bastarda e triangular, diversos tamanhos, ume,
Lima de trai; quinas, aiversos tamanho; unia.
Lima chata, clivemos tamanho; uma.
Lima faca, diversos tamanhos, uma.
Limatão redondo bastardo, uma.
Limatão chato meia cana, um.
Luva de ferro galvanizado, diversos diáixietros, uma.
Luva de redução, diversos diâmetros e tamanho; uma.
Luva de união, diversos tamanhos, uma.
Lona impermeavel, metro.
Machado, diversos tamanhos e qualidades, um.
Machadinha, diversos tamanhos e qualidades, uma,
Marreta de aço. quilo.
Martelo para ferreiro, diversos tamanhos, um.
Martelo para ferrador, um.
•artelo para pedra, diversos tamanhos, unsMangueira, uma.
Metro duplo de madeira, um.
Metro simples de madeira, um.
Nivel de madeira,
Nivel de ferro, diversos tamanhos. um .
Pá, uma.
Parafusos de fenda sortidos, um.
Parafuso de ferro com cabeça quadrada e porca, sortidos,
Pedra para afiar, diversos tamanhos e qualidades, uma,
Pedras pomes, quilo.
Palhinhas para cadeira as. 1, 2 e 3, chicote.
Pano encerado, diversas cama e qualidades, metas
Plumo de metal, diversos tamanhos, um.
Picareta, uma.
-Pincel de cabelo, clivemos tamanhos e qualidades, um.
Pincel fino para traço, um.
Pincel redondo, diversos tamanhos, uras
Prego de vidraceiro, quilo.
Prego de ferro sortido, quilo.
Prego de ferro, diversos números, pacote.
Porca para eixo de roda, uma
Pavio para lampeãa, metro
Porta cadeado, dúzia.
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Puchavanie, um.
Picareta, diversos tamanhos, uma.
Peneira de arame para pedreiro, uma.
Plaina completa, tamanhos diversos e qualidades, uma.
Raspadeira para soalho, uma.
Rebites de ferro, quilo.
Rebites de cobre, quilo .
Redueão de ferro jalvanizado, diversos tamanhos, uma.
Registro para cano, diversos tamanhos, um.
Serra para cortar ferro, folha.
Serra pai-a cortar capim, uma.
Serrote de costa, ponta e comum qualidade, um.
Sifão, uni.
Solda de metal, quilo.
Torneira de metal de pressão de manivela, uma.
Torneira de metal niquelada, diversos tamanhos, uma. •
Torneira de bola, diversos tamanhos, uma.
Tela de arame, diversas dimensões em metro quadrado, 111g.
Tela de metal, diversas dimensões, metro quadrado, um.
Trincha de cabelo, diversos tamanhos, uma.
Tubos de borracha ou terminal para jardim, metro.
Trincos de ferro para porta, tamanhos diversos, um.
Trincos de metal para porta, diversas tamanhos, um.
Tez de diversas dimensões, um.
Taxas de diversos tamanhos, caixa.
Tampões para caixa de descarga, um.
Torques para ferrador, um.
Trena metálica, diversos tamanhos e qualidades, uma:.
Trena de pano, diversos tamanhos o qualidades, uma.Munhão de ferro galvanizado, diversas dimensões, UM.,
Vergalhão de ferro chato, quilo.
Vergalhão de ferro redondo, quilo.
Verruma de diversos tamanhos, uma.
Vaso de louça para W. C., uma.
Serra de fita com motor, uma.
Furadeira automática, uma.
Tupia, uma.
Torno de madeira, um.
Torno de madeira para vaso de leiloa de W. u., Iltna.
Desempenadeira, uma.
Desengrossade ira, uma.
Durilo para tornear, jogo.
Chave de fender (n;ixta), uma.
Amolador automático, um.
Ferro, para cortar capim, um
1111 — Tintas, óleos, vernizes, madeira' e material de construdai
*
Alvaiade de zinco, quilo.
Areia para construção, metro cúbico, um.,
Azul R. U., quilo.
Azul R. U., pacote.
Alcatrão da Noruega, quilo.
Agua raz, qualidade e marca, litro.
Barrote, diversos tamanhos e qualidades, (dirneashes); inetrAb.
Breu, quilo.
Brocas, diversos tamanhos, uma.
Cola para pintura, quilo.
Cola para carpinteiro, quilo.
Curva de barro, diversos tamanhos, umei.
Cal virgem. saco.
Cal para caiação, quilo.
Cimento, marca, saco.
Caibro de diversas qualidades e dimensões, metro.
Caibro de candeia, metro.
(limalha, metro.
Derivante de barro, um.
Estantio virgem, quilo.
Folha de zinco, uma.
Folha de zinco ondulada, uma.
Goma-laca, quilo,
Cal de cromo, tinta em pó, quilo.
Ladrilho de diversas cores, metro quadrado, um.
Manilha de barro, diversos tamanhos, uma.
Óleo de linhaça, litro.
Oca, quilo.
Pó leve, quilo.
Pedra de 1 e 2', diversos números, metro cúbico, um.
Peças, diversos tamanhos e qualidades, uma.
Papel para chapa, folha.
Ripa de madeira, diversos tamanhos e qualidades, uma..
Roxo Rei, quilo.
Rodapé ladrilhado ou azulejo, metro quadrado, um.
Secante Paris, pacote.
Sarrafo. metro.
Sal, quilo.
Tinta esmalte Sapolim, lata.
Tinta a óleo, diversas cores, quilo.
Tinta nogueira, quilo.
Táboas de diversas qualidades, tamanhos e grossuras, metro.
Táboas de ferro de 1' e 2' qualidade, metro.
Telha franceza, milheiro.
Telha de canal, milheiro.
Tijolos milheiro.
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Terra sena, queimada, quilo.
Vermelhão da China, quilo..
'Vermelhão lavado, quilo.
Vermelhão francês, quilo.
Verniz copal, galão.
Verniz Nogueira, lata.
Vidro liso, diversos tamanhos, rim.
Vidro fosco ou em cores, tamanhos diversos, Mil.
Verde londres, quilo.
Verde cal, quilo.
Verde Pariz, quilo.
Zarcão, quilo.
Óleo de peixe, litro.
Óleo de mocotó, quilo.
XIV — Roupas diversas
Aventais de linho para médico, um.
Aventais de cretone para enfermeiro, um.
Aventais de algodão para cosinheiro, um.
Aventais de zuarte para serventes, um.
Gorro do linho para médico, um.
Gorro de cretone para enfermeiro, um.
Gorro de algodão para cosinheiro, um.
Gorro de zuarte para serventes, um.
Toalha felpuda para rosto, tipo regular e superior, Up3i.
Toalha felpuda para banho, uma.
Toalha de mesa, q ualidade diversas, uma.
Guardanapos, qualidades diversas, um.
XV — Lavagem e passagem de roupa
Aventais diversos, um.
Colcha de solteiro, uma.
Colchão de zuarte, um.
Calção branco, um.
Camisa de sport, uma.
Fronha, uma.
Lençol de solteiro, um.
Meia de foot-ball, par.
Toalha de mesa rosto ou banho, uma.
Guardanapos, um.
Túnica, uma.
Calção (colete), um.
Macacão (sunga de algodão mescla), um..
Jogo completo de capas de automovel, um.
XVI — Artigos diversos
Álcool absoluto, litro.
Álcool de 42°, litro.
Cera para soalho, lata.
Estopa branca de 1', quilo.
Esf opa de cores, quilo.
Escovão de piassava, um.
Flit, lata.
Flit, galão.
Formicida, lata.
Petróleo em bruto, quilo.
Graxa, bexiga, uma.
Graxa patente, quilo.
Caol, litro.
Papel higiênico, pacote.
Cebo de carneiro, quilo.
XVI! — Combustível e lubrdicante para automovel
Gazolina, litro.
Óleo fino para motor, lata.
Óleo grosso (tipo Standard), litro..
Óleo para amortecedores, litro.
Querozene, lata.
XVIII — Material para automóveis
Todas as peças constantes dos catálogos "Ford" "l'ord Gigante'
"Chevrolet" tipos 1927, 1929, 1930 e 1934 respectivamente.
Para qual quer informação poderão os interessados dirigirem-se
se Almoxarifado, desta Unidade, todos os dias úteis, das 13,00 lis
14,00 horas.
.
Quartel em Pirassununga, 6 de dezembro de 1938. — João Evan.,
deliste da Silva Filho, primeiro tenente almoxarife.
3

Segunda Região Militar
QUARTEL GENERAL
Rua Conselheiro Crispiniano ri. 13 — São Paulo
CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA

Chama-se a atenção doe interessados para o edital de concorrência publicado no "Diário Oficial" n. 285, de 12 de dezembro
corrente.
São Paulo, 13 de dezembro de 1938. — Eurico Magalhães, 1° tenente de Administração, secretário da Comissão.
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DIÁRIO OEICT

Depósito de Itemon:a de Valei-iça
ADI\ II : letraenve
rue cone E `:
De ordem do Sr. capitão presidente do C. Á. do D. R. Ir., faço
=aber que, lie tordo com as bise:lições baixadas pelo Sr. minestan da
e: g lorie eni Ai.iso 35, dt. 9 de novembro de 1938, estarei aberta, a partir desta dia ele o ch :10 do rrente, a concorrencia adnalnistratie
ea. para aquisicão tos artigos constentes dos grupos abaixo, durante o ano de mil no n ecentos e iriutt e nove, mediante as condições:
seguintes:
A—
1. Será feita mediante requerimento do interessado ou seu representante legal dirigido ao" S. capitão presidente do C. A. do
D. II. V. No requerimento o candidato deverá declarar que, além das
obrigneões deeie edi1ai lambem so sujeitará às exigèneias referentes
• coeeorreincias estabelecidas no C. C. P. da U., seu regulamento
e na legistaçãe cio veias
2, O reguei eneuto será acompanhado dos seuintes documentos:
a) Registre de contrato social ou da firma individual
feito no Departamento Nacional de Indústria e Comércio, com declaraapital;
cão expressa I
b)
FR1111.'114-1.4 . em original ou "Diário Oficial* em que se achem
publicados, enni aprovasão e registro, quando forem sociedae/es anónimas legalmente constituidae, de acordo ecm o decreto número 434
de 1 de julho de 1890;
e) "Delem Oficial" com a puleicaeão do decreto autorizando a
funcioneis na República, qeande se tratar de firma estrangeira;
Quitaaão dos impostos sobre a renda, municipais e federais
sempre os (melete:
eVie de que trate a parágrafo 1 do artigo 33 do Regu
an e ee ao decreto ti. 21.291 cle 12 de agosto de 1931, (dois
tereoe);
Dereeeeão e ,crita do negociante indicando o ramo de sua indústria ou ,:eu ecenercio, afim de ser inscrito para concerrer nos grupos eu afliges que silo rio sut especialidade industriel, ou comercial.
Esta declaração deverá ser prevads com doumentos próprios, além
da licença da Prefeitura, de negociante em grande . escala. Cabe ás
Unidades inter(' : sedas o direito de verificar "ia loco", e em qualquer
tempo, si o 'negociante possue em seu armazern ou depósito, e lia
P ro P er e e das le sponsabilldades que assumirá, si tirar algum tornecimento do ganaro, que consta de sua declaração;
3. No raquesimento de inscrição o peticionário discriminará
claramente os decumentos que apresenta.
1. Os documentos relativos aos impostos federais e municipais
e savaleverão até um mês depois da data legal para sua renovação
e o ire-creu, que 1:áo apresentar dentro desse tempo os novos documentos, será exclui:to e não poderá, sem que os legalize, tomar parte
nesta concoiaencin.
5. A in=eriiin eomeçar n date da publicação deste edital e enterrará no dia 20 (lo carL' ent. às 14 horas improrrogevelme.nte.
6. O interesaado poderá insesever-se em mais de um grupo desde
mie preen,the es formalidade-. exigidas para cada um deles, fazendo
peepreta en,(;:oi eni beparadu;
B — leepos'as.
7. Y ereyesta será mensiouaile, par unidade, o preço /Inundo
• ,
ere 'lerj. abatido de qm.isquer descontos ou vantagens, e %veie,
•.gssistime e por extenss, prevalecendo sempre em caso
ee deve e ineisailo por extenso;
.Além do preço líquido expresso nos termos do artigo anterior,
a proposta deverá trazer a declaração das quantidades máximas que
cone errente prepõe fornese de acordo com a sua capacidade conie.eeirt ou evte a rial, ou a &Mai açãe de que se compromete a fazer
foreacimenio sem quantidade limitada;
9. As empestas remetidas pelo correio só poderão ser apuradae
si chagarem a este Estabelecimento até ás 10 horas do dia marcado
para a realizeção da concorrência. Deverão vir, em sobrecartas não
tran reirentes o Gevidamente lacradas, tendo por fora as seguintes indicasecs, claramente legíveis:
a, destinatário: capitão presidente do Conselho de Adrainisteasão do Depesito de Remonta de Faiança, da l a Região Militar;
b) nome da firma concorrente;
C) grupo ou grupos de material a que se referir a proposta.
10 — Mio serão tomadas em consideração as propostas que
oferecem vantagens não previstas neste edital ou que alterem a noleenclatura e elessificação dna artigos ou peças enumeradas nos diferentes grupos.
11 — As quantidades prováveis a serem adquiridas, embora
iliscieninadas no edital nu nas relações oficiais, não constituem
e !p ene-nisso de compra para o Conselho de Administração, que se
=ceva o direito de as reduzir ou a l imentar, anular total ou parcialede, ver:sornto os interesses da Fazenda Nacional.
— Cauções:
— Para .garantia do .forneeimento são arbitradas corno eauitãu pckierito ser ret i radas sinto no caso de reeleao legal
e
:ereto ou depois de 31 de. ctezernbro do ano de mil novecentos
e nei e, miando se preetecierá a nova concorrêseeia.seisa
1 'eportàne ias -
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'I— Artigos e material de aletricidade
II—Artigos de remonta de calçado e retive de cama (.eatiçãO
100$000).
111—Artigos de automóveis e caminblies (caução 150$000).
1V — Medicamentos e meterei, rei penso , caução 150i-;000 Nt
V —Material para concerto e conservacão em viaturas euli
geral (caução /00000).
VI—Mobiliário e móveis diversos (caução 100$000).
VII— aiaterial de limpeza (caução 1544000).
VIII —Máquinas e utensflios (caução 'e00e0e0).
IX—Reparação de baias, ferragens e limpeza de anneatt
(caução 30(4000).
X—Forragens (caução 2:0044000).
, XI—Ferragens, etc. (caução 20(4000)
XII—Combustiveis e lubrificantes (caução 15(4000).
13-0 concorrente a quem for adjudicado qualquer artigo e que
se negar a fazer a caução para garantia do fornecimento é considerado iniclôneo.
14 — Essas cauções serão feitas em estabelecimentos bancárioa
ou Caixa Económica dentro de 5 dias contados da data que tiverem
sido notificados para isso.
D — Pedidos — Recusa — Prazo para entrega.
15 — Todos os artigos do fornecimento, serão de primeira gene
lidada e entregues no Almexaritado deste Corpo pelos fornecedores;
desta praça e na Estação desta cidade de Faiança, com frete pego,
pelos licitantes, de outras praças. Todos os artigos ficerão sujeitos.
a exame de qualidade e verificação de quantidade, correndo por,
conta e responsabilidade esclusiva do fornecedor todas as despesas
de transporte e embalagem, no caso de rejeição.
16 — Os artigos rejeitados serão substitue-toe dentro dos prazos de 48 horas e dez dias, conforme se tratar de fornecedores destai
praça ou de outras praças, respectivamente, e quando assim não
acontecer serão imediatamente adquiridos por conta do fornecedor;
interessado, que responderá pelo excesso verificado no preço dei
aquisição e despesa de transporte e embalagem.
17 — Os artigos que forem rejeitados ficarão a disposição dote
respectivos fornecedores, no almoxarifado deste depósito durante °e
prazos previstos ria décima sexta condição do presente edital. cone
forme se trate de fornecedores date ou de outras praças, findo o
qual ser-lhes-ão devolvidos, correndo as despesas de transporte e eme
balagem por conta dos mesmos.
18 — Fica reservado à Administração deste Depósito o direitd
pleno de anular no todo ou em parte a presente concorrência, se'
houver causa justa, e' bem assim de não levar em consideração ar
cotações que excederem de 10$ os preços correntes na nraçai
sem que dai decorra qualquer direito aos proponentes de reclama cão ou apelação.
19 — A entrega dos artigos pedidos será feita pelo negociante.
de Valença dentro de vinte e quatro horas (quatro dias para os ime
premeis) a partir do momento da entrega do respectivo pedido, sendo que para os fornecedores de outras praças, este prazo irá até e
limite máximo de oito dias, contando da data do respectivo pedido.
E — Multas:
20 — No caso. do não cumprimento das exigências constantes
das décima quinta, dacima sexta e décima nóna condições do pree
sente edital, ficarão os licitantes sujeitos a multa de 15 % sobre e
valor total do pedido e 30 % no caso de reincidência, sendo a terceira falta passivel de cancelamento da inscrição do negociante faltoso.
21 — As multas referidas acima reverterão em favor da Fazenda Nacional e serão descontadas is respectives eauções
F — Processo das contas:
22 — As contas de fornecimento .ou serviço prestado, deverão
ser apresentadas no Almoxarifado deste Depósito até o quinto dia
Útil de cada mês subsequente ao do fornecimento ou prestado do sere
viço, em papel próprio, devidamente timbrado, em duas vias, as
quais serão pagas depois de competentemente processadas. Fica
reservado a este estabelecimento o direito de exigir, quando preciso..
mais de duas vias devidamente seladas.
23 — Todos os artigos deverão dar entrada no Almoxarifado,
acompanhados da respectiva nota de entrega, onde os nomes conse
terão escritos a tinta preta ou lapis tinta, não se responsabilizand.d.
o Core-o:ao de Administração pela entrega de material feita ene
desacordo com as condições previstas na presente condição.
Disposições especiais:
24 — A presente concorrência vigorará em todo exercício de
1939.
25 — Sempre que ocorrer a necessidade de uni ou mais artigos não previstos em qualquer um dos grupos da presente concorrência bem como para os artigo% desta para os quais não tenlie
sido oferecido preço algum, será feita esipeciliesile de preços entre,
es fornecedores inserites, sob as mesmas bases e gruemlies de eadt
gru po cai aue os masnxç se enduadranee
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— Nos casos omissos, as decisões serão tomadas de . acordo
IX — Deixando o fornecedor de entregar dentro do prazo e
m a egis;aÇão em vigor. Quando porém, nela cão se 'enquadrarem condicões acima estipuladas, sem motivo de força maior, devida
I= tais casos, n Conselho resolverá de acordo' • com a parte interes- mente Cotnprovado, os arligos que lhe forem pedidos, será multado
se.
a. tendo sempre em vista os interesses da Fazenda Nacional.
as importância correspordente a 5 % sobre o valor dos artigos a
27 Todos os esclarecimentos julgados necessários serão pres- entregar. No caso c:e reine dOrcia nessa falta, será a sua inscrição
os aos interessados na secretaria do Depósito nos dias uteis das cancelada, perdendo o direito à caução, que reverterá aos cofres
às 10 e das 14 às 16 horas até a véspera do encerramento da ins- públicos.
'0ão. — Agrtinaldo Dias Uruguai, capitão-secretário do C.A.
X — O concorrente a que for adjudicado qualquer artigo e na
gar-se a fazer a entrega da caução para garantia do fornecimento
luto poderá entrar em novas concorrências durante o prazo de dois
Quarta Região Militar
Msos.
XI — O fornecimento de qualquer artigo caberá ao proponenDÉCIMO SEGUNDO REGIMENTO DE INFANTARIA
!e que houver oferecido preço menor ou mais vantajoso, não poCOMISSÃO DE RANCHO
dendo em caso algum recusar-se a satisfazer a encomenda caso em
que correrá por sua conta a diferença de preço com a aquisição em
Edital de concurrência
outra firma. Serão igualmente adquiridos e moutra firma, por
De ordem de Sr. capitão presidente da Comiesão de Raileho 'couta do fornecedor, os artigos não entregues dentro do prazo esl'este Regimento e de conformidade com o disposto no artigo 52 e tipulados
por este edital.
arágrafo do Regulamento do Código de Contabilidade Pública a
XII — No caso de empate entre duas ou mais propostas será
02.
itorização do Sr. ministro da Guerra„ constante do Aviso n. 35, dentro
de 48 horas, feito o desempate mediante pedido de novos
9 de novembro do corrente ano, acham-se abertas as inscrições preços em
"memorandurn". Se ainda persistir a igualdade de preços,
a concurrência administrativa destinada ao fornecimento, du- será resolvido a juizo da Comissão de Rancho, por meio de sorteio
ante o ano de 1939, dor artigos de consumo habitual, constantes ou adjudicado ao fornecedor mais antigo.
tios grupos das relações anexas, observadas as condições seguinteirS
XIII — Quando esse empate se verificar entre firmas nacionais
estrangeiras, caberá a preferência às firmas nacionais.
I
I — Os pedidos de inscrição que deverão ser feitos em roqueXIV — Os proponentes, quanto à alteração de preço dos artimento devielamonte selado, dirigido ao presidente da Comissão de
gos que lhe forem adjudicados, ficarão sujeitos ao' que dispõe o paancho e entregue ao aprovisionador do Regimento, será recebido goe
rágrafo terceiro do artigo 52 do Código de Contabilidade Pública.
té o dia 20 de dezembro, às 9 horas, data de seu encerramento.
II — A esses req uerimentos deverão ser anexados as documeasXV — Os documentos exigidos na cláusula II do presente edital poderão ser substituidos pela certidão de idoneidade dos conJes seguintes:
1.° Registro do contrato social ou firma individual, no Depar- correntes de que trata o item II do Aviso n. 758, de 12 publicado
lamento de Indústria e Comércio, com declaração expressa do oa- no "Diário Oficial" de 17, tudo do mês de novembro de 1938.
mtal:
XVI — Qualquer dos concorrentes contemplados que venha a
P.° Estatutos em original ou no "Diário Oficial" em que 98 tornar parte nas concorrências dos estabelecimentos congêneres ofeham publicados, com aprovação e registro, quando forem sede... recendo preço mais baixo para o fornecimento durante o ano de
estes sinônimas legalmente constituídas, de acordo com o Deere- 1939, terá . seus preços automaticamente baixados neste Corpo, ai*
'o nivel daquelas, levadas em conta as despesas de transporte, se as
MIo n. 434, de 4-7-1890;
3.° "Diário Oficial" com a publicação do decreto autorizando. p, houver.
XVII — Não será tomader -Em - ablIsleleraçã.a a proposta contendo
funcionar na República, quando se tratar de firma estrangeira;
4.° Quitação dos impostos sobre a renda, municipais e federais, o- fertas ou vantagens não previstas neste edital e nem a que contiver apenas oferecimento deum a pequena redução sobre a meie bamore os últimos:
5.° Certidão de que trata o parágrafo I° do artigo 33 do Regu- rata.
'
XVIII — Aos concorrentes será licito reclamar contra a incluairento anexo ao Decreto n. 20.291, de 12-7-193i (dois terços);
g
ol ou exclusão de qualquer concorrente na lista de idoneidade,
I OS-Declaração escrita do negociante indicando o ramo da sua
ndústria ou do seu' comércio, afim de ser inscrito para concorrer Mediante prova dos fatos que alegarem.
XIX — o Governo não se responsabilisará por pedidos verbais,
laos grupos ou artigos da sua especialidade industrial ou comercial,
Xsta declaração deverá ser provada com documentos próprios alérd telefónicos ou mesmo escritos que não se revistam de todas as forda licença da Prefeitura, de negociante em grande escala. Cabe ãe Ma/idades legais (empenha, visto e autorização) bem como as coaa serem liquidadas no prazo máximo de oito dias e pagas no de
Unidades interessadas o direito de verificar "ia loco", em qualquer tasdias.
*,empo, si o negociante posatie em seu armazem o depósito e na
XX — Aceitam-se ainda, inscrições de candidatos à compra
!proporção das responsabilidades que assumirá Si tirar algum fore
dos
arafdFuos do rancho, durante o ano de 1939.
Wcimento, artigos do gênero que, constam da sua declaração.
•
XXI — Os concorrentes poderão obter esclarecimentos sobre os
7* Certidão e guia da Alfândega, provando que é importador
Isni grande escala quando se tratar de artigos de procedancia °e- 71Justes ou contratos, no Quartel deste Regimento, com o oficiei seargeira;
bretário da Comissão de Rancho, todos os dias úteis, das 8 lie il
•
8.° Certidão provando que cumpriu fielmente o último contra- heras.
to eu ajuste celbrado com o Governo;
Quartel em Juiz de Fora, 3 de dezembro de 1938. — Ostoa740
.
9.° Deverá declarar em sua proposta as q uantidades máximas Rocha
da Fonseca, r tenente-secretário da Comissão de Rancho.
u e se propõe a fornecer ou se si compromete a fornecer sem quanReidsde limitada;
.
XilEfleà DOS .ARTIGos PARA CUJO ronNeenuccwo
A ESTE REGIMENTO 910
10. Os documentos acima deverão ser sempre em original ou
Meninas PROPOSTAS, CONFORME EDITAL ANEXO
ert idões legais.
Grupo I
III. Os pedidos de inscrição deverão ser bem claros, declat•ando o peticionário, desCriminadamente, os documentos que apreAgua mineral, garrafa.
poetar.
Alho com restea, quilograma.
Azeitonas pretas, lata de quilo.
IV — Os interessados deverão declarar em seus requerimentos
bolicitando inscrição, que se sujeitam às disposições do Re gula..
Azeitonas verdes, lata de quilo.
Ameixas pretas, lata de quilo,
riaento do ("Migo de Contabilidade Pública o às exigências do preIsente edital.
Alcool a 38 graus, garrafa.
Azeite dôce, lata de quilo.
V — Os concorrentes apresentarão à Comissão de Rancho, dentro de cinco dias da data da adjudicação dos artigos, o respectivo
Azeite dôce, lata de 20 quilos.
Arroz especial, auilo.
recibo da caução em moeda corrente ou em apólices federais para
Arroz de 1', quilo.
#) grupo que se propuzerein fornecer, na razão de 10 % ata a quanAçucar especial, quilo.
tia de 50:000000 e 5 % para quantias superiores, quantias essas
Banha de porco, quilo.
Olculadas de acordo com o máximo provavel do fornecimento a ser
Bananada, quilo.
!falte durante o ano.
Biscoitos diversos, quilo.
+
VI — As propostas, em duas vias, dos artigos a fornecer, seBacalhau especial, quilo.
toda a primeira na forma da Lei, sem rasura, emendas ou entreliBatata in g Ieza, quilo.
Ilhas, mencionando os preços desses artigos, por extenso e em aiCafé moido, quilo.
Iatismos, segund,o a elaeeificação constante deste edital, serão
Canela em pó, quilo.
;apresentadas ao secretárse da Comissão d .e Rancho desta Unidade, em
Cangica de milho, quito.
knv €,1 o pes lacrados, nos dias uteis , até o dia 25 de dezembro de
Chá verde, quilo.
:938.
Chá preto, quilo.
VII — A ellertora dessas propostas o confronto dos preços se- • Carne
'seca. quilo.
° feitos pela Corn,ssão de Rancho, às 9 horas do dia 26 do correuCarne
de porco, quilo.
mes
•
Lu
Canela
em rama, quilo.
VIII — Teeloo os artigos a serem fornecidos serão de primeira
aeo da Baia, um.
l islade, suje,tos a exame, sendo substituidoe os que forem re•-•
Compotas de frutas, lata de quilo..
)11e
i tarlos dentro do prazo do 12 horas, após a notificação ao fornecedor
Colorau. quilo.
,
assa recusa..
Chocolate em pó, quilo.
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em resta, quilo
1:.,óce em pasta, quilo.
Ia), em bloco, quilo.
2xt,'ato de i.omate, quilo.
£ii a-d)ce,
elo lata, quilo.
Feijão mula Linho,quilc
Feijãe prelo, quilo.
Ferinha e trigo, quilo.
Farinha de mandioca, oalki.
Fubá do milho, quilo.
Fubá mimoso, quilo.
Guaraná, garrafa.
Linguiça. quilo.
Louro em tolha, quilo.
Alaizena, quite.
Mmssa de tomate, quilo.
Manteiga especial, quilo
Mate em folha, quilo.
Massa para, sopa, quilo
Macarrão, quilo.
Mortadela, quilo.
Palitos, caixa.
Pimenta do reino, quilo.
Pimenta, quilo,
Presuto, quilo.
rosforos, pacote.
Queijo de Minas, quilo.
Queijo parneezoni, quilo
Sal fino, quilo.
Talharim, quilo.
Toucinho fresco, quilo.
Toucinho salgado, min&
Vinagre, litro.
Cebola

‘-:'..-upo 1 I
Creolina, lata.
Cruzwaldina, lata.
Escovas para limpes°, 44 ardWitdáld. Uffig
Lixa sortida, folha.
Saponaceo, barra.
Sabão especial, quilo
Sabão de coto, quilo.
Soda caustica, lata.
Vaporisador de insetioida, tos4
Vassouras de piassava, ,uroaVassoura de palha, uma.,
"Vassoura para tina, uma
Rodo de borracha, um.
Vassoura de cabelo, urna.
Vassourão para teto„unae
Potassa, quilo.
Tijolo de arejar, um.
Inseticida, lata.
Palhas de aço, pacote.
Palha grossas de ao. umlfs.:
Grumo III
Abacaxi, um.
Banana, cento.
Laranja, cento.
Tangerina, conte.
Mamão, um.
Abacate, cento.
1'1_1i)o IV
•
Aipitn,
Alface, quilo.
Agrião, quilo.
Abobora, quilo.
Batata doce, quitei.
Beringela, quilo.
Cará, quilo.
Couve, quilo.
Cenouras,quilo.
Frangos, um.
Galinha, uma.
Mandioca, quilo.
Morango, quilo.
Nano, quilo.
Ovos de galinha, dúzia.
Pimentão, quilo,
Quiabos, quilo,.
TCUP ates, quilo
Repolho, quilo.
Vagem, quilo.
Xuri% quilo.
Grupo V
Lenha, ~o oxibloo.
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Grupo VI
Leite de vaca, litro.
Grupo 'VII
Pão de trigo de 100 gramas, quilo
Pio rnixto de 100 grrn...te, (mito.
Grupo VM
Carne verde com osso, quilo
Carne verde sem osso, quilo.
Grupo IX
pescado nacional, quilo
Grupo X
Capim verde, quilo
Grupo XI
Moirões para cerca, dúzia.
Quartel em Juiz de Fora 5 de dozembro de 1938. — Onatdo
da Fonseca, segundo tenente adm. seeret. da com. do rancho.

Quarta Região Militar
DÉCIMO SEGUNDO REGDIENTO DE INFANTARIA
6.10140~10 Int ADMINISTRAÇAy.
Edital de concorrência
De ordem do senhor tenente-coronel presidente do Conselho dei
Vidministração deste Regimento, e de conformidade com o dispostO
)10 art. 52 e parágrafo do Regulamento do Código de Contabilidade;
Pública e autorização do senhor ministro da Guerra, constante do
avie° n. 35, de 9 de novembro do corrente, acham-se abertas as irise
leriVies para concorrência administrativa destinada ao fornecimento,
çdurante o ano de 1939, dos artigos de consumo habitual, constantes
klos grupos das relações anexas, observadas as condições seguintes
I — Os pedidos de inscrição que deverão ser feitos em requeri-,
mento devidamente sslado, dirigido ao presidente do Conselho de
Administração e entregues ao i° tenente oficial de Informações do
Regimento, serão recebidos até o dia 31 de dezembro, às 9 horas,
data do seu encerramento.
II — A esses requerimentos deverão ser anexados os documene
ime seguintes:
1°, registro do contrato social ou firma individual, no Deportas
ento de Indústria e Comércio, com declaração expressa do capital;
estatutos em original ou no Diário Oficial em que se acham
publicados, com aprovação e registro, quando forem sociedades at lõalmas legalmente constituirias, de acordo com o Derreto n. Ani. de
91 de julho de 1890;
3°, Diário Oficial com a publicação do decreto autorizando a
Xuncionar na República, quando se tratar de firmas estrangeiras;
4°, quitação dos impostos sobre a renda, municipais e federais,
bempre os últimos;
50, certidão de que trata o § 1° do art. 53 do Regulamento anexo
00 Decreto n. 22.291, de 12 de julho de 1931 (dois terços);
6°, declaração escrita do negociante indicando o ramo de sua indústria ou do seu comércio, afim de ser inscrito para concorrer nos
;grupos ou artigos da sua especialidade, industrial ou comercial. Esta
declaração deverá ser provada com documentos próprios, além da
Doença da Prefeitura, de negociante em grande escala. Cabe a.s unidades interessadas o direito de verificar "in-loco", cru qualquer
tempo, se o negociante possue em seu armazern ou depósito e na
proporção das responsabilidades que assumirá se tirar algum rorpecimento, artigos do gênero que constam da sua derlaração;
7°, certidão e guia da Alfândega, provando que é importador
tem grande escala quando se tratar de artigos do procedência estranpira;
8°, certidão provando que cumpriu fielmente o último contrato
Pu ajuste celebrado com o Governo;
9°, deverá declarar em sua proposta as quantidades máximas
que me propõe a fornecer ou se se compromete a fornecer sem quantidade limitada;
ou cer10, os documentos acima deverão ser sempre em origii
tidões legais.
III — Os pedidos de inscrição deverão ser bem claros, declarando o peticionário, diseriminadamente, os documentos mie apresentar.
IV — Os interessados deverão declarar em seus requerimentos
kolleitando inscrição, que se sujeitam ás disposições do Regulamento
lio Código de Contabilidade Pública e às exigências do presente edital.
V — Os concorrentes apresentarão ao presidente do Conselho
de Administração, dentro de cinco dias da data de adjudicação dos
artigos, respectivo recibo da caução em moeda corrente ou em apólices federais para o grupo que se propuser fornecer, na razão de
10 por cento, até a quantia de 50:00(4000 e 5 por cento para quantias superiores, quantias essas calculadas de acordo com o máximo
provável do fornecimento a ser feito durante o ano.
VI — As propostas, em duas. vias, dos artigos a fornecer, sPlada a primeira na forma da lei, -sem rasuras, emendas ott
pliae, mencionando os preços desses artigos, por exleoso e em regaIRisseos., segundo a classificação constante deste eci:tal, serào apfeseii-
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tacla, ao secretário do Conselho Administrativo desta Unidade, em
24 . Argolas de metal amarelo de 1 1/4", uma.
envelopes lacrados, nos dias úteis. até o dia 31 de dezembro.
25 . Argolas antrelas de 1", uma.
VII - A abertura dessas propostas e confronto dos preços, se- 26 . Argolas amarelas de 1/2",uma.
, -a fio feitos pelo Conselho Administrativo, às 9 horas do dia 31 do cor- 27 . Argolas de metal triangular, uma.
,
rente ma.s .
28 . argolas de metal amarelo , quadrangular,
VIII - Todos os arti gos a serem fornacidos, serão de primeira
29 . Argolas de metal branco clivemos tamanhos, unia-,
qualidade, sujeitos a exame, sendo substituido os que forem rejei30 . Argolas de metal amarelo com roleta 'de 5/8, Ilma.
tados dentro do prazo de 12 horas, após a notificação ao fornecedor
31 . Argolas de metal Amarelo com roleta de 1/4, uma.
• dessa recusa.,
32 . Argolas de metal amarelo com roleta de 112 e 314,
•
IX - Deixando o fornecedor de entregar dentro do prazo e con-a 33 . Argolas de metal amarelo de 114" com roleta, uma. unia.
dições acima estipuladas, sem motivo de força maior, devidamente, 34 . Argola de metal amarelo com roleta da 718", 1/5, uma.
comprovado, os artigos que lhe forem pedidos, será multado na im35 • Botão rápido. caixa.
portância correspondente a 5% sobre o valor dos artigos a entregar. 36 • Botão de latão para equipamento, cento.
Ne caso de reincidênaia nessa falta, será a sua inscrição cancelada,
37 • Botão de pressão, caixa.
perdendo o direito à caução, que reverterá aos cofres públicos.
38 . Barbela de metal amarelo, uma.
X - O concorrente a que lar adjudicado qualquer. artigo e nega- 39. Barbela do metal branco, uma.
se a fazer a entrega _da caução para garantia do fornecimento não
40. Sub-barbela de metal amarelo, uma.
41. Sub-barbela de metal branco, uma.
aoderá entrar em novas concorrências durante o prazo de dois anos.
42. Bridão de metal branco e de metal amarelo, uni.
XI - O fornecimento de qualquer artigo caberá ao proponente
43. Cordas para barrigueiras, maço.
que houver oferecido preço menor ou mais vantajoso, não podendo
44. Corda fina para barrigueira, maço.
em caso algum, recusar-se a satisfazer a encomenda, caso em que
45. Corda fina para barrigueira, uma.
correrá por sua conta a diferença de preço com a aquisição em Outra
46. Corda fina para barraca, quilo.
firma. Serão igualmente adquiridos em outra firma, por conta do
fornecedor, os art:gos não entregues dentro do prazo estipulado por 47. Corda alcatroada para tirante, quilo.
este edital.
48. Cerda de forragem, quilo.
XII - No caso do empate entre duas ou mais propostas será 49. Cardas para costurar couro, grama.
dentro de
50. Couro cria, quilo.
8 4
horas
, feito o desempate mediante pedido de novos
51. Cera Vasco, quilo.
preços em memorando. Se ainda persistir a igualdade de preços, se52. Faca meia lua, uma.
rá resolvido a juizo do Conselho de Administração, por meio de sor53. Faca cutelo para seleiro correieiro, urna.
teio ou adjudicado ao fornecedor, mais antigo.
54. Faca Branchard, uma.
XIII - Quando esse empate se verificar entre firmas nacionais
55. Falsa barbela de metal branco, quilo.
e estrangeiras, caberá a preferência às firmas nacionais.
56. Fio patente, novelo.
XIV - Os p roponentes, quando a alteração de preço dos artigos
57. Fivela de metal branco, grandes, dúzia.
que lhe forem ad j udicados, ficarão sujeitos ao que dispac o a 3° do
58. Fivela de metal branco, médias, dúzia.
art. 52 do Código, de Contabilidad Pública.
59. Fivela de metal branco, pequenas, dúzia.,
XV - Os documentos exigidos na cláusula II do presente edital, 60.
poderão ser substituidos pela certidão de idoneidade dos concorren- 61. Fivela de metal amarelo, grandes, dúzia.
tea de que trata o iteni II do aviso n. 758, de 12, publicado no Diário 62. Fivela de metal amarelo, médias, dúzia.
Fivela de metal amarelo, pequenas, dúzia. a
Oficial, de 17, tudo do mês de novembro de 1937.
63. Fivela de metal para puxador, uma.
XVI - Qualquer dos concorrentes contemplados, que Yealia 64,
tomar parte nas concorrências dos estabelecimentos congêneres, ofea 65, Fivela de Metal amarelo com roleta, umaa
ro cendo preço mais baixo para o fornecimento durante 'o primeiro 66. Fivela de metal amarelo, de 7/8, uma.
semestre do ano de 1939, tara seus preços automaticamente baixados 67. Fivela de metal amarelo de 1", uma. -1.de 1/2". urna.
neste Corpo, até o nível daquelas, levadas em conta as despesas de 68. Fivela
Fivela entanhada de 1/2", uma.
transporte, se as houver.
69 Fivela estanhada patente de 1 e 118" uma.
o XVII - Não será tomada em consideração a proposta contendo 70:
Fivela estanhada cie 115 e de 314", lima.
ferias ou vantagens não previstas neste editai e nem a que conti71. Fivela de metal amarelo chato, para peitoral, tini:
ver apenas oferecimento de uma pequena redução sobre a maie 72.
barata.
Fivela de metal amarelo, chata, para mangotop uma.
73. Fivela de metal branco, de 1 e 3/4, uma..
XVIII - Aos concorrentes será licito reclamar contra a incluaãci 74.
ou exclusão de qualquer concorrente na lista de idoneidade, mediante as. Fivela de metal branco de 1", uma.
Fivela de metal branco de 1 114", uma.
prova dos fatos que alegarem.
7a. Fivela de metal branco, uma. .
XIX - O governo. não se responsabilizará por pedidos verbais, te- 77.
lefanicos ou mesmo escritos qu e não se revistam de todas as forma- 78. Fivela de metal branco de 3/4", uma'.
'idades legais (empenho, visto e autorização) bem como as contas 79 Fivela de metal branco de 5/8", uma.
serem liquidadas no prazo máximo de oito dias e pagas no de 15 dias, ' 80' Fivela de metal branco de 7, 6, 5 e 4/8, uma.
XX - Os concorrentes poderão obter esclarecimentos sobre os 81- Fivela chata de metal branco com rolete, uma. j
Fivela de metal amarelo lira, uma.
ajustes ou contratos, no quartel deste Regimento, com o 1° tenente
82. Fivela de metal amarelo média, lira, uma.
oficial de Informações. todos os dias úteis, das 8 às 11 horas.
83. Fivela preta para mangote, uma.
Quartel em Juiz de Fara, 5 de dezembro de 1938. - Joaquim 84.
Fivela estanharia para loro, uma.
José de Souza Junior. 1° ten. oficial de Informações, secretário.
85. Fivela de metal branco para loro, uma.
86. Graxa Rio Grande do Sul, quilo.
LISTA Dos Araicos PARA CUJO FORNECIMENTO A ESTE REGIMENTO SÃO 87.
Graxa patente americana, quilo.
RECEBIDAS PROPOSTAS, CONFORME EDITAL ANEXO
88. Graxa Rio Grande, bexiga de 1 quilo. bexiga.,
Grupo - 1
89. Graxa Rio Grande, bexiga de 5 quilos. bexiga.
Conservação do arraiamento, e q uipamento e material de 90. Grampos de ferro estanhado para rabicho, art. de 1, um
91. Grampos de metal amarelo para sela (passador), um.
acampa m ento;
92. Ganchos de ferro para bracinho, um.
1. Alicate para cortar pregos, um.
93. Grampos de metal amarelo com argoslas para travessão, um
2. Alicate comum, um.
Grosa para couro, grande, uma.
94.
3. Argolas de ferro para barrigneira, dúzia.
95.
Grosa
para couro, média, uma.
4. Argolas de metal branco, grandes dúzia
96. Laço de couro crú de 10 metros, um,
5. Argolas de ferro triangulares, dúzia. •
• 97. Laço de couro mal de 15 metros, um.•
6. Argolas de metal branco, médias, dúzia.
98. Laço de couro crú de 20 metros, um.
7. Argolas de metal branca, pequenas, dúzia.
99. Linha corrente para correieiro, novelo.
8. Argolas de metal amarelo, grandes, dúzia.
100. Linha corrente para correieiro, carretel.
9. Argolas de metal amarelo, médias, dúzia.
101. Martelo para correieiro, grande, um.
10. Argolas de metal amarelo, pequenas, dúzia.
102. Martelo para correieiro, médio, um.
11. Argolas quadradas de metal branco, grandes, dúzia.
103. Meia fivela do metal amarelo, com roleta de '7 112", uma.
2. Argolas quadradas de metal branco, médias, dúzia.
•
104. Meia argola de latão, pequeno, para cabeçada, uma.
13. Argolas quadradat de metal .branco, pequenas, dúzia.
105. Meia argola de metal amarelo, uma.
14. Argolas quadradas de metal amarelo, grandes, dúzia.
100. Meia argola de metal amarelo, média, uma.
15. ..argolas quadradas de metal amarelo, médias, dúzia.
107. Meia argola de metal amarelo, pequena, uma.
11.1. • Argolas quadradas de metal 1 amarelo, pequenas,. dúzia. • • .
108. Meia argola estanhada grande, uma.
1;. Argolas estanhadas de.2" urna. •
109. Meia fivela de metal branco, com roleta,' para bolsa de. for., uma.
18. Argo!its estanhadas de . 2.1i, nina.
• • •
•
110. 'Meia fivela de metal branco, com roleta para uneal, uma.
19. Argolas e-aanhadas de. 1 112", .uma.
111. Meia fivela estanhada com roleta, para: puchader, uma.
20. Araon a s estanhadas de 1", uma.
112. Meia fivela de ferro de 112. uma.
21 :argolas estanhadas de 112", Uma. .
113. Meia fivela de ferro, para sisgola, uma.
22. .1 • gcaria de metal amarelo de 2", uma.
114. 'Meia fivela de metal amarelo de 312, uma.
.\gola de melai amarelo de 1 314",. mau.
115. Meia fivela de ferro estanhado de 112, Uma.
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116.- ~fivela de ?ferro estanhada '5/8,- MIL
117. (Veo de peixe, litro.
11a. óleo de mocotó, litro.
119. óleo para máquina Singer, latas
óleo peixe, quilo.
121. óleo mocotó. quilo.
122. Pano couro preto, metro.
123. Pano couro marrou, metro.
121. Pano couro, verde-oliva. met".
125. Pano couro azul, metro.
126. Presilhas para loro, uma.
127. Rebites de cobre para sola, ~It.
128. Rebites de latão, tamanhos 4bler1)0.,
129. Sebo de carneiro, quilo.
130. Suve:as grandes, uma.
131. Suvelas médias, uma.
132. Suvelas pequenas, uma.
133. Taxas pretos números divercbt Me§.
131. Taxas chuliares, mago.
135. Vasador grande, para couro, um.
136. Vasador médio para couro, um.
137. Vasador pequeno para couro, uni.,

Grupo - ã
rei:Iara-afã
conservacko
Aquisição,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

14
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Alcol de 40 0 , lata.
Alcol de 40 0, litro.
Anilina para madeira, cores arversaa, gçgma
Arco de púa, um.
Arco de púa com catraca, um..
Arco de ferro para serra, um.
Aldrabas para janelas, dúzia.
Brocas para arco de púa, na. O 11), no.:
Brocas para arco de pua de na. O a 12, joga,
Caibros de pinho de l.a, um.
Caibros de peroba, um.
Caibros de canela, um.
Caibros de jacarandá, um.
Caibros de pereira, um.
Cabides de metal, um.
Cabides de metal, dúzia.
Cadeiras de jacarandá, simplet m liseirdd 8 ptilhinfd,
Cadeiras de jacarandá, com assento de pano couro, dúzia.
Cadeiras de jacarandá, com assento e encosto de pano-touro,

20• Cadeiras do babuja simples, com assento de palluha, dúzia.
21. Cadeiras de imbuia com assento de pano couro, dúzia.
22. Cadeiras do irobuia com assento e encosto de pano ootutii,
dúzia.
23. Cadeiras giratórias com assento de palhinha, de pinho, uma.
23. Cadeiras giratórias, de jacarandá com assento de pano courd
uma.
24. Cadeiras giratórias, de jacarandá com assento de pano couro,
uma.
25. Cadeiras giratórias, jacarandá, som ponte e encosto pano
couro uma.
26. Chave de fenda grande, uma.
27. Chave de fenda média, uma.
28. Chave de fenda pequena, uma:.
29. Chave inglêsa comum, uma.
30. Camas patentes, de 1m,90 x Oras), tons strado düpTd, bm.
31. Camas patentes, de lm,90 i 0m,80, estrado simplea, aum.
32. Cola da Bafa, quilo.
33. Cola de peixe, quilo.
34. Colchão cheio de capim, de im,90 x 0m,80, Uni.
35. Colch5o cheio de paina, de lm,90 Onaffi, Urn•
36. Compasso para marcineiro, um.
37. Dobradiças de ferro de 2", uma.
38. Dobradiças de ferro de 2.5", uma.
39. Dobradiças de ferro de 3", uma.
40. Dobradiças de ferro de 4" uma.
41. Dobradiças de metal, de 2", urna.
42. Dobradiças de metal Je 2,5", uma.'
43. Dobradiças de metal de 3", uma.
44. Dobradiças pequenas para arniárle,
45. Esquadro de ferro, um.
46. Esquadro de madeira, um.
47. Enchó grande, uma.
48. Enchó média, uma.
49. Encerados de cores diversas,
50. Fechaduras de ferro para porta, uma.
51. Fechaduras de ferro para armário. 1,11)24,
52. Fechaduras Vale para porta, uma.
53. Fechaduras Tale para gavetas, uma.
54. Fechadura Tale para armário, uma.
55. rachadura para secretária, uma.
56, ri iro 410 púa, jogo.
57, -Ferro de mia de dimensões diversas.
:A. Folha de serra. Vitor, para madeira, orna.
9. Folha de serra. Vitor, nara ferro, uma,
a0. Folha de serra Greaves, uma.
61. l' nu0 de 3/8, um.
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02. Formfár tla tI2,- um:- 63. Formão de 3/4, um.
64. Formão de 1", um.
- 65. Formão de 1,5", um.
CG. Ferro para plaina, um.
67. Goivas de aço, de dimensões divergia, ORM
Go5F.411, quilo.
419. Grosa para madeira de 6", uma.
-70. Grosa para madeira de 8", uma.
71. Grosa para madeira de 10", uma.
72. Grosa para madeira de 12", urna.
/3. Goma-laca aza de barata, quilo.
Ç4. Lapis para carpinteiro, um.
75. Lâminas para serrote de ponta, uma.
76. Lâminas para raspador Stanley, uma.
77. Lâminas para raspador Spokehim, uma.
78. Lamparinas para soldar à gasolina, um.79. Limas triangulares, de 4 a 5", uma.
80. Limas triangulares de 8 a 10", uma.
81. Limas de meia cana de 5 a 8", uma.
82. Limas do meia cana de 9 a 12", uma.
83. Limas paralelas bastardo, de 6 a 10", uma.
64. Limas paralelas bastardas de 12", uma.
85. Lima chave para maaanico, uma.
86. Limatõe. redondas, de 6 a 8", um.
87. Limatões redondos de 8 a 10", um.
88. Limaiões redondos da 12", um.
89. Lixa para madeira, sortida, folha.
90. Lixa esmeril para ferro, sortida, folha.;
Pi. Martelo para carpinteiro,
92. Martelo de unia) de 41 1/2, um.
93. Martelo de unha n. 40, um.
94. Martelo fie unha n. 42, um.
95. Martelo r1 e linha n. 43, um.
96. Martelo de unha n. 44, um.
97. Maçaneta de louca para porta, uma.
98. Maçaneta de metal para porta, uma.
99. Maçaneta de vidro para porta, uma.
100. Metro duplo de madeira articulado, tini.-101. Metro simples de madeira articulado, urd,„
102. Nivel de naadeira, um.
103. Nivel de ferro com prumo, um.
104. óleo de linhaça, quilo.
105. Oleado para mesa, metro.
106. óleo de a.mhition.,
107. Palhinha para cadeira, n. 1, chicote..
108. Palhinha para cadeira, ri. 2 ., chicote.
109. Palhinha para cadeira, ri. 3, chicote.
1
110. Parafusos com porcas, de 1/2 x 3 centiraetrei,
Parafusos com porcas, do 1 x 6 centímetros, dúzia.
.;
112. Parafusos de 1/2 x 5 centímetros, dúzia.
113. Parafusos de 1/2 x 6 centimetro;4, dúzia.
114. Parafusos de 5/8 x 5, centimetros, dúzia, ((soai poreas)J
115. Parafusos de 3/4 x 5, dúzia, (som porcas).
116. Parafusos de 3/4 x 6, dúzia, (com porcas).
117. Parafusos do 3/4 x 7 a 3/4 x 9, com porca, dúzias
118. Painfn-os com porca de 1 a 6, dúzia.
119. Parafusos com porca do j x7 a 1 x9, dúzia.
120. Pat-afils.os eoni porca de '7/8 X 5. a 7/8 i 10. dúzia..
121. Pi!,1ra de aliar, lima,
122. Pedra potne . , quilo.
123. Pregos de 4 x 4, quilo.
124. Pr.:Jos de 6 x 6, quilo...
125. PregcS. de 8 x 8, quilo.
126. Pregos de 10 x 10, quilo.
127. Prego:. de 12 x 12, quilo.
128. Pregos de 45 x 15, quilo,
,129. Piegos de 17 x 21, quilo.
,130. Pregos de 1.0 x 24, quilo.,
131. Pregos de .18 :c 30, quilo.
132. Pregos de 20 x 30, quilo.
;133. Pregos de 19 x 36, quilo.
434. Pregos de cobre, sortidos, quilo...
'435. Pó de sapato, quilo.
436. Plaina de ferro para carpinteiro, uma,
137. Plaina de volta, unia .•
438. Puxador niquelado para gaveta, 11111.
459. PItxwior de latão, um.
140. Pincel chato para óleo ns. 8 a 12, uni'.
4 it. Pincel chata para 6' .. / , ns. 13 a 20, um,
142. Pincol chato para óleo as, 21 a 26, um,
143. Pincel chata para óleo na. 27 a 32, um.
144. Pincel redondo para óleo ns. 8 a 12, utri.
145. Pincel redondo para óleo ns. 13 a 20, um,:
440. Pincel redondo para óleo as, 27 a 32, um„.
147. Pincel redondo para óleo as. 21 a 26, limai
448. Pincel para caiação as. 4 a 10, um.
449. Pincel para caiação us. 12 a 20, uni..
.150. Raspador triangular, um.
15i. Serrote grande para carpinteiro, un£...
152. Serrote médio para carpinteiro, um.
454. Serrote pequeno para carpinteiro, vani4
155. Serrote de costa, um.
156. Tidioae de pinho para forro, uma.
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.23. Escovas de piessava de 1 a, dúzia
157-. Taboas de pinho para forro de 4m.40 x Jm;30, JIM
21. Escovas eu ra,2- oo.1, dúzia.
1,38: Trinou de pinho para assoalho. unia.
25. Espanador do penas n.
159. Taboa de cedro, unia.
26.- Ebpatiador, de penas 11. 40, um:
160. Taboa de peroba, turia: •--27. t.scovas de lavar e enxugar, uma161Taboa de cedro, urna.28. Estopa do 1 a, quilo.
162. 'rabeia de pereira, metro.
0. EsLopa de' 2^, quilo.
163. Taboas de jacarandá, meti.
30. Enxofre em pedra, quilo.
164. Tabcas de imubuia, metro..'
31. Escovas pequenas para filtro, urna
165. Travesseiro cheio 'de capim, -um.
32. Ferro galvanizado lixado, 18, quilo.
166: Travesseiro cheio de paina, um.
33. Ferro galvaniiado
,20, quilo.
167. Tela de arame, metro.
34. Ferro . em vergalhai° . do 1/4", quilo.
168. Tinta esmalte de diversas cores, lata,
85. Ferro vergalhão do 5/8". quilo.
169. Trinchas de cabelo de 2", uma.36. Ferro vergallião de 1/8", quilo.
170. Trinchas de 'cabelo de 1", uma.
37. Ferro vergallião do 1", quilo.
171. Trinchas de cabelo de 1/2"; um:
38. Ferro vergalhão do 1 1/4", quilo.
172. Trincos de ferro de 2", um.
39. Facas para casco, uma.
173. Trincos de ferro de 3", um.
40. Ferro em barra do 5/16 x i", quilo.
174. Trincos de ferro de 4" a 6", um.
41. Ferro em barra do 3/8 x 1", quilo.
175. Trincos de latão para armários, um..
42. Ferro frizado, quilo.
176. Velas para filtro Senum, uma.
43. Forja portatil com caixa, urna.
177. Verde paris, quilo.
'44. Grosa para ferrador, de 1/4 de lima 14", unia.
178. erde Londres, quilo.
45. Inseticida Flit, lata.
479. Verniz copal, galão.
46. Inseticida ,Flit, meia lata.
180. 'Verrumas com cabo, de ns.,0 a 12, jogo.
47. Inseticida Flit, galão.
181. Verrumas para arco de púa, uma.
48. Querosene, litro.
482. Vidros comum, para vidraça, decímetro quadrado.49.,Kaol em latas do litro, uma.
183. Vidro duplo, decímetro quadrado,
50. Kaol em latas de. 1/2 litro, uma184. Vidro triplo, decímetro quadrado.
51. Kaol em latas de 1/4 de litro, uma.
Or. . Zarcão, quilo.
52. Lixa de -ferro n. 0, folha.
Grupo 3
53. Lixa do ferro xis. 1, 2 e 3, folha,
Roupa de cama, remonte de calçado e rou pa Para Enfermaria
54. Lixa de madeira xis.. O a 2, folhas.
Regimental:
55. Lixa de madeira para esmeril, follut
56. Lima quadrada bastarda 14", uma.
.1. Avental de cretone para enfermeiros, um
57. Lima redonda bastarda 14". uma.
2. Avental de brim mescla azul, um.
3. Avental de brim mescla para cozinheiro, com utanscie e poiso, um. 58. Lima triangular bastarda 14", uma'
59. Lima chata mursa 14", uma.
4. Aventais de brim branco para copeiro, com mangas e tinia% Um,
60. Lima faca bastarda 14", uma.
5. A!godãozinho alvejado, de Im,20 de largura, peça.
61. Lima faca mursa 14", uma.
6. Algodãozinho alvejado, de Im,20 de largura, metr.'
62. Lima quadrada mursa 14", uma
7. Aigodãozinho alvejado de diversas larguras, peca.
63. Lima redonda mursa 14", uma.
8. klgodãozinho alvejado de divers.as larguras. metro,
64. Lima triangular 14", inursa, uma.
9. Aigodão grosso para forro, peça.
65. Lâmpadas Phillips de 25 velas, volt 130, uma..
10. Aigodão grosso para forro, 'metro
66. Lâmpadas Phillips, 32 velas,' uma.
'il. Botões de pressão, caixa.
67. Lâmpadas Phillips, de 50 velas, uma.
12. Botões rapidos, caixa.
68- Lâmpadas Phillips, de 100 velas, uma
'13. Cera virgem, quilo.
69. Lâmpadas Phillips, de 150 velas, uma,
14. Cola-tudo, lata.
70. Lâmpadas Phillips, de 200 velas, uma.
15. Cretone branco de lm,40 de largura, peça.
71. Lâmpadas Phillips, de 500 velas, uma.
16. Colcha de algodão branca, de 1m,90 x 0m,40, uma,
72. Lâmpadas comuns japonesas, de 25 velas, urra,
17. Colcha de algodão branca, de 1m,90 x 0m,50, uma,
73. Lâmpadas Osram foscas, de 25 velas, uma.
13. Cretone branco de im,40 de largura, metro.
74. Lâmpadas Osram foscas, de 100 velas, uma.
19. Lamparina a alcool, uma.
75. Lençól de cretone, para cama de solteiro, um.
20. Sapatos de lenis, brancos, par.
76. Martelo do 500 gramas, pena atravessada, para- fel-Wh% bffif
21. Tachas de latão, quilo.
77. Martelo de 800 gramas, pena atravessada, para ferreiro, aaa
:22. Toalhas felpudas para rosto, uma.
78. Martelo de 1.000 gramas, pena atravessada. Data farraird
23. Tinte preta "Universal", garrafa.
um.
24i. Tinta preta "Universal", vidro.
79.
Martelo
de ferrador, um.
Grupo 4
80. Martelo de .contra forja, um.
Conservação de baias e limpeza de aalmaisf
81. Porcas sextavaclas de 1/4", pacote.
82. Porcas sextavadas de Mi", pacote.
1. Ancinho de 10 a 15 dentes, um.
83. Porcas sextavadas de 3/4", pacote,
2. Esi.ova de raiz, unia.
81. Papel higiênico, 1.000 folhas, pacote.
3. Escova de piaçaba, uma.
85. Papel higiênico. rolo.
h. Ferre para limpar cascos, um.
86. Folha de aço para assoalho, rolo
5. Mangueira de borracha revestida de arame com esguicho, metro.
87. Pregos do ferro do 8 x 8, quilo.
0. Mangueira de borracha, revestida de arame sem esguicho, melro.
88. Pregos de ferro de 10 x 10, quilo.
7. Ikr: Qcitieadeiras de ferro para asa, uma.
89. Pregos do ferro do 12x 12, quilo
8. Tesoura para tosar animais,, urra.
90. Pregos de ferro de 14 x 15, quilo.
Grupo 5
91. Pregos do ferro do 17 x 21, quilo.
92. Pregos do ferro do 12 x 15, quilo.
Material e utensílios para ferradoria:
93. Pregos de ferro de 15 x 15, quito
1. Atgarismos em aço para marear ferro, coleção.
94. Pregos de ferro do 16 x 24, quilo.
A.garistilos de ferro para marcar cascos, coleção.
95.- Pregos de ferro do 19 x 30, quilo.
1. Mcool de 36" sem casco, litro.
96. Pregos de forro de 30 x 30, quilo.
4. Aitool de 40' sem saco, litro.
97. Pregos de ferro de 25 x 15, quilo.
5. L perna de 75 quilos para ferreiro, uma,
98. Raspadeiras de ferro com alça, urna.
0. Bigorna de 40 quilos para ferreiro, uma,
99. Raspadeiras de ferro com cabo de madeira, uma.'
7. Itn gorna de 100 quilos para ferreiro, urna.
100. Rodo de borracha. um .
8.
t'Vii0 eoke, quilo.
101. Sabão especial, um.
9. earvfio de pedra, quilo.
102. Sabonete Kanitz, um.
10. Cadeado Vale pequeno, amarelo, 1lTri
103. Sapoleo Iládium, um.
11. Cadeado Valo grande, amarelo, um.
101. Soda cáustica nacional, lata.
12. Cadeado Valo n. 726 - bronze. um .
105. Talharleira reta para bigorna, uma.
13. Cadeado Vale n. 326, ferro,. uni.
106. Tenaz de bigorna, garganta estreita, uma.
1 t. Cera Esmeralda, lata.
107. Tenaz do bigorna, garganta larga, uma. '
15. Cera floyal. lata.
108. Tenaz de eladear, uma.
10. C.Irtizvaldioa. lata.
109. Torno de bancada 6" de boca com cabo, um.
17. ereolitin Pearson, lata
110. `forquem do orelha, para ferrador, um.
13. Cravos :, tiecos ns. 5 a 7. milheiro.
(il. Tijolos de arear talheres, um.
19. Cravo.; !lar limais os. 5 a 7, milheiro. • _- 112. Ventoinhas para forja. .urna.
20. Cravos do ferrar, nacional n. 5, milheiro.
113. Vergalhão de ferro de 1/;?, a i", quilo.
21. Cravos do ferrar, nacional n. 6, milheiro.,
Vassourinha de piassava, uma.
•
22. et-avos te ferrar, nacional n. 7, milheiro.
,115. Vassouras de piassava de a, uma.
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85. Grampos para papéis 8. 9, caixa.
116. Vasculhador de palha para této, um.
86. Grampos para papéis S. 10, caixa.
17. Vasoura de cabelo para assoalho, uma.
Guias de receita e despesa, cento.
87.
Grupo
88. Guias de remessa em dinheiro, cento.
89. Guias de recolhimento ao Airtioxamfado,
Artigos de expediente.
N. Grade numérica de rações de forragem, cento-a-1
1. Alfinetes de latão, em caixa de 50 gramas,
91. Grade numérica de rações de atalaio, cento,
Alfinetes de latão, em caixa de 100 gramas, caixa,
-92.
Guias de socorrimentos, cento,
3. Alicate para grampear Hotekiss n.h. 54, um,
93. Lapis preto Faber n, 2, dúzia.
•. Almofada Pelikan n. 1 p, para carimbo, uma,94. Lapis preto Triunfo n. 2, dúzia.
5. Almofada Pelikan para carimbo n. 2, uma.
93a Lapis tinta Falicr,
1
uma.
O. Almofada Sardinha para carimbo n.
96. Lapis tinta Apoio, dúzia.
, uma.
7. Almofada Sardinha n. 2 para carimbo
97. Lapis bicolor Faber, dúzia.
8. Ajuste de contas de fardamento, cento.
98. Lapis tinta Zenith, dúzia.
9. Atestado de origem, cento.
99. Livro indico estreito. 32 folhas, um.
10. Blocos de 100 folhas, para memorando com
índice estreito, 50 folhas, um.
-II. Bloco de 100 folhas para partes e informações, com *Ma, 100. Livro
pand prete,50
101. Livro índice almaço, papel iinbo, capa
um.
12. Bloco do 100 folhas para telegramas, com cópia, um.
102. Livro índice almaço, papel linho, capa de par_o preto, 100, folho
13. Barbante 2/5T., novelo de 100 gramas, um.
um.
de
50
gramas,
novelo.
14. Barbante branco, fio de algodão, novelo
mármore, 100 .fo1lia4
15. Berço de madeira para mata borrão, imbuis envernizada flq 103. Livro almaço, papel Linho, capa de papel
um.
18 x 10,5, um.
104. Livro almaço, papel linho, capa de papel mármore, goo
16. Bobina de papel para máquina de calcular R. 59, uma,
um.
17. Borracha Rubi n. 212, uma.
•-•
105. Livro almaço, papel linho, capa de pano prelo, 60 folhas, unial
à
18. Caneta Filhar, uma.
'
.106. Livro almaço, papel linho, capa de pano preto, 100 folhas,
19. Canetas comuns, uma.
.107. Livro almaço, papel linho, capa de pano preto, 200 folhas, unia1
20. Campainhas para cima de mesa, timPrind ti. 843, tilM¡i
108. Livro almaço, papel linho, capa 'de pano preto, 150 folhas, uma]
21. Cesta de arame para cima de mesa 38 x 46, uma.
„109. Livro almaço, papel linho, capa de pano preto, 300 folhas unial
22. Cesta do arame para papéis servdioa n. 97, tartna
110. Livro formato 25 x 35, papel linho, capa de pano preto, 50.1olhas,1
23. Cesta de vime para papéis servidos, uma..
um.
24. Clipe sortidos, caixa.
411. Livro formato 25 x 35, papel linho, capa de pano preto, 100 flsa,s
26. Clips Ring, caixa.
um.
26. Capas de cartolina para balanceies, cenkt,
112. Livro formato 25 x 35, papel lintio, capa de pano preto, 200. fls.'.
27. Raspadores de penas n. 35, um.
um.
28. Ehpanadores de penas n. 40, um.
.113. Livro formato 25 x 35, papel linho, capa de pano preto, 300 119
29. Espetos para papéis ri. 7 1/2, um.
um.
30. Envelopes timbrados para oficio, cento,
114. Livros contas-correntes 100 folhas, com coluna do saldo, una'a
31. Envelopes timbrados para oficio, cento.
115. Livro caixa, almaço, papel linho, capa de pano preto, 100 :134
32. Envelopes timbrados para memorando, tfilb-Mítki:,
um.
Envelopes
timbrados
25
x
35,
pardos,
cento.
t‘.
33.
Livro para baiano anual do material de fardamento, No pe,
lio.
Envelopes
timbrados
para
vencimentos,
cento.
34.
um.
56. Fita para máquina de escrever, qualquer ciór, HOW,
117. Livro para mapa demonstrativo de entrada e saída de torragenji
36. Fita para máquina de calcular, qualquer pôr, Hélice, Urna.
papel linho, capa de pano preto, 100 folhas, um.
37. Fita para máquina de escrever, qualquer cair, O.K., uma.
s
an,
uma.:
?„
o
etir,
Pell
38. Fita para máquina de escrever, qualquer
118. Livro para registro de entrada e salda de fardamento, talã 44
pano preto, 300 folhas, um.
39. Fita para máquina da calcular, qualquer cór, Pe1i,uma,
40. Furador para papéis,'tipo a gulha n. L 2, um.
119. Livro para mapa de entrada e salda de material, papel linhot''
capa de pano preto, 300 folhas, um.
41. Furador para papéis comum, um,
42. Furador Soeneck, 2 furos, um.
120. Livro relação das praças que não eompareceram ao pagamento,
papel linho, capa de pano preto, um.
43. Folhas de alterações de oficiais, milheiro.
44. Folhas para vencimentos de oficiais, cento.Livro
para mapa do entrada e salda de gêneros, papel linhl1g1
121.
45. Folhas para vencimentos de sargento, cantei.
capa de pano preto, um.
46. Folhas para vencimentos de praça, cento.
122. Livro de incorporação modelo 2, com 150 folhas, papel
47. Folhas para baianadas do C.A., cento.
capa de peno preto, um,
Folhas
para
resumo
de
descontos
interina,
'tent°.
48.
Folhas
para
pagamentos
de
diárias,
cento.
Livro
para protocolo de correspondência recebida, 19.9_ fa hei]
49.
123.
ti
50. Folhas para pagamentos de ajuda de custo, t Mó,
um.
51. Folhas para pagamento de quantitativo de almaço, er36ln..
124. Livro de 'carga e descarga de drogas, papel linho, oaPa ria pan§1
Praça%
preto, com 200 folhas.
52. Folhas recapitulação de vencimentos cie :,, argentko_
25. Livro para protocolo de correspondência expedida, AN 12jiio_j
cento.
as.
um.
53. Folhas de descontos internos, cento.
vencimentoa,
1100kek
Livro
de registro de rancho, com 12 folhas, uma
Folha
recapitulação
geral
de
54.
126.
55. Fichas cromáticas, cento.
127. Livro para registro de rancho, com 24 folhas, uni.
128, Livro para registro de forragem com 12 folhas, tuia.
56. Fichas de mobilização, acaba.
57. Fichas para movimento de fardamento, tento,
129. Livro para registro de forragem, com 24 folhas, um,'
58. Fichas para movimento de material, sento.
130. Livro para histórico do equipamento, 100 folhas, uni,¡1
59. Fichas de pagamento, cento.
131. Livro para histórico do arraiamento, 100 folhas, utria
-60. Fichas individual, canto.
132. Máquina de apontar lapis Boston, uma.
61. Fichas de comissões, cante.
133. Máquina de arontar lapis Ergo, uma.
62. Fichas biométricas, cento.
134. Máquina Bates B, para grampear papéis, uma.
63. Fichas para protocolo, ceato.
135. Máquina Reaord para grampear papéis, unia.
64. Fichas de punições, cento.
136. Mata borrão em tiros para berço,-ceuto.
05. Giz branco Imperial, caixa.
137. Mata borrão Italiana- 140 libras, folha.
66. Goma arábica líquida Atlas, vidro de 100 granalis, 'itidedt
138. Mata borrão verde 61 x 96, para cima de rocsa, folha.
159. Mapa demonstrativo de entrada e saída de expediente, eantei..-1
67. Goma arábica liquida Mias, vidro de 250 gramas, vidro.
68. Goma arábica liquida Atlas, vidro de 1/2 Litro, vidro.
140. Mapa conta corrente de fardamento, cento.
439. Goma arábica liquida Atlas, vidro de 1 litro, vidro.
141. Mapa de iluminação. cento.
70. Gorna arábica liquida Pelikan, vidro de 120 gramas, Mil
142. óleo Unia para máquina de escrever. vidro.
71. Goma arábica liquida Pelikan, vidro de 1./2 litro, vidro.
143. Óleo 'Mios para máquma de escrever, em laias de 100 g ! ama9,;
lata.
72. Goma arábica, líquida Pelikan, vidro de 1 litro, vidro.
4
73. Goma arábica em pó, vidro de 500 gramas, vidro.
Papel
almaço palitado Selim, 40 quilos, resma.
144.
'74. Grampos para máquina de gram pear Hotchkise,
Papel
almaço pautado Selam, 50 quilos, resma.
145.
75. Grampos para máquina de grampear Senator n. 12/45, _e_4.1n. 146. Papel almasso pautado setim, 60 quilos, resma.
G"ampos para máquina de grampear Mem], calga,,
'i47
Papei almasso pautado, selam
rsma.
, 70 quilos,e
. ape
77. Grampos para papéis a. 1, caixa. a-148. Papel almasso pautado linho, 40 quilos, resma.
78. Grampos para papéis S. 2, caixa.,
149.. Papel almasso pautado, linho, 50 quilos, resma.
79. Grampos para papeie S. 3, caixa.
150. Papel almasso, pautado, linho, 60 quilos, resina.:
caixa.
80. Grampos para papéis S. 4,
[151. Papel almasso, pautado, linho, 70 quilos, resma.
81. Grampos para papéis 8. 3, ea.x.a.
152. Papel almasso sem pauta, linho, 30 quilos, 'assira.
82. Grampos para 13.apéis B. 0, caixa.;
353. Papel Rimasse) sem pauta, linho, 40 quilos, resma.
83. Grampos para papéis S. 7, caixa.
'154,- Papel almn q so sem pauta, linho, 50 quilos, rePnlo...
84, Grampos para papéis 8. 8, eaixa.
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1155. Papel almas.% sem pauta, linho, 60 quilos, resma.
158. Papel almasso sem pauta, linho, 70 quilos, rozqa,
157. Papel carbono Pelikan, 1.010, caixa.
158. Papel carbono Pelikan, 1.015, caixa.
159. Pape/ carbono Pelikan, 1.020, caixa.
160. Papel Pelikan n. 1.025, anisa.
161. Papel carbono Hélios, uma face, caixa.
162. Papel carbono Hélios, duas faces, caixa.
163. Papel carbono Hélios, multicópia, para
164. Papel carbono Record, folha de 44 x88, folha.
165. Papel carbono para duplicador Ormig, caixa.
103. Papel para cartas, timbrados, Princesa, caixa.
167. Papel para cartas, timbrados, Santos Dumond,
168. Papel para carta, timbrado, gabinete, caixa.
169. Papel Holanda, repartições, cartum.
170. Papel Couché, para matriz de duplicador, 30 quilos, milheiro.
171. Papel Couché, para matriz de duplicador, 24 quilos, milheiria.
172. Papel Flor Post, para segundas vias, milheiro.
173. Papel Flor Post, para cópias de boletins, milheiro.
174. Papel metro 19, para original, milheiro.
175. Papel setim 19, para cóbia de du p licador, milheiro.
16. Papel para embrulho, formato, 1,00 x 0111,93, grasso, folba.
177. Papel para embrulho, formato 1,00 x 1,20, grosso, folha..
1;8. Papel higiênico Condor, pacote.
179. Papel higiênico Volga, pacote.
180. Pasta registradora Progresso, A-Z, uma.
181. Pasta colecionadora Tauro, uma.
182. Pasta de couro para douração de papeis, MIJO euperior, uma,.
183. Pasta para arquivo de fichas, para movimento de Al
gAri a), uma.
181. Pasta lombo de aço Universal n. 1.042, uma.
185. Pasta lombo de aço Universal n. 1.043, uma,
186. Penas Mallat 12, caixa.
187. Penas Telefone, caixa.
188. Penas Telefone legítimas, Job Hetts, caixa,
189. Penas douradas Leonardt, caixa.
190. Penas douradas Leonardt, legítimas, caixa..
191. Penas J., caixa.
192. Penas Bayard, 1.255, caixa.,
193. Percevejos de metal, caixa. 1
194. Pesos do vidro para papéis, um.
195. Papel timbrado para ofício, milheiro.
196. Papel áspero para alvo, folha.
197. Raspadeira-canivete Rodgers, com cabo "de ititTat, tina4,0.
198 Raspadeira canivete Faber, cabo preto, uma
199. Regua do ebonite, 30 centímetros, uma,
200. Regua de ebonite, 40 centímetros, uma.,
201. Regua de ebonite, 50 centímetros, uma.
202. Regua de ebonite, 60 centímetros, uma,
203. Regua de ebonite, 70 centímetros, uma
201. Regua de ebonite, 30 centímetros, uma.:
205. Regua de ebonite, 9,2 centímetros, uma.:
206. Regua de ebonite, oe 1 metro, uma.
207. Itegua de madeira, 50 centímetros, uma..
208. Regua de madeira, 1 metro, uma.
209. Tinta para carimbo, Goiana, vidro de 20 granfai,
210. Tesoura Solingen 10, uma.
•
211. Tinta para carimbo, Sardinha, vidro de 50 gramas, uni,
212. Tinta Nankin Pelikan, vidro..
213. Tinta preta Sardinha, vidro de 1/4 de litro, vidro.]
214. Tinta preta Sardinha, vidro de 24 de litro, vidro,,
215. Tinta preta Sardinha, yidro de 1/4 litro, vidro.
216. Tinta preta Sardinha, vidro de 1 litro, vidro,
217. Tinta carrnin Sardinha, vidro de 1/4 de litro, vidro.
218. Tinta carmin Sardinha, vidro de 1/4, vidro.
219. Tinta carmin Sardinha, vidro de % litro, vidro,
220. Tinta carmin Sardinha, vidro de 1 litro, vidro.
221. Tinta carmin Pelikan, vidro de 1/4 litro, vidro.
222. Tinta carmin Pelikan, vidro de 1 litro, vidro.
223. Tinta preta Pelikan, vidro de 1/4 litro, vidro.
224. Tinta preta Pelikan, vidro de 1 litro, vidro.
225. Tinteiro de vidro de uma tinta, uni.
226. Tinteiro de vidro de duas tintas, um.
227. Tinteiro de vidro Paragow ri. 175, um.
228. Talão de pedido de material para carga, talar,
229. Talão de pedidos aos fornecedores, talão.
230. Talão de pedidos de fardamento, talão.
231. Talão de pedidos ao almoxarifaria, talão.
232. Talão de Baixa ao 11. M. J. F., talão.
233. Talão para requisição de transportes, table.
234. Talão de receituários, talão.
235. Talão de pedido de arraiamento, talão.
236. Talão de _pedido de gêneros diários, talão.
237. Talão de pernoites, talão.
238. Talão de pedidos quinzenais de gêneros, talão.
239. Vales de gêneros e forragens, cento.
240. Vales de rações de etapas, cento.
241. Encadernações de boletins do Exército, volume.
242. Encadernações de boletins Re gionais, volume.
243. Encadernações de boletins Regimentais, volume, 4
.244. Talão de pedidos de material de consumo, talão.,
245. Mapa para registro de material de consumo, expedieliti¥
formação, cento.
246. Mapa para o registro de material p ernianente, Cento
g47 Talão de partes e informações talão
-
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Grupo 7
Água, asseio, limpeza e conservação do gualial
4. Ácido sulfúrico,
2. Acido muriático ou eloridrico, litro.
3. Ácido azótico, litro.
4. Agua-rás Pratts, litro.
5. Banheiro grande de ferro esmaltado, uzol.e
6. Boia para caixa dágua, de %, uma.
7. Boia para caixa dágua de 1/4, uma.,
8. Bola para caixa dágua de %, uma.
9. Boia para caixa dilgua de 1" a 2", uma,
10. Brochas para caiação na. 1 a 5, uma,,
11. Idem, idem, ns. 6 a 10, uma.
12. Idem, idem, 11 a 15, uma.
13. Idem, idem, 16 a 18, uma.
14. Brochas para caiação a óleo, na. 1' a 5, umel.."
15. Brochas para caiação a óleo, na. 8 a 10, umte,
16. Idem, idem, ns. 11 a 15, uma.
17. Idem, idem, na. 16 a 18, uma.
1
18. Breu em pe'dras, quilo.
19. Canos de chumbo de diversas dimensões, quild,,
20. Cano de ferro galvanizado de %, metro..
21. Idem, idem, de 1/4, metro.
22. Idem, idem, de 1/4, metro.
23. Cano de ferro galvanizado de 1", metro.
24. Cano de ferro galvanizado de 3/4", metro.
25. Cano de ferro galvanizado de 1 1/ 4 ", melro.
-26. Idem idem de 1 1/2". metro.
27. Idem idem de 2" a 3", metro
28. Cruzvaldina, lata.
29. Creolina Pearson, lata,
30. Idem idem, vidro.
31. Escovão, um.
82. Fsearradeira higiênica, uniL
83. Enxugador de borracha, um.
' 34. Espanador de penas, grande, um,
35. Espanador de penas, médio, um.
36. Estopa, quilo.
37. Estanho Carneiro, quilo,
, 38. Caol nacional, lata de 1/4, lata.
39. Caol nacional, lata de 1/2, lata.
40. Caol nacional, lata de 1 litro, lata.
41. Naftalina em bolas, quilo.
42. Pá de bico com cabo, uma.
43. Palha de aço para assoalho, pacote,
44. Papel higiênico, maço.
45. Papel higiénico, rolo.
46. Potassa, quilo.
47. Pomada para solda, lata.
48. Privada de louça nacional, uma.
49. Soda cáustica, lata.
50. Sapólio, um.
51. Sabão de 1 a, quilo.
52. Sabão preto, quilo.
53. Saponá,ceo, um.
Gropo 8
Material elétrico e de iiumiaacão::
1. Alicate com cabo isolado, grande, um,
2. Alicate com cabo isolado, médio, um,
3. Benzina, litro.
4. Fio duplo flexivel para pendente, metro,
5. Fio flexivel isolado, metro.
6. Fita isolante de borracha, rolo.
7. Fuzíveis de roda, de 6 amperes, um.
8. Idem idem de 10 amperes, um.
9. Idem idem do 20 amperes, um.
10. Idem idem de 30 amperes, um.
11. Fuzivels cartucho de 30 amperes, um.
idem }dem de 10 anvoci- y s, um.
13. Tini i(10111 de GO "perei, , um.
14. biela flexivel de 15 amperes, um.
15. Globos leitosos para ferro, um.
16. Interruptores rotativos de 30 amperes, Monofásicos, um,
17. Idem idem n te 40 amperes, monofásicos, um.
18. Idem idem de 60 amperes. um .
19. Liem idem trifásicos de 40 a 60 amperes, Ung
20. Interruptores de embutir, um.
21. [dein de madeira pára campainha, um.
22. Isoladores retos, um.
23. Idem curvos, um.
24. Lanternas Dietz, unia.
25. Lâmpadas de 20 a 50 velas, 120 volts, uma.
26. Lâmpadas de 60 a 100 velas, 1 20 volta, uMlie
27. Lâmpadas de 200 velas, 120 volts, uma.
28. Pilhas secas Colúmbia, uma.
29. Pilhas nacionais, uma.
30. Pilhas para lanterna elétrica, uma.
31. Querosene, lata.
32. Querosene, litro.
33. Roseta para forro, com parafusa, uma'.
34. Roseta para forro, de porcelana, com para**, 1¥66.
35_, Tomada de /Arreate, uma,
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86.l Tubinho para forro', 'dm.
37. Torcida para lampeão, metro.
38. Torcida para lanterna Dietz, metro,
39. Vidro para lanterna Dietz, um.
Grupo 9
Artigos de instrução e material de esporte:,
1. Apitos de 2 vozes para "foot-ball", ton.
uma.
2. Bandeira com distintivo do
3. Corda para cabo de guerra, de 20 metros, lama*
4. Cronômetro, um.
5. Dardo, um.
6. Disco, um.
7. Distintivo com o escudo do 12 •
8. Varas para salto, uma.
Grupo 10
Medicamentos:
1. Algodão hidrófilo, quilo.
2. Ataduras hidrófilas, de 6 crnts., dúzia.
3. Ataduras hidrófilas, de 8 cinta., dúzia.
4. Ataduras hidrófilas, de 10 cinta., dúzia.,
5. Ácido cítrico em cristais, quilo. vidro.
6. Ácido fênico em vidros de 500,0,
•
7. Ácido bórico em pé, quilo.
8. Arsênico do comércio, quilo.
9. Alvaiade de zinco, quilo.
10. Aspirina, 100,0.
11. Azul de metileno, 25,0.
12. Acetona, 100,0.
12. Acetona, 100,0.
13. Aristol, 25,0.
14. Argirol, 25.0.
15. Amoníaco líquido, litro.
16. Aleol absoluto, litro.
17. Alcol a 40°, litro.
18. Agulhas de plativa, 2 x 5-10, uma.
19. Agulhas de platina, 2 1/2 x 5/10, unia.
20. Agulhas de platina, 3 x 5/10, uma. Óleo, Mi%,
21. Agulhes de platina, 2 1/2 x 8/16 para
22. Agulhas de niquel, 2 x 6/10, uma.
23. Agulhas de p iquei, 2 1/2 x 6/10, uma.
24. Agulhas de niquel, 3 x 6/10, uma.,
25.- Antiflogestine n. 1, lata.
26. Antiflogestine, n. 2, lata.
27. Bicarbonato de sódio, meia lua quilo,
4e 50,0,
28. Bicarbonato de sódio em caixinhas
29. Benzoato de amónio, 100,6,
30. Benzoato de amônio, 250,0.
31. Benzoato de titio, 25,0.
32. Bromureto de potássio, 100,0.
35. Brornureto de sódio, 250,0.
34. Bromureto de amônia, 100,0.,
35. Bromureto de strOncio, 25,0.
36. Bromureto de cânfora, 25,0,
37. Bornidrato de quinino, 25,0.
38. Bi-sulfato de quinino, 25,0.
39. Bi-iodureto de mercúrio, 25,0. •
40. Benzonaftol, 100,0.
41. Bálsamo Perti, 100,0.
retificada, litro.
42. Benzina
Fioravante em vidros de 500,0, vidra. 75
43. Bálsamo
Bálsamo
tranquilo, em vidros de 500,0, vidro.,
44. Bálsamo católico,
em vidros de 500,0, vidro, j
45.
46. Bastonetes de vidros sortidos, dúzia,
47. Cremor de tártaro em pó, quilo
48. Calomelano s . 100,0.
49. Clorato de potássio, quilo.
50. Cloridrato de quinino, 25,0.
Clorureto de cálcio, puro, 100,0.
51. Carbonato
de magnesia em pães de 100,0, quilo,
52.
63. Carbonato de amônio em latas de i quilo, quilo.
54. Carbonato de cálcio, quilo.
55. Carbonato de potássio, 500,0.
56. Carbonato de ferro, 100.0.
57. Carbonato de sódio, 250,0.
58. Citrato de sódio, 100,0,
59. Citrato de ferro amoniacal, 100,0.
60. Cafeina pura, 25,0.
61. Clorat hidratado, 100,0.
62. Clorofórmio. 500,0.
63. Casodilato de sódio, 25,0.
64. Creosoto de Faia, 100,0.
65. C,olódio elástico, 250.0.
66. Cianiirete de potássio, 250.0.
em latas de 1 libra, lata.
67. Cânfora
Pearson, em latas de 1 litro, lata.
68. Creolina
em latas de 1 litro, lata.
69. Cruzvaldina,
Cloretila para anestesia em tubos de 50,0, tuim,.
70.
11. Caixa niquelada para seringas de 3 c. c., caixa.,
g a de 5 e. e., caixa.,
72. Caixa niquelada para serin
e acima. dúzia.
Conta-gotas
de
vidros
73.
74. Copos graduados para 15, um.

ir R.I.,

nas.'

75. Copos graduados de 30,0, um.
76. Copos graduados de 50,0, um.
77. Copos graduados de 125,0, um.
78. t.Jpos graduados de 50,0, um.
79. Copos graduados de 500.0, um. .
80. Copos graduados de 1.000,0, um.
Si. Camomila vulgar, 500,0.
82. Dermatol, 100,0.
83. DiareLina. 25,0.
84. Elixir paregórico, 250,0.
85. Elixir de Pepsina, 500,0.
86. Ergotina segundo Ivon, 25,0.
87. ErgoLina segundo Bongean, 25,0.
88. Eucaliptal, 25,0.
89. Eter sulfúrico, litro.
90. Esparadrapos 8. R. n. 2.524, 5 x 4, carretel.
91. Enxofre em pé, quilo.
92. Enxofre em pedras, quilo.
93. Essência de terebentina, litro.
94. Essência de canela, 25,0.
95. Essência de hoetelã pirriental, 25,6.
96. Essência de limão, 25,0.
97. Essência de Melissa, 25,0.
98. Formiato de sódio, 100,0.
99. Ferro reduzido, 100.0.
100. Funis de vidro de 30,0, um.
101. Funis de vidro de 60,0, um.
402. Funis de vidro de 125,0, um.
103. Funis de vidro de 250,0, um.
104. Funis de vidro de 500,0, um.
105. Formol, litro.
106. FM., em latas de 1 pinta, lata.
107. Flit, em latas de 2 pintas, lata.
108. Goma arábica em pedras, quilo.
109. Goma arábica em pó, quilo.
110. Goma arábica em pó, 500,0.
111. Guta (goma), 100.0.
112. Gaiacol liquido, 50,0.
Glicerofosfato de sódio em pó, 100,0.
113. Glicerofosfato
de sódio em solução de 50 %, 100,0
114.
de cálcio em pó, 100,0.
115. Glicerofosfato
116. Glicerofoefato de cálcio solução de 50 %, 100,0.
d cálcio em pó, 100,0.
117. Glicerofosfato
Glicerofosfato de potássio em solução de 50 go, 100.0.
118. Glicerofosfato
de magnesia em solução de 50 %, 100,0.
119.
Glicerofosfato
de ferro em pé, 25,0.
120.
Glicerina
pura,
branca, em latas de 4 quilo, lata.
121.
122. Grais de vidro de 250,0, um.
123. Grais de vidro de 125,0, um.
124. Gaze hidrófila de um metro, pacote.
125. Helrnitol, 25,0.
126. Iodo resublimado, 100,0.
127. Iodureto de potássio, 100,0.
128. Iodureto de sódio, 100,0.
129. Ipéco Mn pó, 100,0.
130. Iquitiol, 100,0.
131. Jalapa em pó, 100,0.
132. Cola em pó, 100,0.
133. Lactose, 500,0.
134. Linhaça especial em p6, quilo.
135. Linhaça especial em grão, quilo,
136. Lactofosfato de cálcio, 250,0.
137. Lactato de strêncio. 100,0.
138. Lactato de cálcio, 100,0.
139. Licopécli o , 250.0.
de maderite, par.
140. Divas
141. Latas vastas de 10,0, para pomadas, cento.:
142. Latas vasias de 15,0, para pomadas, cento.:
143. Latas vastas de 30,0, para pomadas, cento.:
114. Latas vastas de 60,0, para pomadas, cento.'
145. Lates varias de 90,0. para pomadas, cento.;
146. Maene s ia fluida Rapalo. vidr0.
147. Maemesia calcinada, 500.0.
148. ata gnesia hidratada, 500.0.
149. Maenesla bi s itrafí a, vidro.
150. Maná, em Iatne de 1 q uilo, lata,
151. Morcela po r4 ugue s a, 5006.
152. Malvas, quilo.
153. Manteiga da cacau, quilo.
15i. Mentol, 25.0.
155. Merriirin doce Imperial, 50,0.
156. migranni. caiYa.
157. Maravilha curativa. fhizia.
158. N, ix velmica em n4, 100.0.
159. Nn7 moscada. Quilo.
160. Nefitalina em bolas. quilo.
161. N-Ifitot B. 100.0.
, 25.0.
162. Nitrato de prata, cristo .
143. Nitrato de prata. fundido, 25,0.
Trçr, n TpfiS, lata.
165. Aleo de rfcirin rrIN-Ur•ip,,1
10 a . Al n (in rif• Tnn rneil 7- 1 X. Teix-n irn. laia,
166. •Óleo de amendoas em Lua de 1 quilo, lata.
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167; Opodelddeli afraples, dúzia.
6 FIelénà,4 idem, idem, longai,
(re' 15,'
16;. oaido de zinco, quilo.
7. Idem para seringa Luar, inon0aveL de 3 em., uma.
160. oxida amarelo do mercúrio, 25,0
8. Agulhas para seringa Luci', "cuidava', de 5 §,
170. Paralina, quilo.
9. Idem, idem, idem, de 10 e. e., uma.
171. Fosfata+ tddio, 500,0.
10. Alfinetes de segurança, dúzia.
172. Fosfata cálcio, 250,0.
11. Aparelhos para desinfeção a formol, um
173. Pedra lume em cristais, quilo.
12. Tdem, idem, a leite de cal, um.
174. Perinacanato do potasio, 100,0.
13. Idem, para transfusão de sangue, um.
175. Piram'alo, 25,0.
11. Idem portátil para diatermia, um.
176. Pancreatina 25,0.
15. Auto cautério, um.
177. 1 „I ..ta, 25,0.
16. Autoclave Colonial com acessórios, um.
178. lata-acetina, 25,0.
17. Avental de cretone, para médico, um.
179. Piramido, 25.0.
18. Idem de linho, para médico, um.
180. Eenolftalena, 25,0.
19. Bacia de ágata, de 25 a 30 ems., uma.
181. Protoyalato do forro, 100,0.;
20. Balde do ágata, um.
182. Paotargol. 25;0.
21. Ataduras de gase, dúzia.
183. Pincé:', para garganta, dúzia.
22. Idem de cambráia, pacote.
184. Porta-funis de aço com 2 aros, um.
185. Pesa-alcool do Gai Lussac, um.
23. Bistoril Péto, cromado com uma lâmina, um,
186. Pasa-urina. um .
24. Idem, idem, com 2 lâminas.
187. Peaa-uranalórios. coleção.
25. Idem, idem, com 4 lâminas, um.
188. Quina em pó 250,0.
26. Idem, curvo cromado, com uma lâmina, um,
, 27. Idem, idem, com duas lâminas.
189. Q....aasia etn, pó, 100,0.
190. Illmihardo P m pó, 250,0.
28. Idem, idem, com 4 lâminas, um.
191. Rolhas de cortiça n. 5 para litros, cento.
29. Bombas de borracha para seringas, uma.,
192. itelhas de cortiça n. 6 para meios litros, cento.
30. Borracha para irrigador, metro.
193. Rolhas de cortiça n. 7 para vidros de 210,0, 250,0, 187,0,
31. Bolsas para gelo, uma.
cento.
, 32. Capacete de borracha alara gelo, um
• 94. Rolhas de cortiça n. 8 para vidros de 100,0 125,0 155,0,
33. Espátulas niquelada. uma.
cento.
34. Idem cromadas, uma.
195. Rolhas de cortiça n. 10 para vidros de 30 a CO gramas,
35. Idem. idem, de aço, uma.
cento,
36. Espelho para exame de boca, um
190. Rolhas de cortiça n. 12 para vidros de 15,0, cento
37. Estirpa nervo, um.
197. Sulfato do quinino, 25,0.
58. Esterilizador de vidro para seringa, uru,
198. Sulfato do esparteina, 25,0.
$9. Idem, idem. de metal, um.
199. Sulfato tle sódio seco purissirno, 500,0
40. ]ase hidrófila. pacote.
200. Sulfato do magnésia puro seco, 500,0.
41. Irrigador de again, para 4 litros, um,
201. Sulfato de zinco, 250,0.
42. Idem, idem, para 5 litros, um.
202. Sal de Glauber em cristais grossos, quilo.
43. Idem, idem, para 8, 10 e 15 litros, um.
203. Sal amargo em cristais finos, quilo.
44. Lima para dentes, uma.
204. Salofeno, 25,0.
45. Navalha com cabo dc metal, uma.
205. Salol, 25,0.
46. Pinças para hérnia, uma.
206. Sabnitrato de bismuto, 100,0 .
47. Pinças saca-bala, uma.
207. Salicilato do bismuto, 100,0.
48. idem para curativos, tamanhos diversos, uma.
208. Salicilato de sódio, 100,0.
49. Idem para material esterilizado, uma.209. Salicilato de Iftio, 25,0.
50. Seringa pára ar quente, uma.
210. Salicilato do rnatila, .100,0.
51. Seringa Carpule, uma'.
211. Sapólio Rádio, um.
52. idem, idem, de 5 a 10 o, e., uma.
212. Soda cáustica União, lata.
53. Idem, tipo Luar, de 3 o. c.. uma.
213. Seringas de borracha inteiriças n. 0, uma.
54. Termômetro, um.
214. Seringas do borracha inteiriçasn. 1, uma.
55. Termocautério completo, um.
215. Seringas de borracha inteiriças n. 2, uma.
56. Toalha de cretone para auscultação, uma'.
216. Seringas do borracha inteiriças n. 3, uma.
57. Termômetro para banho, um.
217. Seringas do borracha inteiriças ri. 4, uma.
58. Tesouras de ponta romba, para curativos, uma,
218. Seringas do borracha inteiriças n. 5, uma.
1.59. Idem. de ponta fina, para curativos, uma.
- 219. Seringas de borracha inteiriças n. 6, umti.
220. Seringas hipodarinicas injeção de 2 cc., um.
Grupo 13
221. Seringial hiporlértnicas injeção de 5 co.,
222. Sabone t es medicinais sortidos, um.
1. Arame farpado, rolo de 26 quilos, um,
223. Sabonetes medicinais Tieté, um,
2. Areia grossa, metro cúbico,
224. Sabonetes Kanitz em bolas para aparelho, um.
8, Aréia fina, metro cúbico.
225. Tiocol, 25,0.
4. Azul R. U., pacote.
226. Tília (água de); 25,0.
5.
Azulejo branco, metro quadrado.
227. Timol, 25,0.
5.
Idem
de cores, metro quadrado.
228. Terpina, 100,0.
7.
Arrolas
de ferro para cadeados, grandes, ucadc1
220. Teobromina, 25,0.
B. Idem, idem, médias, uma.
230. Tártaro enótico, 100,0.
9. Idem, idem, pequenas, uma
231. Tanigeno, 25.0.
10. Agua distilada, litro.
1,)32. Tanalbina, 25,0.
11. Azeite de peixe, quilo.
233. Tintura do arnica, 250,0.
12. Azeite de mamona. litro.
234. Tintura do iodo 250.0.
'13. Azul ultramar, quilo.
235. Tintura de camomila, 250.0.
14. Alvaiade de chumbo, quilo.
236. Tintura de calumba. 250,0.
15. Adrissa para banheiro, metro.
237. Tintura de melmandro, 250,0.
16. Baldede zinco, grande, um.
238. Tintura de beladona, 250.0.
17. Idem, idem, médio, um.
239. Tintura de acônito, 250,0.
18. Idem, idem, pequeno, um.
240. Tercbcntina de Veneza, 540,0.
19. Idem de ferro estanhado, grande,
241'. Talco de Veneza. quilo.
20. Benzina, litro.
'242. Tubos de borracha para irrigador, metro.
21. Cal virgem, quilo.
'243. Urotropina, 100.0.
22. Idem extinta, quilo.
244. Unguento Napolitano cliiplo, 250,0.
23. Caldeado Vale, grande, um.
245. Valerianato de quinino, 25,0.
24. Idem, idem, médio, um.
246. Vaselina Globo tipo americana (gelaa) lata de 1 iibrã, Iata
25. Idem, de outras marcas, dimens5es diversas, unc,1
247. Vaselina liquida, em vidro de 250,0, vidro.
26. Capacho de ferro, tamanhos diversos, um.
e
27. Idem de côco, um.
Grupo 11'
28. Cavadeira de aço, uma.
Material cirilr,Ico o utensílios 'para a enfermaria.
29. Cesta de vime para papei, uma.
1. Algodão hidrafilo, quilo.
30. Cobre em verga, quilo.
2. Abridor do boca Caulk, um.
31. nobre em barra, quilo.
3. Agulhas para seringa Carpulc, cone branco, curtas, tuba
32. Cimento Mauá, quilo.
uma.
33. Cimento Maná, saco.
•
34. Cimento *Perús, quilo.
4. Idem, idem, idem, longa, tubo de' 6, uma.
35. Cimento Perús, saco.
5. .Fiem, idem, fane dourado, curtas, tubo de 0, uma.
36. Cimento Portland, quilo.

-,
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lucros que serão acompanhados, em separado, de todos os documento
ae . iamento parta:nu; SUOU .
que possam provar a indentidacie do proponente, entre eles o reci.4
cle
nogueira,
4uldo.
•
Extrato
38.
ho de quitação da última coleta de todos os impostos à que estiaJ
um,
Carrieril
tamanhos
diversas,
39.
ver
sujeito e certidão da Junta Comercial, com a declaração de estala
um.
MIM,
40. Ferro ci; cortar
sua
firma ou contrato social aii registrado, ou do certificado de re-.
41. Glicerina pura, lata.
gielro previamente feito nesta Inspetoria. As sociedades anónimas a
42. Glicerina pura, litro.
as companhias nacianais ou estrangeiras, prevarilo sua existência
-ia. Jarda (arênio de !Citou,
legal de conformidade com a lei.
4í. Jante torrado, quilo.
III — No ato da entrega das propostas, o concorrente deverá
45. Maadril para torno, utn.
anexar
o recibo da canção anual de 5:0008000, feita na Inspetorria do
Lâmina
para
alfange,
uma.
46.
de dezembro de 1938. — Joaquim Tosem.° desta F-trada. em dinhe i ro ou no seu equivalente em títulos
Quartel em Juiz de Fara,
da dívida federal, para garantia de suas propostas durante o corrente
de .s oozo Junior, 1 0 tenente, oficial do InformaçOes, secretária'
exercício.
Os concarrentes que não tiverem a caução anual para garantia ua
propoeta acima referida; poderão fazer, para cada concorrancia,
Diretoria de Engenharia
properção de 1a fa sabre o valor do material que se propõem forneCONCORRÉNCIA PUBLICA
cer, (minitna de 200r000), sendo que nesse caso, as suas propcstas
ser calculadna e somadas afim de facilitar a fiscalização.
VENDA DE: NIATEn i A r., INSERVIVEL rEaTENCENIE Au 1\ILNISTÉrtIo DA fluamo. deverão
IV — Os envdltieros serão abertos deunte de todos os Concorrentes
De ardam do Sr. general diretor de Engenharia, por autoriza- pre s entes ao ato, devendo cada um rubricar, folha a folha, as prCposção do Exmo. Sr. miniatio da Guerra, o de conformidade com o ar- tas de lodos os outros, em presença do presidente que, por sua vez,
tigo 810 da ta. G. C. I'. e § la do artigo 2 0 do Laeleto n. 21.063 as au4entirará com a su,.. robrica. Uma vez iniciada a abertura das
de 19 de fes-eiciro de 1a3a, são convidados os interessados na aqui- proposlas. nfio serão admitidas quaisquer retificações que possam
do quartel do influir no -resultado respectisa.
sição de matarial ins.ervisel proveniente da &monção
antiga 5" It. I. (Praia Veria aba i e outra..., ti aprcut„rerà prepi:._das
Varettra a cencorrancia somente para o preço em réis, paaté o dia 29 de dezembro de 1938, para a concOrrència de preços pel, indicado em al gar ismo e confirmado por extenso, para as unidades
ave será efetuada as al horas do dia 30, obedecand, ui, coraUçiees se- estabelacidas nos ailigus pada:loa.
guintia:
VI — Não serão tomados em ccnsideração os preços que não safachado e lacra- lisíizeveni a ex;gancia acima, os que não se referirem rigorosamente
li As VaPaslas sa râo recebidas em envóloer0
ás unidades e especificações da cláusula XVII deste edital, bem os
du e con s tarão do seguinte:
a; preço uniailrio (Pua lia•) para compra da material aeguinte: apreste:lados eni deiiiihe para os artigos de preço médio.
iaas da ferro.
VII — As 'propostas não poderão conter senão uma fórmula de
a ei a(); ae ferro galvanizado
completa submissão a todas as Mu:altas deste edital e dos preços,
Farta tunlida.
conforme fiam' eetabeierido, sondo que os referidos paços vigoraSaaata.
rã'twio espaço de 4 meaes, contados da data da realização da concobre.
coeranria.
il•timoo velho.
._ Não serão tornadas eir consideração quaisquer ofertas de
tios s CUIOS
vantaeens não preaista neste efitra nem as proposats que contiveadquirido.
para
retirada
do
malerial
pt'azo
rem apenas o oferecimento de urna redução sobre a mais barata.
As proacialas, era duas vias, sendo a primeira eataropilhada.
IX — Rica reservado a E a t rarla o direito de aceitar parte de urna
antenda, resuras, lb! , entrelinhas, serio apresentadas cru sobra-- proposla e parte da outra ou outras, conforme a diferença para mecasita= fachaaaa, iliscrrainanda o preço da oferta, por unidade.
ros n,", P re Cog rto vailoa artigos a serem fornecidos, de não aceitar
1a Cada paaponente deverá entregar, juntamente com a propos- aenharaa das propostas apresentadas ou anular a conaorrência, caso
titulo que prove haver caucionado na Caixa Econômica do Rio a:atila convenha aos seus interesses.
X — Todus as artigos raiar:miados neste edital, que constarem
de Janeiro, a importância de 6:300a000 (seis conlot . c gainlierlos mil
• ckeffio garantia da referida proposta.
do Ca eiVrii0 de Enrargos em vieo y , d .nerão ser fornecidos com onser4, Aos Dz'opouenteS a quem não forem adjudicados artigos. e ao vitacia das criganrins do mesmo Caderno e suas modificações publivenetalar ap j:a o pagamento, serão devolvidas a s crini,ave mediante cadas i o "Ditario Oficiar.
oficia deala Diretoria à Administraeiln da Caixa Franamica.
XI — Gabará a preferência para o fornecimento ao autor da proSi nela) consultar os interesses da Fazenda Nacional, reserva- posta mais batata, poc mínima que seja a diferença entra ela e qualr' eS: Diretoria o direito de anular no todo ou era parte a presente quer ()atra, não excedendo da 10 aa dos preços correntes da praça
bem como tal plorluto de indiastria naaional. em igualdade de preços
CL/11CW
Quai e quer outros earlarecimenlos sobre o material serão for- e condições com o esteangeire, satisfeitas as exigências do Caderno
iteradas aos iakreasadost no local do antigo 3° It. I., na Praia Ver- de Encargos, guardo Se tratar de material constante do mesmo Camalta '. — F.-iutiuro Ankanajds de Carvaiho, capitão, secretário do derno, e, ainda, ao proponente nacional em igualdade de condições
com o estrangeiro. 'Xiit se verificando nenhuma dessas hipóteses. o
C. A.
fornecimento será ajjuclicaclo quem apresentar preço mais vantajoso.
311:11STORIO DA VlAÇA0 E OBRAS PCBUCAS
XIII -- O proponente não potierá cio caso algum, deixar de fornecer os materiais pedidos. assim cona, deixar de substituir 'mediaEstrada de Ferro Central do Brasil
temera. aqueles que forem rejeitados, sob pena de correr por SUA
as despesas com a aquisiao em outro fornecedor, aplicando-se
conta
dezemtiro
it.
111.
de
G
de
n» ricardo com os termos da circular
assim ri que estabelece o parágrafo 4.° do artigo 52 do Código de Contaclasse
do
1°
Depósito
da
Locomoção,
de 1:03a, convido o artífice de 28,
a Pública.
Itozendo do Nascimento, a comparecer, dentro do prazo da oito dias, baldad
XIV --As enaçaes a (lu, se refere a cláusula III só serão desema contar da &Na da publicação do presente edital, ao escritório do baraçadas
depola rIr cumpridas inteer atinente os fornecimentos promosiao Pepósito, em t4 ão Diogo, perante a comissão designada, afim. postos,observados rigorosamente os prazos de entregas estabet.cidos
de "s'êr apurar, em inquerito administrativo, o motivo de sua an- e depois de aceitos os respectivas materiais.
sênco a do serviço, sem causa justificada, ha mais de 30 dias, ,ea
— Pelo não cumprimento do fornecimento ficará o
ouvido e, posteriormente, denlro do prazo de vista, apresentar de- dor XV
sujeito
a uma multa que, a juizo da Administração da Estrad%
fesa. tudo sob pena de revelia.
pedem
atingir
alé o valor da caução de que trata a cláusula IR,
dezennaap
de
Diretoria da Estrada de Ferro Central do Brasil. 13
podend•-) ainda a Administração impedir o :eu comparecimento, dude 1938, — Pelo chefe do Gabinete, Maganões Junior.
rante Um ano, aos futuros fornecimentos e na reincidência eassarlhe definitivamente a idoneidade.
X'S I — A Estrada 'reserva-se o direito de anular esta concorrên• Estrada de Ferro Central do Brasil
cia caso assim convenha aos seus interesses, independente de inCONCORRENCIA ADMINISTRATIVA Is;. 63
terpelação judicial ou extra judicial.
XVII — Relação dos materiais a que se refere este edital:
De ordem da Diretoria, faço público que às 14 horas do dia 19
Item 1 — i torno vertical, de 36" — 44" com cabeçote lateral,
da dezembro de 1938 no Departamento de Material desta Estnda, á
Praça da República, 227 — Sobrado, serão recebidas propostas para diretamente acionado por motor elétrico trifá..;ico. de 220 volts e 50
fornecimento dos artigos abaixo discriminados, cujo pagamento será ciclos e tendo motor auxiliar para o movimento do travessão ao longe
efetuado à vista das contas devidamente processadas na Inspetoria da coluna.
Deverá ter as características seguintes:
do Tesouro, mediante as seguinte condiçffes:
Diam. torneava! com cabeçote lateral, 38".
— As propostas deverão ser' apresentadas em três vias, em •
Diam. torneaval sem cabeçote lateral, 44".
e
hora
acima
citados,
assinadas,
citam
papel tamanho 22 pai 33, no dia
Diam. máximo a facear com cabeçote principal, 44".
indicação do endereço, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devenDiani. da placa de 4 castanhas, 34".
do a primeira via ir selada com estampilha federal de mil réis
Diam. do "turret" principal, 15-112.
(10000) por folha e mais o selo de "Eduração c Sande" (2OO).
Distancia máxima da placa ao travessão, 26".
TI — Serão entregue: PM enaiducros fachados, com 3 deelração
Distancia máxima da placa ao "turret" principal, 311".
Posição de indexar e "turrai" principal, 10".
liOr fora, do nome do :oponente e número da concorrência, savd-
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Capacidade de torneamento cônico, 13V.
Departament, ) Nacional de Portos e Navegação
Curso vertical do cabeçote lateral, 25".
Curso vertical do cabeçote lateral. 17".
Edital de concorrénci-z para venda de ferro velho e -remoção de cascos,
Posição de indexar o "turret" de cabeçote lateral, 4.
submerso, na Fiscalização dos Portos do Ceará •
Velocidade da placa 12, de 3,2 a 70 rpm.
Avanços automáticos de ambos cabeçotes, 16.
De urdem do 54r. diretor do Departamento Nacional de Portt.ss b
Variação dos avanços automáticos, 0,004" a 0,750".
Navegação faço público para conhecimento dos interessados que, de
Movimento rápido de ambos cabeçotes, 120" por ininutó.•
acordo com a autorização do Sr. ministro da Viação e Obras Públicas,
Potência do motor, aproximada, 10 Il. P.
constante do oficio n. 2.965, de 8 de julho de 1938, da Diretoria Geral
Potência do motor, para movimentar o travessão, 2 H. P.
O motor deverá ser conjugado à máquina DOP correia nuiltipl , de Contabilidade daquela secretaria (1•:,. Estado, será aberto concorrèns
em ?V" e o equipamento deve incluir controle automático doe motoresa eia pública, no dia 27 de dezembro de 1938, na sede da Fiscalizaeão
Portos do Ceará, na cidade de Fortaleza, à rua Tabajáras
por meio de paineis de botões e[relale de proteção contra çurto eir- àsdos
15 (quinze) horas, perante a comissão que for designada pelo Sr.
culto, sobrecarga demorada e falta de tensão.
, chefe daquela Fiscalização e sob a presidência do mesmo, para venda
Serão fornecidos — placa de' 4 castanhas independentes, 2 porta- de ferro velho batido constante de (5) cinco cascos no "Poço da Draferramentas, endurecidos e reificados, mandril combinado de 2-112 ga" e mais material da mesma natureza existente no campo da Fiscapara broquear e alargar com 5 ferramenas, 1 bucha de cone Morsa lização, bem como o ferro ftsindiclo depositado no local acima meu-.
n. 5 e as chaves de serviço.
cionado.
Item 2 — i tesoura para chapas, combinada com cortador para
I — No dia referido, cada proponente deverá apresentar ao presi
ferros e punção universal, diretamente acionada por motor elétrico de dente da Comissão:
corrente trifásica de 220 volts, 50 ciclos, por meio de corrente curta.
a) um envOluero fechado, contendo, 'aliSni do recibo do depásito
Dados técnicos principais:
de um conto de réis (1:000000) em moeda nacional ou em títulos
Tesoura:
da Divida Pública Federal. na Delegacia Fiscal do Tesouro :Nacional
no J.:;stado io Ceará, e , documentos comprovantes da sua quiiação
Corta chapas até 20 min.
com a Fazenda F.,(1(riO, Estadual e Municipal pelos impestos deviCereêa chapas até 22 mm.
dos, incksive o da tenda; si for firma ou empresa, devisra ajoniar
Corta ferro chato de um só golpe até 160 x 20 mm
a certidão de que trata o parágrafo 1° do art. 33 do Regulamente
Apara as abas de cantoneiras até 120 x 20 mm.
Corta ferro chato com lamina superior especial até
x Za mm. aprovado pelo decreto n. 20.291, de 12 de acosto de 1931;
ou 260 x 12 mm.
b) si.o decorrente não for estabelecido na cidade de ForIsterr,
Comprimento das laminas, 300 mm.
provará a quitação de impostos municipais feita na repar*.i .:ão comCortador — Corta sem mudança das laminas normais'
patente do togar onde exercer a sua atividade;
Varões até 55 mm.
c) um envsSlucro fechado e lacrado tendo o sobrescrito "prubusta
Vergalhões, 50 mm.
de... (nome do concorrente), contendo a proposta para a acpt.kição
Cantoneiras em esquadrias até 150 x 13 min.
Cantoneiras de abas desiguais em esquadria, 450 x 100 x 14 mm. de ferro velho pela importância de... (preço oferecido);
ou 200 x 100 x 13 mm.
d) um envólucro Pichado e lacrado tendo o sobrescrito: --o-oposta
Cantoneiras a chanfrar até 54 0 até 100 x 13 mi,.
de... (nome do concorrente), contendo a proposta para .' a aqu:são
Ferro em T em esquadria até 150 x 13 mm.
com remoção dos cascos submersos pela importância de...
Ferro em T a chanfrar até 45° até 100 x 11 mm.
oferecido).
Corta com laminas especiais:
As propostas deverão ser feitas em três vias, sendo a primo.i.:*u
Vigas I até PN, 220 mm.
selada, com o preço oferecido, escrito por extenso e em aigarkenis.
Ferro U até PN, 220 mm.
contendo a declaração de que o concorrente se submete iniegralmenlo
Cantoneiras em esquadria até 150 x 10 mm, com 6 me:imo par de a todas as condições exigidas neste edital, tudo sem constar (anemias,
laminas.
rasoras ou entrelinhas.
Varões de 55-60 mm, com o mesmo par de lainieas.
§ 1.0O ideço mínimo para venda do ferro batido será de
Vergalhões de 50-55 mm., com o mesmo par de laminas.
ze mil reis (10000) por tonelada o com mil réis (1004000) per toPunção:
nelada para o ferro fundido, ficando a remoção dos cascos. a istmo
do concorrente.
Abre furos de diametro até 30 ou 25 mm..
Em chapas de espessura até 20 ou 22 riam.
§ 2.0 — Os restos dos cascos inaproveitaveis serão renwsid.is
Em abas de vigas I, PN, 80-140 mm.
para
togar de profundidade nunca menor de 15 metros, a juizo da ris,
Era abas de ferro U, PN,.100-400
calização, ouvida a Capitania dos Portos.
Em almas de vigas I, PN, 90-600 mm.
II — No dia e horas acima mencionados, a Comissão de coneeeEm almas de ferro U, PN, 100-400 min„
rência, em presença dos interessados que comparecerem, abrirá os enCom ferramentas especiais deve recortar:
vélueros relativos á comprovação da idoneidade dos concorren' .--! a
Ferro T de alma alta para janelas até 45 x 45
uri.
que se refere a alínea a) da Cláusula I, fazendo o presidente com que
Golpes de ferramenta por minuto, 32.
cada con'orren:e rubrique os envolucros dos demais, que contive:son
Curso de tesoura, 62 mm.
as propostas apresentadas, lavrando-se em seguida, uma ate rio que
Curso de cortador, 37 mm.
ocorrer, a qual será assinada pela Comissão o poios concorrentes.
Curso de punção, 36 mm.
/lotações do volante *por minuto, aproximadas,. 600.
III — Cinco dias após a apresentação das propostas, serão u.
Força do motor, aproximada, 8 H •.P.
Meadas no Jornal Oficial, do Estado do Ceará, os nomes dos propo.
_
Garganta do punção, 500 min.
nentes julgados idôneos e marcados o dia, hora e lugar para a: abertura
Peso líquido da máquina, aproximado, 2.800 kg
das propostas, sendo .restituidas, nesta ocasião, fechadas, as propJsPertences:
tas dos concorrentes não considerados idôneos. Por ocasião da abertuA instalação elétrica completa com motor, chave de 1.-iroteção e ra dos enválacros, contendo as propostas, cada um dos concorrentes
comando por botões de pressão:
deverá rubricar as propostas dos demais, sendo então lavrada uma ata .
i par de laminas para a tesoura de chapas;
especificando, por extenso, os preços oferecidos e as demais condições
1 par de laminas para o cortador de ferros redondos, quadrado, de cada proposta. Essa ata será assinada pela Comissão e pelos conangular e T;
correntes.
1 estampa, 1 matriz de abas e 1 de flanges para capacidade máIV — A Comissão se reserva o direito cio julgar da idonéidade
xima do punção;
1 jogo de chaves de serviço e as chapas de proteção necessárias financêira dos proponentes, em face dos documentos apresentados e
de outros de que venha a ter conhecimento.
para as engrenagens;
1 jogo de batentes de esquadria pára cortar cantoneiras e ferros
V — Dentro de cinco dias seguintes à abertura das propostas,
T em esquadria exata sem riscar preliminarmente.
a Confissão publicará todas elas, por extenso, no Jornal Oficial do
Estado do Ceará, na ordem em que tiverem sido class íticadas pelas
NOTA — Os proponentes deverão apresentar dois invólucros:
Um com desenhos e detalhes e todas as explicações necessárias vantagens oferecidas e submeterá .a classificação à aprovação do Sr.
do torno e da tesoura, e outro com as preços.
diretor do Departamento Nacional de Portos.e Navegação. Em caso de
empate no preço oferecido, fará a Fiscalização nova concorrênAs propostas com os preços só serão abertas em dia ,:reviamente cia
entre os concorrentes empatados.
designado e depois de examinados os desenhos e demais especificações.
VI — Si o concorrente classificado em primeiro lugar se 1.ecusea•
Não serão abertas as propostas de preços dos concorrentes cujos a assinar a escritura
de compra de ferro velho e remoção de cascos.
detalhes das máquinas tenham sido desclassificados no exame prévio. submersos, dentro do prazo de dez dias da
data do convite que lho
Em tais casos, a proposta será devolvida,. no cabendo ao concorrente for feito pelo presidente da Comissão, perderá
a caução de um cor&
qualquer reeTamação. .
, . ... , .. . .
•
de réis (1 . :000$000), em favbr da Fazenda Nacional.
Entrega em 2 dias. • • • • • : • -••' •`• •'
yIJ
concorrente ou concorrentes aceitos se obrigam a retis
I.
Departamento do Material, 14 . ide -de,fèrigire t de ,1938. — 1. Bruce, rar.Kientro O,
de, noventa (90) dias os cascos .submersos 0. 9_ local on41,:4,
.p cl• C. M.
se a cham.

2563C Sexta-feira 10

DIÁRIO OFICIAL (Seceão 1)'

!
VIII — A Fiscalização do Porto do Ceará se reserva t &Mio de
anular a presente concorrência, si as propostas alo forem julgada
satisfatórias, não cabendo, neste caso, aos concorrentea, o~to a
qual q uer indenização, sob qualquer titulo.
IX — Os concorrentes poderão levantar a caução trinta' r($OY dta&
após a data em que a Fiscalização do Porto do Ceará certificar qua
todo o matefaal, inclusive os cascos, objetos da presente ooneorran"
cio, foi retirado.
X — Das decisões da Fiscalização do Porto do Ceará, terno
exmcorrentes recurso para o diretor do Departamento Nacional de
Portos e Navegação e, finalmente, para o Sr. ministro da Tle0a0 e
Obras Públicas.
Secretaria do Departamento Nacional de Portos e Navegaçãe.
_
Rio de Janeiro. 12 de dezembro de 1938. — Gestão de Carvolhdo
chefe do expediente.
<)).,/

SOCIEDADES ANONIMAS
O. Q. OLIVEIRA — CASA BANCARIA

n.

Carta patente n. 1.755
Rua do Rosário n. 69, 1°
cirE Em 30 DE NUVEMBRO LR 193R
Ativo

!Títulos descontados x
Contas correntes . .
Caixa
.
Diversas contas •

1:2:7611000
1:0181700
7:200O
4:17653900

.

115:1871600

Departamento dos Correios e Telégrafos

Passivo
Relação dos candidatos aprovados nos exames para troca de certi- Capital
al •
ficados, realizados em 16 e 17 de novembro último:,
O. Q. Oliveira, c/ suprimento
Dilversaa anatas . .
1 a classe:
Atila Alves Delamonica.
Rui Barbosa de Lameira Pinto.
Ranulfo Moutinho.

30 :0001000
1-10:0001000
5:1871800
145:1871600

Rio de Janojro, 30 de novembro de 1938. — O. Q. Oliveira. —
&macho Prestes de Muros, contador.
(C 8.325 — 15-12-938 — 171900)

2a classe:
Artur Tores Filho.
Manuel dos Santos Pacheco.
Valfrido Juvenal da Silva.
Escola de Aperfeiçoamento, 8 de dezembro de 1938. — Iodo PintO
Pess8a, diretor da escola.

F. MONERÓ & COMP. LTDA.
BALANCETE MENSAL ENCERRADO em 30 DE provEmaao DE
DE F. MONERIS et COMP. LTDA. -- Rio

Ativo.
Móveis e utensílios
MINISTÉRIO DO TRABALHO, INMOSTRIA E COMÉRCIO Devedores e credores diversos • to .
Planos de apólices . .
Correspondentes 'no exterior at •
Departamento Nacional de Povoamento
Caixa:
De ordem rio senhor diretor geral convido e senhor Werner
70:0191600
Em moeda corrente ,. • 4.-A*4
Koch, alemão, e'-residente em Livramento, Rio Grande do Sul, a
64:6261800
XW
Em
moeda
estrangeira
comparecer á Primeira Secção deste Departamento, á hora do ex202:5901400
miwo•••
No Banco do Brasil
pediente, afim de prestar esclarecimentos, relativamente á sua pre13:7591000
Outros
bancos
tensão para ingressar na Colónia Israelita, estabelecido no Estado
do Rio de Janeiro.
• .
Diversas contas ,,
,O...
Departamento Nacional do Povoamento, 12 de dezembro ét¡ Vetampilhas . . .
1938. --t(Assinatura ilegivel), diretor de sução.

Departamento Nacional do Trabalho
TERCEIRA SECÇÃO
PROCESSO DNT. 20. 423-30 --

INTIMAÇÃO

19:48,

20:5261000
185:7211100
934:5631800

47:3811100

350 :9951800
291 :6641400
42:0461200
1.872:8981400

Passivo

.
Capital . .
Devedores e credores diversos
Planos de apólices . .
Correspondentes no exterior
Diversas contas X X .1

31

•

•

500:0001000
1.032:6141100
291 :8691300
34:2021200
14 :2121801

Sr. diretor-presidente da Serraria Guanabara S/A:
1.8172:8981400
Não tendo essa firma atendido as notificações ns. 1.047 e 1.194
',ovo.
21-8-36
e
21-10-36,
pelo
que
foi
levrado
o
respectivo
termo
de
de
S. L & O.
lia, fica a mesma intimada, de ordem do Sr. diretor, na forma prescri..
ta no artigo 25 do decreto n. 23.768 de janeiro de 1934, a pagar ao re.
Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1938. — P. Monerd &
dias Comp. Ltda. — José Montenegro Brandão, contador.
piamente José Fernantes Neto a indenização correspondente a 30 dende férias ou sejam 4501000 (quatrocentos e cincoenta mil réis),
(C 8.327 — 15-12-938 — 601400);
tro do prazo de 8 (oito) dias, sob pena de ser imposta a multa prevista no artigo 29 do citado decreto.
Rio de janeiro, 30 de novembro de 1938. — Laerte Machado,
COMPANHIA PARQUE DA VÁRZEA DO CARMO
diretor de secção, jato.
TERCEIRA SUCÇÃO
Sociedade Anónima fundada em 1918
Sede: Rua da Candelária n. 24
PROCESSO DNT.10.273-36 -- NOTIFICAÇÃO DE MULTA
CARTEIRA DE CRÉDITO REAL
Sr. Alfredo Scaramuzzi:
Autorizada pela carta patente n. 1.277
Não tendo êssa firma interposto recurso da decisão proferida no
processo DNT. 10.273-34, que lhe impoz a multa de 1001000 (cem
BALANCETE EM 30 DE NOVEMBRO DE 1938
mil réis), prevista no artigo 29, do decreto n. 23.768 de 18 de janeiAtivo
ro de 1934, bem como o pagamento da importando de 2401000 (duzentos e quarenta mil réis), correspondente a indenização de férias Depósitos em bancos . . . 1.121:183107W
. 1 . 085 :7691850
a que tem direito o reclamante Adalberto Harivich, fica notificada Empréstimos hipotecários . • ,
1.629:0001000
a recolher as quantias acima discriminadas it Recebedoria do Dis- Inasveis hipotecados . . .
1.140:8501441
trito Federal, mediante guias deste Departamento, no prazo de dez Contas diversas
• .
(10) dia q , sob pena de cobrança executiva.
4.976 :7621137
Rio de janeiro, 30 de novembro de 1938. — Laerte Machado,
diretor de secção, int•.

j.i.iM11()
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245637

Brasil — Alias.° e Senhoe — Sirvo-me da presente para levar ao
seu conhecimento o dos demais Diretores dessa Sociedade que, por,
motivos de niteresses particulares que me privam de dispensar maior,
atençáo de opera em diante, aos negócios da Panair do Brasil, com
15.000:0008000
os muitos afazeies que mo prendem em Nova York, com pezar eejo-me na contingência de não poder continuar a exercer o cargei,
de s Presidente, o qual nesta data renuncio, pedindo sejam tomadaa
14. i08 :8008000
89$:700000 as necessárias provida:ludas para a minha imediata substituição.
Aproveito o ensejo para agradecer aos distintos companheiros clei
diretoria as atenções a mim dispensadas desde a fundação dessa
Garantias imobiliárias .
le . • • : ...... • •••10 • • •
1.629 :000$000 Ernpreza.
para a qual tenho sido sempre reeleito presidente, subscre;
Coupons a pagar • ee se•
co. •.s ova • .
10:0008000 e vendo-me com estima cconsideração. — Saudações Cordiais. —
COatas diversas .
ar
944 :04.28137 ainado J. T. Trippe)." Além disso, solicitou ainda o senhor presis
dente que se procezedesse tombem à leitura da proposta da diretoria,
4 . 9170 :7628137 referente à modificação dos estatutos, proposta esta acompanhada
da minuta dos estatutos que a diretoria julga devem ser aprovados
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1998.
O -diretor, Dr. An- em substituição aos outros, e levada ao conhecimento da assem-.
tonio de Almeida Braga. - O contador, Benjamin Nascimento.
bléia para a devida deliberação, e concebida nos seguintes termosl
"Rio de eaneiro, dezessete de novembro de mil novecentos e trinta
8.880 -- 18-12-908 -- e44700 e oito. — Illustrissiroos senhores Acionistas da Panair do Brasil
S. A. — Caros Senhores — O crescente desenvolvimento da navegação aérea no Pais e, tendo em vista os últimos Decretos-Leis,
ADMINISTRADORA IIRBS, S. A.
esta diretoria, depois ae minucioso exame dos estatutos sociaise
julgou necessário serem alterados diversos dispositivos eslatutás
BALANCETE EM 30 DE NOVEMBRO DE 1908
rios óra em viger. Por este motivo, a diretoria vem apresentas
aos senhores acionistas para que seja sujeita a estudo dessa assem-'
Ativo
bléia a seguinte proposta de reforma de seus estatutos: "Estatutos
Caiação da diretoria .
.
20:0008000 Capítulo primeiro — do nome, fins, séde e duração — Artigo
Administração de propriedades .
8.200:0008000 um — O nome da Sociedade é Panair do Brasil. S. A.,
Propriedades e terrenos . • .
198:9758499 com sédo no cidade do Rio de Janeiro, capital dos Estados UniContas correntes (devedores por compras de terredos do Brasil. A Sociedade poderá abrir filiais ou agências,
nos e diversos) . . .
401:407000 e exercer os seus negócios em quaisquer outras partes do terLetras a receber . .
4:871$100 ritório aacional e do estrangeiro. Artigo dois — Os fins e faculdades
Dt. Antônio de Paula Sousa (C/ Jaoarépaguá) eee
244:714$320 da sociedade são o estabelecimento e expioraçãa dos serviços de
Diversas contas .
40:773$800 transporte aéreo em geral, utilizando-se de qualquer tipo de aroCaixa .
ou aparelhos de qualquer natureza, do acordo com a legielação
54:072$800 nave ou
em vigor, estendendo-se o eecopo de suas explorações à execução de
9.162:8158419 todos e quaisquer atos e coisas. assim como ao estabelecimento o
7
exploração de todos e quaisquer empreendimentos, por mais especiais ques sejam, ligados ou conexos aos seu e fins principais, tais
Passivo
come: adquirir, por todos os meios permitidos em direito, concese Capital
200:0008000 sões e celebrar os contratos que forem necessários ou convenientes
klem da Secção Bancária E
50:0008000 aos seus negócios, com govêrnos, pessoas jurídicas ou fisicas, exerAções cie, diretoria . .
20:0008000 cer e executar todos os direitos e obrigações decorrentes dos mesPropriedades de terceiros .
8.200:0008000 mos; adquirir e possuir bens de qualquer natureza, situados onde
Fundo de reserva . .
9:7888240 quer que sejam, ligados aos sena negócios, onerando e dispondo lia
desses bens; estabelecer e explorar rades de comunicação
Dr António de Paula Sousa (C/ terrenos)
291:7338020 vremente
e transporte, por todos e quaisquer meins, assim como estações de
Contas correntes (credores por alugueres e diversos)
em pontos de escala, e todos os serviços acessória; ao
..
168:7488000 passageirosaéreo,
para o uso próprio e de qualquer outra entidade
Diversas contas .
224:5458569 transporte
fisica ou jurídica, e na extensão em q ue fôr preinitido em direito.
convênios ou acordos de tráfego com ainprêsas filiadas ou
9.102:8158419 celebrar
independentes de transportes terrestres, maritliees e aéreos; adquirir e possuir ações ou o acervo de outras pessoas jurídicas ou físiCarlos Castrioto de Figueiredo e Mello, presidente. — Thomas cas que se dediquem a negócios idênticos ou semelhantes; emitir tfFlaneis Leonardos, gerente-tesoureiro.
tulos, com ou sem garantia, debentures, obrigações, ações comuns,
e em geral, outras que forem permitidas por lei; licencio expressa(C 8.332 — 15-12-938 — 54$100) mente
compreendido que a enumeração supra de-faculdades expres•
sas da sociedade. jamais será interpretada como iunite ou restrição
de sua dtividade, mas tomada, apenas, como méra ilustração de alPANAIR DO BRASIL, S. A.
guns exemplos ou casos, entre muitos outros, dos poderes e dieeitoa
da sociedade, dentro de sua finalidade e do escopo geral das suas
ATA DA A55ENTOLELk GERAL ExTRAoRDINARIA DA PANAM DO BRASIL S. A.
atividades. Artigo três. O fôro jurídico será na eidade do Rio de .
Aos vinte e tres dias do mês de novembro de mil novecentos e Janeiro, Capital da República, onde a sociedade tem a sua sede. Ar-e
trinta e oito, sa séde social da Panair do Brasil, S. A., à Ponta do tigo quatro. A duração da sociedade será por tempo indeterminado.
Calabouço, reunidos todos os acionistas da sociedade, em número le- Capítulo segundo. Do capitai social e das ações. Artigo cinco. O eae
gal, conforme consta da inscrição de seus nomes do respectivo livro pitai social da sociedade é de quinhentos contos ae reis (500.000$),
de presença, assumiu a presidência da sociedade o senhor Maxwell dividido em duas mil e quinhentas (2.500) ações do valor nornial
Jay Rice, vice-presidente, que abrindo a sessão solicitou dos pre- duzentos mil réis (200$000), cada uma, cuja totaildade se acha atualsentes indicassem um presidente para presidir os trabalhos, tendo mente integralizada e em circulação. As açõee poderão ser emitidas
por aclamação sido indicado o referido senhor Maxwell Jay Ince, que ou convertidas em tempo em ações nominativas, ações ao portador.
agradeceu a sua indicação e convidou para secretários da assem- ou ações transferíveis por endosso, à opção do possuidor. Artigobléia os senhores Doutor Alberto Torres Filho e J. C. Viana. Cons- seis. As ações serão representadas por certificades assinados por,
tituida que foi assim a mesa, o senhor presidente pediu ao seu pri- dois diretores, Artigo sete. As ações serão indivisíveis e a someiro secretário, Doutor Alberto Torres Filho, que fizesse a lei- ciedade só reconhecerá um proprietário Obre cada ação. Artigo
tura do aviso de convocação da presente assembléia, redigido nos oito. A transferência das ações nominativas será efetuada na
seguintes termos, e publicado no Didrio Oficial de dezenove do cor- séde da sociedade por meio de um termo no livro de transferênrente mês: "Panair do Brasil, S. A. — Assembléia Gerai Extra- cias, assinado pelo cedente e pelo cessionário, quer pessoalmente,
ordinária — Convocação — Ficam convidados os senhores acio- quer por intermédio de procuradores devidamente investidos com
nistas para urna assembléia geral extraordinária, a realizar-se no poderes especiais para esse fim, e contra-assinados por dois diredia vinte e tres do corrente, às quinze', horas. na sede social. à Ponta tores da sociedade. Os certificados de ações que forem emitidos
do Calabouço, para o fim de tomar conhecimento e deliberar sobre com a faculdade de serem transferidos por endosso, trarão unta deurna proposta, da diretoria, relativa à modificação dos estatutos, claração acima das assinaturas dos diretores, e nos canhoto e masassim como para o preenchimento de ,vaeae, da diretoria. — Rio de pondenles do livro de certificados de que os meemos foram emitidos
Janeiro. a e zoitn de novembro de mil novecentos e trinta e oito — A nessa forma,- e mediante pedido de qualquer endessatário e entrega
Diretorits" Teeminada a leitura desse aviso de . couvacação o se- do certificado endossado, pederá ser emitido um oovo certificado
nhor peeáidente inrormou ii aesernb11a que se achava sobra a mesa cru .substituição do outro em qualquer das formas previstas por
unia carta entlereçnda ao senhor Slaxse-ell Jay Rice, vico-presidente estes
estatutos. A transferência das ações emitidas ao portedor,
da Panair do Brasil S. A pelo Sr. J. T. Trippe, presidente da so- efetutirese-à 'pela méra tratição do : certificade correspondente: -s
ciedade nos seguintes termos: "Nova York, nove de novembro de Os possuidores de qualquer forma de' certificado poderão, a . qualmil novecentos e trinta e oito — Illustrissimo senhor
J. 'alce — quee te,mpe, quer pessoalmente. quer por meio de representaria
DD. -5, ice-Pretídente da Panair do Brasil, S. A. — RioM.
de Jaueiro
t es autorizados, a requerer a emissão a seu favor de um ou mak
Capital
Einissão de letras hipotecárias,
autorizada . . .• •
Menos:
Letras hipotecárias não emitidas
o recolhidas
e.se
•ir ic *In

1.500:000$000

c• n• • •

ire:4-* e
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uer outra turma previsla por estes esto,u- veres, caução essa que permanecerá em vigor até que as conta s d..
l ação darà direito a uni voto, tendo omio
certificados
em quah
to'. Artigo nove.
Cada
- sua gestão tenham sido aprovadas em assembléia dos acionistas.
s quantos forem as ações que possuir. As ações Artigo dezenove — Os poderes e atribuições do diretor-presidente
restrição serão os seguintes: a) Superintender e dirigir os negócios sociais,
pista tantos voto
poderão
a pessoas
fisicasDa
ouadministração.
jurídicas. sem
grafito aopertencer
número. Capítulo
terceiro.
Artigo e os empreendimentos e atividades em geral, como autoridade admi....
e no máximo nistrativa suprema. sujeitas somente às resoluções dns assembléias
Wiev. A diretoria será com posta no naluiruu de seis
nistas ; b) deSi gnar os diretores de conformidade com o que se
de ouve membros conforme fôr fixado em assembléia geral, dos quais, de
acio
acha
previsto no artigo onze destes estatutos, determinando os seus
menos, quatro e no máximo sete, serão eleitos na assembléia geral poderes e atribuições e fixando suas remunerações pelos serviços esLpeti
ordinária dos acionistas, paru desempenhar os seus cargos durante peciais que prestarem à sociedade; c) aprovar a numençi:o de agenuni ano e até que os seus sucessores sejam devidame n te eleitos e em- tes, procuradores, advogados e representantes da Sociedade. P a seu
voseados, e dois membros adicionais, com função meramente consul- jeizo e discreção, revogar qualquer nomeação, procuraçãu ou outra
tive, serão designados na forma prevista no artigo trinta e nove destes Outorga de poderes conferidos por ela, pelos diretores por ele destatutos. O mandato dos diretores eleitos terá início no primeiro signados, ou por qualquer um deles, executando todos os instrumenedia
util do mês de abril de cada ano. Se cm qualquer assembléia or- tos que forem necessários para esses fins; d) nomear e lixar a reineria os acionistas não tiverem eleito o número máximo de dire- muneração do consultor geral, de conformidade coto o que se acha
id
;Lores, permitido por estes estatutos, outros diretores, até o aludido previsto no artigo vinte e dois destes estatutos; e) convocar as ase‘• leitos a qualquer tempo em uma assembléia sembléias dos acionistas e reuniões da diretoria na forma dos artigos
' • mo, pt.
eriaxi
Oxtraordinária dos acionistas, convocada para esse fim, e ses dire- quatorze e trinta e três destes estatutos; f) presidir a todas as reu.ores permanecerão em exercício até a assembléia geral ordinária se- niões da diretoria e abrir todas as assembléias dos acionistas. Artigo
iguinte, sem prejuizo do direito dos acionistas de reduzirem nova- vinte — Na ausência ou impedimento do diretor-presidente, será o
;mente o número dos diretores até o mínimo estabelecido nestes esta- mesmo substituido pelo diretor vice-presidente, com todos os poderes
tutos. Na eleição anual dos diretores, os acionistas designarão, por e atribuições que competem ao primeiro. Artigo vinte e — O di/maioria, um diretor para exercer o cargo de diretor-presidente, outro retor-presidente também poderá, na ausência ou impedimento do
para exercer o cargo de diretor-vice- preside nte , um terceiro para diretor vice-presidente, por delegação expressa, conferir a qualquer
exercer o carg o de diretor-gerente e um quarto para exercer o cargo outro diretor, ou outra pessoa, todos ou quaisquer poderes e atribuiIde diretor-secretário. Uma única pessoa poderá exercer cumulati- ções qge lhe são conferidos pelo artigo dezenove, e em tais, casos, o
Naniente os cargos de diretor-presidente ou diretor-vice-presidente e telegrama, a carta, ou outra comunicação escrita, dirigida ao delegaglire tor-gerente. Os membros de um a três, da diretoria, eleitos com do, fará prova suficiente de tal delegação. Artigo vinte e dois — A
attrIbuições não especificadas, poderão ser designados pelo diretor- Sociedade poderá ter; também, um consultor geral, que será nomeado,
presidente, para exercer cargos administrativos da Sociedade, com os e poderá ser demitido, pelo diretor-presidente; a remuneração e manO
poderes e atribuições adiante estabelecidos. Artigo onze — Imedia- dato do mesmo serão também fixados pelo diretor-presidente.
tamente depois de eleita a diretoria, de conformidade com o que ficou consultor geral terá os seguintes poderes e atribuições: a) Represenacima exposto, a pessoa que for eleita diretor-presidente, uma vez tar a Sociedade perante todas as autoridades do Govêrno ou subdiviempossaaa poderá designar por meio de telegrama, carta ou outra co- sões do mesmo, e nas suas relações públicas em gerai; b) superintenMunicação escrita, dirigida ao diretor-secretário, os três diretores der e dirigir os negócios legais e jurídicos da Sociedade; c) dar pareprevistos no artigo anterior para exercer a chefia de departamentos ceres e consultas aos funcionários, diretores e acionistas da Sociedade
da Sociedade. O diretor-secretário logo após o recebimento da alu- Obre assuntos de sua orientação geral; d) exercer as outras atribuiem assemdida comunicação lavrará imediatamente um termo no livro de atas ções que o diretor presidente ou os acionistas reunidos
:da diretoria, transcrevendo a designação feita pelo diretor-presidente béia geral, do quando em quando, lhe determinarem; e) delegar as •
funções em assuntos especiais, executando todos os instrudos. aludidos diretores para os cargos que lhes forem atribuidos, e suas
jdeclaranne os seus nomes por extenso e endereços postais, e uma cor- mentos que forem necessários para esse fim. Artigo vinte e três —
tidão desse termo será registrada no cartório do Registro de Títulos O diretor-gerente terá os seguintes poderes e atribuições, sujeitos às
e Documentos. Artigo doze — O diretor-gerente administrará e ge- restrições, para os casos especiais estabelecidos pelo Artigo doze destes
administração geral dos negócios, bens e assuntos
rirá todos os negócios, bens e interesses sociais sujeitos os seus atos estatutos; a)a A
representação
oficial da sociedade, sem prejuízo das
te
suPerintendencia
do
diretor-presiden
e
às
resoluções
das
assemb)
sedais;
et
bléias dos acionistas, podendo assinai qualquer contrato de explora- atribuições do consultor geral, nos assuntos da comipetencia deste;
ção de ,erviços e de locação de qualquer natureza, com particulares, c) constituir agentes, procuradores e representantes da sociedade.
empresas e autoridades federais, estaduais e municipais. Todos os definindo os seus poderes, deveres e remuneração e executar a farevogear
çontrates escritos e outros instrumentos que envolverem compromis- vor dos mesmos as procurações, necessárias, assim como
sus sobre o crédito e movimento de fundos os bens da Sociedade, essas nomeações e poderes no todo cn em parte; d) fixar o núassim como para a emissão de cheques, saques ou outros papéis co- mero, os deveres e a remuneração dos empregados, tomando e demerciais, contra contas bancárias da Sociedade, serão necessárias duas mitindo os mesmos à sua discreção; e) convocar assembléias de
assinatulas sendo, pelo menos, uma de um dos diretores com função acionistas e reuniões da diretoria de conformidade com o que se
ãd.ninistrativa e outra de um funcionário devidamente autorizado acha previsto nos artigos quatorze e trinta e três destes estatutos;
pelo diretor-presidente ou pelo diretor-gerente. Artigo treze — A f) em geral, exercer os poderes e desempenhar as atribuições que
diretoria coletivamente terá as seguintes poderes e atribuições: iterem exigidas para o andamento regular dos negócios da sociea) providenciar para que estes estatutos e as resoluções das assem- dade, inclusive o poder de representar a sociedade nas suas transaleias dos acionistas sejam cumpridos; b) agir em capacidade con- ções financeiras, sempre sem prejuízo da autoridade superior do
cultiva e preparar pareceres sobre qualquer assunto que ihd for sub- diretor-presidente e da assembléia dos acionistas; g) os outros pometido por qualquer dos seus membros, ou por solicitação do diretor- deres e atribuições especiais e adicionais que o diretor-presidente,
presidente. Artigo quatorze — O diretor-presidente, o diretor- ou os acionistas, lhe delegarem. Artigo vinte e quatro. Somente
rvice-presidente ou o diretor-gerente poderá, sempre que for julgado cs diretores, o consultor gerai e os seus agentes ou delegados, poaconselhavel, convocar, com dois dias de antecedência, reuniões da acrão usar o nome da sociedade nos negócios desta; mas o usa do
direi oria. e a diretoria manterá as atas e outros registros de suas de- nome da sociedade por qualquer dos funcionários ou pessoas aeirna
liberações, por intermédio do diretor-secretário ou, na ausância mencionadas, em quaisquer assuntos estranhos aos negócios sociais,
deste, por intermédio de qualquer outro diretor designado para esse é expressamente proibido. Capítulo quarto — Do conselho fiscal.
ifim pelo diretor-presidente. Três diretores constituirão quorum Artigo vinte e cinco. O conselho fiscal será composto de três mempara tratar de todos e quaisquer assuntos nessa reunião. Sem- bros efetivos e três suplentes, eleitos pela assembléia geral ordinária
pre que todos os diretores estiverem presentes poder-se-á dis- dos acionistas, para desempenharem os seus cargos durante um ano e
pensar a convocação ou aviso antecipado da reunião e efe- até que os seus sucessores tenham sido eleitos e empossados Os
tuá-la imediatamente. Artigo quinze — No caso de move, impedi- membros e suplentes do conselho fiscal poderão ser reeleitos. Armento ou renúncia de qualquer diretor eleito a Waga resul- tigo vinte e seis. Em caso de morte, impedimento ou renúncia, os
tante será preenchida, pelo tem po do mandato ainda não membros efetivos do conselho fiscal serão imediatamente substiexpirado, pelo diretor-presidente ou na falta deste, pelo diretor vice- tuídos pelos suplentes. Artigo vinte e sete. O conselho fiscal terá
presidente até que se proceda nova eleição em assembléia de acionis- as atribuições que lhe são conferidas pelo decreto número quatrocentos e trinta e quatro, de quatro de julho de mil oitocentos e noitas devendo o diretor-secretário
vro
em exercício mandar lavrar no Li
de Atas da Diretoria o necessário termo de posse do cargo vago em venta e um, e demais legislação em vigor. Artigo vinte e alta.
eace da comunicação que lhe for feita, por qualquer dos aludidos di- OS membros e su p lentes do conselho fiscal poderão perceber urna
retores, por telegrama, carta ou qualquer outro documento escrito. No remuneração que o diretor-presidente OU os acionistas determ inaCaso de renúncia de toda a diretoria, convocar-se-á imediatamente rem. Capitulo quinto. Das assembléias dos acionistas. Artigo vinte
sima assembléia geral extraordinária dos acionistas, para o fim de e nove. As assembléias dos acionistas realizar-se-ão de acordo com
¡eleger nova diretoria pelo tempo ainda não decorrido do mandato, de estes estatutos e as suas resoluções serão finais e obri garão a toe
iacerdo com o que prescrever a lei ficando os demissionários raspou- !alidade dos acionistas quer presentes quer ausentes, dentro dos
Oaveis pela administração até a posse da nova diretoria, Artigo de- limites estabelecidos pela lei. Artigo trinta. A assembléia ordirdgesseis — Os diretores não Precisam ser acionistas, nem tão pouco ria rios acionistas será convocada com quinze dias de antecedência:
p exercício de um cargo de diretor im pedirá que qualque r di retor as assernbláias mediante aviso prévio de três dias no mínimo; fi..
exerça outras funções ou cargos administrativos, ou desempenhe canto, poOrn. entendido que, quando os acionistas comparecerem
quaisquer outras atribuições na Sociedade. Os diretores poderão ser quer pessoalmente, quer representados por procuradores à uma , as•
eeeleitos indeterminadamente. Artigo dezessete — Os diretores não s(annléia geral extraordinária, esta poderá se realizar indeP endentéreceberão remuneração alguma em virtude de seus cargos. Artigo n Ente de qualquer aviso prévio. Artigo trinta e um. As assemdezoito — Os diretores, antes de entrar no exercício d os s eus carg os bielas gerais ordinárias realizar-se-ão nos três primeiros mêses de
haucionarão, quer diretamen te, q uer Por meio de um acionista. cinco cada ano; as assembléias extraordinárias realizar-se-5,o semi:Oções do capital social, em garantia do desempenho fiel dos seus de- que houver conveniência, observadas as exigências da lei . e deetes.
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statutos. Artigo trinta e dois. Nas assembléias gerais ordinárias
de cada ano, a diretoria apresentará o seu relatório e as contas de
sua administração .conjuntamente com o parecer do conselho fiscal;
afim de submeter Uses documentos ao exame e deliberação da asmbléia. Nessas assembléias serão também eleitos os diretores de
Conformidade com o que se acha previsto no artigo dez déstes estatutos e os membros e suplentes do conselho fiscal, para o ano sooial seguinte. -Artigo trinta e três. O diretor-presidente, o diretoryiee-presidente 'ou o diretor-gerente, poderão convocar assembléias
gerais extraordinárias para fins especiaes e expressos, para resolverem sôbre quaisquer assuntos que não-poderão, sem prejuízo, aguardar a reunião da próxima assembléia ordinária. Nessas assembléias
não se poderá tratar de qualquer assunto estranho à- convocação, a
não ser que a totalidade dos acionistas esteja pessoalmente presente
ui, representada por p rocuardores e que, por maioria..:de votos, •
iesolvam deliberar sobre tais assuntos. Artigo trinta e quatro — As
assembléias dos acionistas serão abertas pelo presidente ou pelo seu
substituto, e os seus trabalhos serão presididos por um acionista esColtdde pela maioria, que convidará dois outros para servirem de
secretários. Artigo trinta e cinco — O "quorum" necessário respectia-amente para as assembléias ordinárias e extraordinárias será o extgide pela lei. Artigo trinta e seis — As atas das assembléias dos
acionistas serão mentidas em livro de atas e assinadas pelo presidente da assembléia pelos secretários-é- por todos os -acionistas presentes. Capítulo texto — Disposições gerais. Artigo trinta e sete —
(")s pontos omissos nestes estatutos serão regulados pelo decreto número quatrocentos e trinta e quatro de quatro de julho de mil oitocentos e noventa e um, e outros dispositivos legais em vigor. Artigo
trinta e oito — Afim de assegurar a máxima cooperação entre a Sociedade e o Poder Público, e para promover o exato cumprimento
de seus mútuos interesses com respeito à legislação em vigor e os
benefícios da execução do serviço de transporte aéreo, que lhe foi
outorgado pelo Governo, e poder prestar ao público que dele se utilizar, o mais eficiente serviço aereoviário, poderá a diretoria solicitar do Governo por intermédio, das autoridades competentes, para
designar até dois representantes versados era assuntos técnicos de
aviação em geral, que servirão como consultores. ArLik,o trinta e
MONO — Estes estatutos substituirão no todo e revogarão os estatutos
primitivos da Sociedade adotados na assembléia constituinte dos acionistas realizada em vinte e dois de outubro de mil novecentos e vinte
e nove, e modificados pela assembléia geral extraordinária que se
realizou em dezessete de outubro de mil novecentos e trinta, que ficain pelo presente expressamente revogados. Rio de Janeiro, dezessete de novembro de mil novecentos e trinta e oito. — A Diretoria."
Xelta que foi a leitura dos estatutos, o senhor presidente ofereceu a
palavra a qualquer dos acionistas 'que quisesse fazer uso da mesma,
tendo o acionista senhor Frank P. Powers pedido a palavra e proposto à assembléia, em primeiro lugar, um voto de pesar pelo afastamento do seu atual presidente senhor J. T. Trippe, mas dados os
termos da referida renúncia achava que a assembléia não tinha ou' tro caminho a dar, senão concedê-la. Propôs ainda o senhor Frant
P. Powers que dados os termos da proposta do modificação dos esilatutos feita pela diretoria, e o teor da referida proposta de modifi.cação. cujo conhecimento os senhores acionistas acabam de ter, nãc
i 6(5 pela leitura dos mesmos, como ainda pela cópia que foi fornecida
2 cada um dos acionistas, fosse tambem aprovada a referida nuidifi;cação. O senhor presidente, à vista da proposta feita pelo senhor
Powers, sujeitou a mesma deliberação da assembléia, tendo todos
43s acionistas presentes, por unanimidade, aprovado a referida proposta, ficando assim modificados os estatutos da Companhia pela forma proposta pela diretoria. Em seguida, o senhor presidente declarou que com a renúncia do 'senhor Trippe da presidência da sociedade tornava-se mister eleger-se o seu substituto, pedindo aos
acionistas que se munissem das respectivas cédulas para proceder-se
h eleição. Feita a apuração dos votos, .o senhor presidente proclamou
eleito para presidente da sociedade o senhor 14Iaxwell Jay Rica, eleição essa com a aprovação de todos os presentes, exceto o presidente
da assembléia, o próprio senhor Maxwell Jay Rico, que se absteve
de votar. Em seguida o senhor presidente agradeceu a todos os presentes a sua eleição, e declarou que ia passar ã presidência ao primeiro secretário doutor Alberto Torres Filho para os efeitos da su:
posse. Assumida a presidência da assembléia, o doutor Alberto Torres Filho deu corno empossado na presidência da sociedade o senhor
Maxwell Jay Riee, que passava desde logo a exercer as suas funções,
!uma vez que já tinha caucionado as ações necessárias na qualidade
de diretor. E assumindo outra vez a presidência, o senhor Maxwell
,Jay Rico declarou aos senhores acionistas que em virtude de sua eleil cão para presidente da sociedade abria-se uma vaga de vice-presi, dente, pedindo aos senhores acionistas que elegessem um novo dijretor vice-presidente, para essa vaga. Procedida que foi a eleição,
Verificou-se ter sido eleito por unanimidade o doutor Cantil C. Araujo,
que achando-se presente agradeceu a sua eleição. O doutor Caubi
C. Araujo então levou ao conhecimento da assembléia que, de acordo
com os novos estatutos, devia ser eleito um diretor gerente , pa-ra
ocupar o seu cargo anterior. Procedendo-se à eleição foi eleito o
mesmo doutor Caubl C. Araujo, ficando assim o mesmo acumulando
os cargos de diretor vice-presidente e diretor gerente, conforme o
artigo dez dos novos estatutos. Em consequência das eleições ora
efetuadas fica assim constituida a diretoria da Panair do Brasil S/A:
diretor presidente, senhor Maxwell Jay Rice; diretor vice-presidente
k diretor gerente, doutor Catibl C. Araujo; diretor primeiro secre'Mio, doutor Alberto Torres Filho; e diretor, senhor João . C. Viana,
lendo
sido estes Últimos eleitos na 'última assembléia geral ordi.
_

Przonlifn

nária. Em seguida o senhor preefdente declarou mio teliJo sido renlizados os fins para que foi convocada a presente assembléia gerai
extraordinária, dava a mesma por encerrada pelo espaço necessário
lavratura da presente ata, feito o que, foi a mesma aprovada e
assinada por todos os presentes. E eu, Alberto Torres Filho, servindo
de primeiro secretário, mandei lavrar a presente, que conferi, achei
conforr,e e assino, com todos os acionistas.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1938. — Alberto Torres ri- Maxwell Jay Rice. — Jogo C. Vianna. — Cauby C. Araujo,
por ti e p.p. da Pan American Airways Inc. — Adelino Barros de
Souza. — A. E. da Costa. — F. P. Powers.
Atesto que esta é a cópia fiel extraida do próprio original. —
Alberto Torres Pilho.
(C 8.180 -- 14/12/1938 --- 542$000)

SOCIEDADES CIVIS
FEDERAÇÃO ODONTOLÓGICA BRASILEIRA
EXTRATO DE ESTATUTOS

Fundada nesta Capital, sua sede e fóro, em 20/4/38, de duração indeterminada e u pateia-mini° a se constituir, não respondendo
seus filiados, subsidiariamente. Velas obrigações sociais, a F. O. B.
tem por fins representar a Odontologia Brasileirra dentro e fora do
pais, nos congressos- e certamens técnicos e científicos e o que se
contém mais no capítulo 1° dos estatutos. É dirigida por uma diretoria composta de: Presidente (que a representará em juízo e fora
dele), vice-presidente, secretário do interior, secretário do exterior,
tesoureiro e bibliotecário. - .A. F. O. B. só se extinguirá quando, em
assembléia geral extraordinária, convocada especialmente, com a
presença mínima de 3/4 de representantes legais de associações federadas, fõr constatada a impossibilidade material de serem mantidos seus fins. Em case de dissolução, os seus bens reverterão em
favor de qualquer estabelecimento de caridade designado pela
tmsma assembléia. Os presentes estatutos só poderão ser alterados
de conformidade com o art. 3°, letra c, com o número de representantes legais das entidades, previsto no art. 15. As entidades fundadoras e a diretoria atual constam dos estatutos. — A diretoria.
(C 8.333 -- 15-12-938 -- 26$500)

ANUNCIOS
S. A. Refinaria Magalhães
A ES EMBL FSIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convidados os senhores acionistas para uma assembléia
geral extraordinária, a realizar-se no dia 22 do corrente, às 14 horas,
na sede sooial, à rua de Santana ns. 21 a 31, nesta cidade, para conhecerem e deliberarem sóbre proposta de reforma de estatutos,
no que diz respeito à administração da sociedade e outras disposições
estatutárias.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1938. — Os diretores:,
Affonso Solidade. — Dermeral Dias. — Nestor Pereira de MagaMeies.
(C 8.175 — 14-12-1938 — 42$800 — 3 vezes)
Casino Balneário Atlântico

S. A.

ASSEMLLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
São convidados os senhores acionistas do Casino Balneário
Atlântico S. A. para se reunirem em assembléia geral extraordinária,
no dia 23 do corrente mès, às 15 horas, em sua sede social, à avenida
Atlântica n. 1.080, afim de procederem à eleição dos membros da
Administração e tratarem de assuntos de interesses gerais.
Os portadores de ãções, para poderem tomar parte na assembléia deverão depositá-las na Tesouraria, pelo menos, três dias antes
da reunião.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1938. — A diretoria.
(C 8.318 — 13-12-1938 — 40000 — 3 vezes)

A Redentora, S. A.
AEszmeLÉJA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem, no dia 19,
segunda-feira, às 14 horas, em nossa sede, à rua Itamaltio Ortigão
n. 9, 20 andar sala 4, para eleição de um diretor, cargo vago na
diretoria e assuntos de interesse geral.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1938. — A diretoria.
(G 8,179
1.4-12-038 — 23$700, — 3 yezes,4
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Madeirense do Brasil S. A.
Rádio Educadora do Brasil S. A..
(iNDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS)
Prole RIJA 1° DE MARÇO N. 80, 3° ANDAI
aeseaselatta. GERAL EXTRAORDINÁRIA
asaaranatia GERAL EXTRAORDINÁRIA
Picam convocados os senhores acionistas a se reunirem no dia 20
SAdõõnvoCados os senhores acionistas a se reunirem ta assemde corrente, às 18 horas, na sede da sociedade, à rua do Rosário bléia geral extraordinária, em sua sede, no dia 20 do corrente més,
a 113-A, 1° andar, sala 14, nesta Capital, de acórdo com o ir do às 17 bone, para, de acórdo com o art. 6° dos estatutos, elegerem os !
art. 11, doe estatutos, afim de deliberarem stibre o aumento do membros da diretoria, cujo mandato termina no próximo 3.
tlie --.
direiorig
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1938. — diretoria.
2-12-1938 -- 425800
vezes),
;(C 8.030
(C 8.183 — 14-12-1938 — 428800 — 3 vezes) ••••n•71~~1/11.
Patrimônio Imobiliário S. A.
União Comercial dos Varegistas
Slt5 e"CirivIdados os senhores acionistas a se reunirem em assembléia geral ordinária, na sede social, à avenida Rio Branco n.103,
COMPANDIA DE SEGUROS TERRESTRES, MAIWIMOS
1 0 andar, sala 9, no dia 28 de dezembro de 1938, às 15 horas. para
E DE ACIDENTES PESSOAIS
aprovarem as contas da diretoria, deliberarem sobre o parecer do
RUA PRIMEIRO DE MARÇO N. 39
conselho fiscal e proceder à eleição da diretoria, conselho fiscal e
interesses gerais.
(Edifício prõpr
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1938. — A diretoria: BerASSEMISLÉTA GEriAL ExTrukoaDINÁRIA
nardino Esteres Almeida — Duarte Esteres de Almeida.
(C 8.134 -- 7-12-1938 — 30$700 — 3 vezes)
Primeira convocação
São convidados os senhores trinnistas a reunirem-se ,no assemÇamipanhia de Anúncios Lumbiósos Lux S. A.
)Iéia geral extraordinária, na sede da (mnipanhia, no dia 20 do cor; ente, às 15 horas, para autoriza-Pm a diretoria a alienai' o terreno
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
da E,planada do Castelo.
Terceira convocação
Ficam suspensos as tran g feren-H . ;;ops. até a realização da
Náci he tendo reunido na segunda convocação acionistas em
teferida assembléia.
TI io de Janeiro, 13 de lezeinOto
938.
Octavio Ferreiro mimar° legal, de novo se convocam os senhores acionistas para a
Vorol, prPs.idente•
assembléia geral extraardinária, que se vai reuni ,' no dia 25 dé,te
2.22i — 12-12-1938 — 122$400 — 5 vezes) mês, às 10 horas da manhã, na sedo social. à rua Moncorvo Filho
n. 44, para deliberar sobro a alteração dos estan'os sociais, incluswe sóbre a redução do capital ao seu justo valor e subsequente
Chap-dlin 1~ 1 !ibilria S. A.
aumento, de acendo com a proposta da diretoria, rine será apreentoda na dita assembléia.
,ASdEXIBUNA GYEAL EXTRAORDINÁRIA
Sendo esta a terceira convocação, de acórdo com a lei, a as-1kç o convidados os ,:pn11,-..re-.
Braália
A., a se rp.noirern eco
. • ordinária; na sede 1-À1éia deliberará com qualquer. número.
;:,
Ja sociedade, a a\ eoida Wo
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938. — A diretoria..
. 257, 4° andar, às 15 horas
Jo dia 27 do próN:nio fufuro, afim de tratarem de assurd,Js referen(C 8.417 — 15-12-1938 — (.1-200 — 3
tPs á rgularização de um lelt;-,
Peente it sociedade, em/forme
a decisão proferida pelas onf . )ri , 1n
-.!!retent.s.
Rio de Janeiro, 13 de dezeo,oro de 1938. — O presidente Dr. AlCordão da Bola Preta
varo 'Il. de Oliveira C,i,;tro.
GERAL EXTRAORDUSAMA
ASSEMBLÉIA
f: 8 ?ti -I?-1!138
42$800 -- 3 vezes)
DiS ordem do senhor presidente, solicito o comparecimento dos
senhores sócios efetivos, na sede social. à rua "freze de Maio 23.
Banca de "iniubá
sobrado, às 21 horas, da próxima terça-feira, 20 do corrente, alho da
se reunirem em assembléia geral extraordinária, para tratar da
PfUMEMA ÃssEmin., 1:1 ,-.1111. DE DR6ANIZAÇXO
seguinte ordem do dia:
São eoylvi.J,Ádos os eiI
.
r:-í
Lis Jiores do capital e (im estaa) alteraoão do art. 3° dos estatutos aprovados em 23 de ou'. :ALaus sociais a se renn;r. na .•
1 d Banco Itajubá, nesta cidade, bro de 1938;
:ys 14 horas do dia 17 do corrvn! • 1,
neira asembléla geral de
b) interesses eoclais.
instiluição da sociedade anónima Banco de Itajuba, que até agora
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938. — Ilúracio Dantus, seia:telinta como Departamento da
Industrial Sul-:dineira.
Itajubá, 9 de dezembro ‘ie 1938. — Companhia Industrial Sul- cretário,
"(C 8.418 -- 15-12-1938 -- 12$800 -- 3 vewsi
tlinfira, fundadora.
(C 8.2115 __ fo..12-1938 __ 2E4600 -- 2 vezes)

nerne-m

Casa Bancária de Crédito Industrial e Comercial S. A.
ASSEM/MULA aERAL EXTRAORniNÁRiA
Clube de Regatas do Flamengo
StiO convidados os senhores acionistas da Ca Bancária d.-,
i-WISELHO DELIBERATIVO
Crédito Industriai e Comercial S. A. a se reunirem em as:semi:Alija
De urdem do senhor presidente, são convidados os senhores geral
na sede social, as 15 horas do dia 23 do corzi...embros do Conselho Deliberativo do Clube de Regatas do Flamengo rente, etxtraordinária,
afim de:
i,ara se reunirem, em primeira convocação, às 20 horas do dia 20
deliberarem Obre a reforma dos arte. 24 e 26 dos estatutos
.io corrente, ou, uma hora depois, em segunda convocação, afim de sociais;
T ratarem, de aeórdo som a letra b do art. 98, dos estatutos, dos
2°, elegerem os membros do conselho fiscal e .s,-Ais suplentes.
assuntos seguintes:
a) hornohtgação, ou não, da escolha feita pelo presidente, rocem,
Ria de Janeiro, 15 de dezembro de 1938. — A diretoria,
..lcito dos membros da diretoria para o biénio 1939/1940;
(C 8.326 — 15-12-1938 — 13;300)
b) interesses gerais.
Rio de Janeiro, 1,3 de dezembro de 1938. f•—• Carlos Satimartirt,

saeretário geral.-

União Previsora Ferroviária

(C 8.098 — 13-12-1938 — 451900 — 3 , vezes)

SEDE: RUA SENADOR POMPEU N. 143 —

111.n111...

Afim de discutirem e votarem a reforma dos estatutos sociais,
Companhia Litográfica Ferreira Pinto
apresentada pela diretoria, para atender à nova orientado económica e aadminietrativa, em virtude dos decretos na. 312 e 391,
GoNVOGA4Á. 0 PARA A ASSEMBLÉLA masa. EXTRAORDINÁRIA
convocados para a assembléia geral extraordinária, a _realizar-se
..- A diretoria da Companhia Litográfica Ferreira Pinto convida aão
na sede social, em primeira eonvocaoão, às 19 horas do dia 17 do
ionistas para se reunirem em assembléia geral extraordinária, corrente mês, ficando desde já declarado que, em caso de Mo haver
as sede da companhia, avenida Rio Branco ta. 137, r nadar, las 14 número legal,
a assembléia realizar-se-á no mesmo local e horas do
bora do dia 30 de dexembro de 1938, afim de deliberarem sobre a dia 23, em segunda
convocado, de conformidade com os diespoeitivm
*.~11* doe estatutos, na parte relativa aos poderes da diretoria. etatutára .‘agt.
Avelino Mendes °rimardes FIM" eeeretário

sk,jesceiLro, 13 de dezembro de 1938. — A diretoria.
fi-NR4 — 1 1-4441a4~4101406.
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Cube dos Caiçaras
Ficam consocados os senhores membros do conselho deliberam
tive para a reunião de 23 do corrente, às 20 horas e meia, coro ti
k e guinte ordem da dia: eleição do presidente e do secretário do coa-
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Sul Ankéric p
• COMPANHIA NACIONAL DE S:U.11'ItuS IE VIDA
ASSEMBLÉIA GERAL E XTR A ORD IN Ár,
•

São convidados os senhores acionistas para se rcunirem er.)
sembléia geral extraordinária, no dia 19 do corrente. às 15 h, •as,
„
São convocados também para a reunião extraordinária, Ioga sede da companhia, à rua da Quitanda n. 80, nesta Capitai. ar ..., ).1a seguir, para eleição do eommodoro do clube.
deliberarem sôbre uma proposta da diretoria, relativa au atimeni n•
Nota — Não havendo número nesta primeira convocação, fica da quantia segurada, proporcional aos ordenados dos fu iei nátit".
feita desde logo a segunda, para 48 horas dep ois. — Raphael de da companhia, na apólice de seguro coletivo, e bem as-'n-.
a proposta de acionistas para atribuição no3 administradores dv
Sousa Paiva, vice-comodoro.
percentagem sare lucros líquidos anuais, nos termos do art. Os
, (Cl 8.413 — 15-12-1938 — 12$200): do decreto n. 434, de 4 de julho de 1891. Ficam suspensas as trans-ferênclas de ações até a realização da assembléia.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1932. — A diretoria
Vendas judiciais
.(C 8.328 — 15-12-4938 -- 61$200
vezes)
O corretor José Nascimento Araújo, autorizado por alvará dS
kW, juiz da Primeira Vara de órfãos, venderá em leilão, na Bolsa, no
Caixa Beneficente dos Sargentos da Marinha
eia 17 do corrente, 100 apólices do Estado de Minas Gerais, emprésCONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA
timo de 1934,
série, port. de 200$, pertencentes ,ao finado doutor Paulo de Morais Sarmento Soares.
Convidam-se os senhores associados da Caixa Beneficerte
Secretaria da Câmara Sindical do Rio de Janeiro, em 8 de de- Sargentos da Marinha, a se reunirem em assembléia geral extraordinária, na sede social, sita à rua Teófilo Oloni n. 38, 3° andar, no dr)
zembro de 1938. — Juvenal de Queiroz Vieira, sfdlco.
22 do corrente, quinta-feira, às 16 horas e trinta minutos, err pri, (C 8.329 — 15-12-1938
11$200) moira convocapção e às 17 horas, em segunda, para apreciar e votar
a proposta oreamentária da receita e despesa, para o ano de 1030.
— A diretoria.
Associação Beneficente Ferroviár
ia
(C 8.415 -- 15-12-1938 -- 1$200:
44444.44

r

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDIN-ÁRIÀ

Ação extraviada

Edital de convocação

Perdeu-se. a cautela n. 249, representativa da ação ri. 437, dr).
Companhia de Seguros Previdente, inscrita em nome da menor Co-sucio Ratton. Quem a encontrar queira entregá-la ao Sr. Francisco
Eduardo Magalhães, à rua ( l eneral Câmara n. 47.
Rio de Janeiro, 14 de dezonlbro de 1238. — F. EdamWo JJaja-

De acOrdo com o art. 22 dos estatutos, convoco os associados

quites, para uma assembléia geral extraordinárfia, no lia 19 do
corrente, ás 20 horas, na sede, à rua Baroneza do Engenho Novo
n. 32. Ordem do dia: Eleição para os cargos vagos na diretoria, interêsses sociais, deliberação Obre a mudança da sede e aprovação
co balanço e contas.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938. — Miguel Jorge Hentique, presidente.
" (C 8.334 — 15-12-1. 938 — 175300).

Ret'onheço a firma F. Eduardo Magalhães.
Rio de Janeiro, 15 de ti,:z.)-rehro de 1038. Em testemunho (estava
o sinal público) da N. el.cia . 1 — Alvaro Borgerth Teixeira, tabeliião.
,(,C 8.414— 15-12-1938 — 425800 — 3 vezes)
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AR enbine .e4as 'dorthrith que hão fonm
a e o ,lipa)hr.dr. de importancia destinada
á. uesuesas de porte e registo do Gorreiq
?IL.° s arão atendidas, não se podendo,
acritar em pa g amento de obras ou de
exemplares do "Diário Oficial" galos do.
Correio, estampilhas do saio adesivo, eho.:
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RE9I3TA DR PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Lezembro, 1938

I

PRIVIISOIOS DE INVENÇÃO R MARCAS DE . INDUSTRIA 1 De COMÉRCIO
—

CONSELHO DE RECURSOS DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

"Constitue ato de concorrência desleal todo ato d-e concorrência coa:
trário às práticas honestas em matéria industrial ou comercial".
4 — Sem dúvida que o depositar alguem certo nome, para o registrar como marca, sendo esse nome já usado por outrem na mesma
Aeordãos
indústria, pode vir a ser um ato de concorrência desleal. Sê-Io-a.
sem dúvida, toda vez que isso redunda em ato "contrário às prátice
ACORDÃO N. 2.248
honestas em matéria industrial ou comercial". Assim é em tese falando de um modo geral.
Processo n. 5.097 — ter. 42.430.
5 — Mas, na espécie, sabido que o Departamento de Sande aprovf
Recurso n. 1.408.
os preparados farmacêuticos que lhe são sujeitos, para o exame
Recorrente, Andréas Jansen - HolIevik.
prévio condicional ao seu consumo, sem lhe importar os nomes, adRecorrida, D. N. P. I.
mitindo que tenham nomes semelhantes e por vezes iqnticos, sem
Marca REX ESPECIAL
lhes atender a diversidade das procedências — por isso mesmo qu.
Vistos, relatado se discutidos os presentes autos em que é re- ali não se trata de registrar marcas — tanto assim que licenciem.
corrente Andréas Jansen Jollevik e recorrido o D. N. P. I.; acor- primeiro, RHEUMATASE, em nome de Jacomo Pelosi (fls. 11), e, deREUMATASE, em nome de Ramos, Cardoso & Cia. Ltda.
dem os membros do Conselho de Recursos da P. Industrial, por voto pois,
(fls. 39), não nos parece de justiça levar-se à conia dos proprietapnânime e na conformidade do parecer do auditor, dar provimento rios
e fabricantes desses preparados assim licenciados, oficialmente
ao recurso, para o efeito de ser, arinal, concedido o registro.
pensamento ilícito ou menos honesto, considerando-o, de si mesnie
Conselho de Recursos. 2 de dezembro de 1938. — Francisco um
de concorrência desleal. Se é ato permitido e aprovado pela auAntonio Coelho. — José Caetano de Oliveira. — João Maria de La- ato
toridade pública, presume-se que seja lícito, até prova em contrário.
cer(ia. — Ern a sto Lcpes da Fonseca Costa. — Godofredo
6 O Departamento de Saude, no licenciar o preparado farma— Ostealdo Soares.
cêutico, atende, principalmente, à sita fórmula, à dosagem de sua comParecer
posição e à sua posologia, e não ao nome do produto, como ocorre
Ao pedido de registro da marca objeto deste processo, desti- no Departamento da Propriedade Industrial, onde o registro é o titu'e
nada a bacalhau (el. 41), marca mixta, tendo por elemento verbal de marca industrial, com a importáncia decisiva de lhe identificar e
a expressão REX ESPECIAL, foram apontadas três anterioridades origem. Em sendo assim, desde que a Saude Pública licencia dnaimpeditivas: as marcas nacionais ns. 15, do 1921, e 19.171, de 1923, especialidades farmacêuticas com os mesmos nomes (RHEUMATASi-'
e a internacional n. 27:513. Atendendo, porém, a que o registro das e REUMATASE) e os seus fabricantes, pessoas diferentes, os deposiduas primeiras não foi renovado, segundo informa o Arquivo fls. 14 tem depois no DNPI, afim de os registrar como marcas destinadas a
e 28), sendo, além disso, declarada a caducidade da última, da in- tais produtos, já assim licenciados e lancr.'os ambos a consumo, qual
ternacional por despacho que passou em julgado (ut fls. 27); pro- o critério a seguir-se nesse caso ?
pomos o provimento do recurso, para o efeito de ser o registro afi7 — Alega-se que no caso da marca QUINOCANFORA (processo
nal concedido.
n. 8.138-34, termo n. 30.409), entre partes Heitor Sampaio FerConselho de Recursos, 2 de dezembro de 1038. — Godofredo nandes, requerente do registro, e opoentes A. Machado & Cia., de que
Maciel.
era sócio o farmacêutico Antenor Machado, decidiu este Conselho, pelo
acordão n. 475, de 3 de dezembro de 1935, dar ganho de causa aos
ACORDÃO N.2.219
opoentes, pelo fato do licenciamento do produto QUINOCANFORA, na
Semeie Pública, ter sido feito em nome daquele sócio dos opoentes em
Processo n. 26.388-36 — ter. 47.891.
primeiro lugar. Porém, o caso aqui difere, e difere numa circunsRecurso n. 2.261.
tância importante. Ali, o produto QU1NOCANFORA, estando licenRecorrentes, Ramos, Cardoso
Cia. Ltda.
ciado em nome de Antenor Machado, sócio daquela firma, não estava
Recorrido, J. Pelosi e o D. N. P. I.
em nome de Heitor Sampaio Fernandes, depositante do registro.
Marca REUMATASE
Aqui ambos os depositantes, Ramos, Cardoso & Cia. Ltda. e J.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são Pelosi, têm os seus produtos aprovados e licenciados pela Saude Púmesmos nomes, ambos depositados também no DNPI,
recorrentes Ramos, Cardoso e.: Cia. Ltda., e recorridos, J. Pelosi e o blica, com os
de registro, a titulo do marcas.
D. N. P. I.; acordam os membros do Conselho de Recursos da P. para8efeito
— Neste caso, concorrendo a registro duas marcas de nomes
Industrial, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, idênticos
ou semelhantes, destinados a produtos farmacêuticos de dipara o efeito de ser, afinal, concedido o registro, na conformidade ferentes
fabricantes, um e outro licenciados pela Saud° Pública, qual
do parecer do auditor, de fls. 64147.
Conselho de Recursos, 2 de dezembro de 1938. — Francisco das duas marcas deve ser preferida, para efeito de registro? Será a
Antonio Coelho. — José Caetano de Oliveira. — João Maria de La- do produto primeiro licenciado no Departamento de Saude? Não nos
parecendo-nos que, no caso, a preferência deve ser regulada
cerda. — Ernesto Lopes da Fonseca Costa. — Godofredo Maciel. parece,
pela lei das marcas, pelo decreto n. 16.264, de 1923. Ora, esse deOstoaldo Soares.
creto declara, no art. 95, entre outras condições do registro, em priParecer
meiro lugar, que "a procedência do dia e hora da apresentação da
— REUMWASE é o nome da marca apresentada aqui a re- marca estabelece preferência para o registro em favor do requegistro, para produto farmacêutico, a requerimento da firma Ramos, rente".
Cardoso & Cia. Ltda., desta Capital, sendo-lhe denegado o registro
A marca REUMATASE, de cujo registro aqui se trata, foi depopor colidente com o da marca internacional n. 54.885, de nome sitada com o termo n. 47.891, a 20 de novembro de 1936. A de J.
RHEUMATEX, de cuja proteção veiu a renunciar depois o respectivo Pelosi, também denominada RHEUMATASE, foi depositada depois,
titular, segundo consta da informação de fls. 51.
com o termo n. 49.153, a 20 de janeiro de 1937, conforme se vê do
2 — Era essa a única anterioridade impeditilet do registro, ao proceeso anexo n. 1.405. Por conseguinte, se a precedência da apre_qual, entretanto, se opõe, desde o comèço, a firma J. Pelosi, de São sentação é da firma recorrente, não ha por onde se lhe contestar a
Paulo, sob o fundamento de já ser usuária do nome RHEUMATASE, preferência para o registro.
produto licenciado pelo Departamento Nacional de Saude, desde
Nessas condições, atendendo a que cessou o úni co obstáculo apon1935, licença válida até 1940, ao passo que o da firma Ramos, tado pelo Arquivo como anterioridade ao presente registro, de vez
Cardoso et Cia. Ltda., ora recorrente, só o foi depois, em 1937, li- que o titular da marca internacional havida por impeditiva desistiu
cença válida até 1942, conforme o provam os documentos de fls. 11 de sua proteção no Brasil; atendendo a que a firma J. Pelosi, que se
e 39. Alegando o prioridade desse licenciamento no Departamento de opõe b. concessão do presente registro não é titular de marca regisSaude, o usuário do nome relativo ao produto primeiro ali licen- tranda aqui reproduzida ou imitada; atendendo a que, de acordo com
ciado, it no registro aqui pedido, registro de nome semelhante a vigente lei de marcas, e simples uso anterior da marca não dá diàquele, ima ato de concorrência desleal.
reito ao usuário de opor-se ao registro de outra marca que imite ou
3 — A concorrência desleal, se bem que proteiforme em suas reproduza a sua (Gama Cerqueira), "Priv. e Marcas", vol. 2°, páInfinitas modalidades, tem por traço característico o cunho da má gina 315): atendendo a que, no caso, a firma opoente concorre com a
fé, aliás perfeitamente conceituada na Convenção de Paris. de 1883, oposta, ambas depositantes da marca RELTINIATASK ou TtITEUMITARF..
tevista na Haia, em 1925, revisão que assim a define, art. 10 bis: — pretendendo que o seu pedido, depositado com o' termo n. 49.153,
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.roM. que lhe era. J` /01 . , deAoomiXo is. 2.253
tenha preferência .obro ri do teriee .
o despecho recorrido, de- ;
pósito da eirma recorrento; mon 101
Recurso
Proces:-,o ii. 8.595, de 1937, termo 50.953
que já não subsista,
negando o registro, fundort- Ç ., eoi
Phillips do Brasil — Recorrido, D.N.P.I.
devendo-se, consequontemente. eegistro pedido, que não •—• neetil't elit e , S. A.
Marca — Cometa
pode ser preterido por outro depositado oleteriormente; somos pelo
provimento do recurso, para o efeito de toà. o registro afinal conceVibtos, relatados e discutidos os presentes autos em que e . res.
dido.
corrente 8. A. Phillips do Brasil e recorrido o D.N.P.I; acorde° os(
Conselho de Recursos, 2 de devaribee ..ta 1938. — Godof,-edo Ma- membros do Conselho de Recursos da P. Industrial em negar provi-o,
c1. auditor.
meato ao recurso, por voto unânime, confirmando, assim, o de.3pac.hd
nas 18.
"Acutto."..o x. 2.250
mie indeferiu o pedido, de acordo com o parecer do auditor, de fo-c:
conselho de Recursos,. 2 de dezembro de 1938. — Francisco An-t)
Proct., sso o. 7.428, de 1937, termo 59.665 — Recurso o'. 2.319 mulo Coelho. — João Caetano de Oliveira. — Ernesto Lopes da Fone'
— Recorrente, Instituto Quirnioterapico Ltda. — ttuorridos, A. LeiFoste. — Godofredo Maciel. — Oswaldo Soares.
vas Leite e o D.N.P.I
Coniquanto haja a recorrente apresentado novo cliché da marca,
Marca — Panfructol
fôrma representada a fls. 12-14, conservou ali o embléma dei'
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que é re- unia estrela, o qual já figura nas anterioridades impeditivos apon-i:
recorrente o instituto Quirnioterapico Ltda. e são recorridos A. todas pelo Arquivo. Nessas condições, entendemos que o despacho de-4.
Leite e o D.N.P.I.; acordão os membroe do Conselho de Recursos da nogatorio do registro deve ser confirmadó, negando-se provimentc0
P. Industrial, por Voto unanime e de acordo com o parecer do au- ao recurso, podendo o interessado formular novo pedido, dando:
ditor, dar provimento ao recurso, para ser, afinal, denegado o re- Inger a novo processo, se assim lho parecer.
Conselho d e Recursos, 2 de dezembro de 1938 — Godofre ckt
gisto.
Conselho de Recursos, 2 de dezembro de 1938. — F ee nciseo An- Moriel, auditor.
AcórinXo N. 2.254
tonio Coelho. — José Caetano de Oliveira, — João Maria de Lacerda
— Ernesto Lop(•$ da Fonseca Costa. — Godofredo Maciel. — °sugado
Processo — 4.514-37 — termo n. 49.879.
Schirrs.
Recurso — 2.326.
Parecer
Recorente — General Mills, Inc.
Recorrido .. — Silva, Rio & Comp. e o D. N. P. I.
Parecendo-nos haver possibilidade de erra ou engano entre a denominação Pantrutol, de cujo registro se trata, destinada a p:oduto
Marca AZ DE OURO
farmacêutico, e a denominação Pantrofol, da marca 51.452, já regisVistos, relatados e discutidos os presentes autos em que é ree'
trada em nome do recorrente, para produto medicinal; somos pelo
provimento do recurso, para o efeito de ser o registro afinal dene- corrente General Mils, Inc. e são recorridos Silva, Rio Comp., o et
D. N. P. I.; acórdão os membros do Conselho de Recursos da P.,
gado.
Conselho de Recursos, 2 de dezembro de 1938. — Godofredo Ma- Industrial, por unanimidade de votos, dar provimento, em parte,
ao recurso, para o efeito de ser, concedido o registro, de acordo conl
efei, auditor.
4S restrições propostas no parecer do auditor, de fls. 22.
ACORDÃO N. 2.251
Conselho de Recursos, 2 de dezembro de 1938. — Franeised,
Antonio Coelho. — José Caetano de Oliveira. — João Maria de La-,
Processo n. 13.448, de 19S1, termo 52.306 — Recurso n. 2.320 cerda. — Ernesto Lopes da Fonseca Costa. Godofredo Maciel. .-61
— Recorrentes, Almeida Cardoso & Comp . ; recorrido, D.N.P.I.
Pswaldo Soares.
Parecer
Marca — Arterioesclerol
Não
nos
parecendo
haver
possibilidade de confusão entre a,
são
reVistos, relatados e discutidos os presentes autos em que
correntes Almeida Cardoso & Comp. e é recorrido o D.N.P.I; aeor- marca de cujo registro se trata, representada nos exemplares dei'
dão os membros do Conselho de Recursos da P. Industrial, por voto fls. 4 a 6, destinada aos artigos da classe 41 ali discriminados, e ael
unânime e na conformidade to parecer do autditor, negar provimento marcas da recorrente, na. 24.125 e 33.662, juntas por cópia, asi
ao recurso, confirmando, por seu fundamento, o elespabho recorrido. quais, consideradas como devem ser pelo seu conjunto, parecem,
Conselho de Recursos, 2 de dezembro de 1938. — Francisco An- nosso ver inconfudfveis com a marca registranda; somos pela cone
leni° Coelho. — José Caetano de Oliveira. — João Mario de Lacerda. firmação do despacho que mandou registrar a marca, dando, entreErnestt, Lopes da Fonseca Costa- — Go‘lofredo Ma?. — Oswaldo tanto, provimento ao recurso, em parte, para excluir, do registra,'
Soares.
farinha de trigo.
Parecer
Conselho de Recursos, 2 de dezembro de 1938. — Godofred$
Parecendo-nos haver possibilidade de erro ou engano eaLre a Maciel. auditor.
ACÓRDÃO N. 2.255
denominação Arterioeeclerol da marca objeto deste pedido, para proProcesso — 8.710-37 — termo 50.972.
duto farmacêutico, a qual "consiste eseeticialmente na denominação
Recurso — 2.327.
de fantasia Arelerol", conforme se acha expresamente reivindicado
Recorrente — Luiz Ribeiro de Magalhães.
no respectivo registro, cuja cópia se ve anexa a fls. 14; somos pela
D.N.P.I.
Recorrido
ponfirmação do despacho que indeferiu o pedido, negando-sie provimento ao recurso.
Marca PIREt
Godofredp
Conselho de Recursos, g de dezembro de 193e
,Vistos, relatados e *discutidos os presentes autoe bui que d r04,
'do& auditor.
torrente Luiz Ribeiro de Magalhães e recorrido o D.N.P.I.; ae.or4
,0
aaomao si. 2.252
dão os membros do Conselho de Recursos da P. /ndustrIal, em no-.,
provimento ao recurso, por voto ~imo, confirmando, assi
Processo n. '7.198, de 1937, termo 50.604 — Recurso n. 2.32 gar
o
despacho
denegatório do registro na conformidade do parecer
Recorrente,
The
American
Steel
and
Wire
Co.
of
New
Jersey
—
auditor, de fls. 13.
Recorrido, D. N. P. I.
Conselho de Recursos, 2 de dezembro de 1938. — Francis
Marca — El-Picador
'Antonio Coelho. — José Caetano de Oliveira. — João Maria de La.4
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que é re- cerda. — Ernesto Lopes da Fonseca Costa. — Godofredo Mactel.
corrente The .Anieriean Steel and Wire Co. of New dersey e reerrido Osicaldo Soares.
Parecer
o D.N.P.I.; aoordão os membros do Conselho de Recursos da P. Industrial, por voto unânime e na conformidade do parecer do auditor,
Parecendo-nos, salvo melhor juizo, haver possibilidade de errd.
atendendo que a recorrente Casou de fundamentar o seu recurso, ou engano entre a denominação PIREX, cujo registro aqui se pedef
não havendo, portanto, o que provar, confirmar o despacho que in- para formicida (el. 2) e a denominação da marca PYROX, já redeferiu o pedido.
gistrada em norne,„de terceiro para insectieida (fl. 2) • somos pela
Franciseo An- confirmação do despacho que indeferiu o pedido, negando-se provie
Conselho de Recursos, 2 de dezembro de 1938.
tonio Coelho. — José Caetano de Oliveira. es- João Maria de Lacerda.. mento ao recurso.
04LeA1,aa
— Ernesto Lopes da Fonseca Costa. — Godffredo Mcip¡el.
Conselho de Recursos, 2 de dezembro de 1938. — Godofrodo
Soares.
"ciei, auditor.
Parecer
aoónolo N. 2.256
Perecendo-nos haver possibilidade de çonfusão entre a rnare.a
Processo — 29.493/38 — termo 48.166,
Picador, de cujo registro se trata, destinada a arame farpado (classe
Recurso — 2.328.
12) e a marca 26.118, dworninada Toureador, já registrada em nome
Recorrente — Brunow & comp.
oe ereatrn pira distinguir arame farpado; e atendendo a que a reReeorido — D. N. P. I.
corrente não aprosentou as razões do seu recurso, não havendo porMarca Z — 7.
tanto sobre o que prover; somos pela confirmação do despacho etle
indeferiu o 1,>eilitlo, o qual deverá assim stab=istir para todos os
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são ré,
orei tos .
correntes Brunow & Comp., e é recorido o D.N.P.I.; acordão
Conselho lie Itecursoa, 2. de dem:tia/1'o de lea3. — G.9,10f.cdo
roembrus do Conselho do Recursos da P. Industrial em negar pro-i
d ei auditor.
ullâilieRe, confirmando, assim, o deeple,
rimentu ao peeueey, p9r_
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ACORDA() N. 2.25D
03so que indeferiu o pedido, de acôrdo com o parecer do auditor, df
Ins. 26.
Processo — 9.760-37 — ter. 51.215.
Conselho de Recursos, 2 de dezembro de 1938. — Frenda°
Recurso — 2.332.
:Antonio Coelho. — José Caetano de Oliveira. — João Maria de La
Recorrente — E. Paulsen.
cerda. — Ernesto Lopes da Fonseca Costa. — Godofredo Maciel. Recorrido — JY. N. P. I.
Oswaldo Soares.
Marca IMPERMOL
Parecer
'Vistos,
relatados
e
discutidos
os presentes autos em que 6 recorEmbora a marca n. 31.548 havida aqui por impeditiva seja
complexa, devendo, portanto, ser considerada pelo conjunto admitido rente, E. Paulsen e recorrido o D. N. P. I.: acordam os membro.
a registro, conjunto que a constituo a integra, e não assim por do Conselho de Recursos da P. Industrial, por voto unanime e r
qualquer dos seus elmenetos componentes, isoladamente, todavia ali conformidade do parecer do auditor, em negar provimento ao recurs,
se destaca, naquele conjunto, realçando-o de modo predominante a confirmando, assim, a decisão recorrida.
Conselho de Recursos, 2 de dezembro de 1938. —Francisco Ali
letra Z, isto é, a mesma letra adoptada pela recorrente, como um dos
elementos da marca objeto deste pedido, elemento seu também pre- tonio Coelho. — José Caetano de Oliveira. — João Maria de Lacerd
dominante. Som dúvida que se trata d eelemento de um geral, de ei — Ernesto Lopes da Fonseca Costa. — Godofredo Maciel. — OsMesmo inapropriavel; mas o seu emprego aqui, dada aquela cir- toado Soares.
Parecer
cunstância de relevo, parece-nos susceptivel de produzir confusão
no espirito do consumidor, baralhando as marcas, fazendo-o tomar
Parecendo-nos haver possibilidade de erro ou engano entre
o produto cia uma pelo produto da outra,- todos da classe 7 — (má- marca IMPERMOL, objeto deste peddio, e a marca 87.634, de Bera
quinas para agricultura e horticultura e suas partes).
de nome IMPERMEOL, apontada pelo Arquivo na informação de fl.
Nessas condições, somos pela confirmação do despacho que in- 9; propomos que se confirme o despacho denegatório do registro, ne(inferiu o pedido, negando-se provimento ao recurso.
gando-se provimento ao recurso.
Conselho de Recursos, 2 de dezembro de 1938.
Godofredo
Conselho de Recursos, 2 de dezembro de 1938. s.-- ~fr.*. .No
Maciel, auditor.
auditor.
ACORDÃO N. 2.257
ACORDelo N. 2.260
•
Processo
29.494-36 — ter. 48.757.
Processo — 5.137-37. — ter. 50.037.
Recurso — 2.329.
Recurso — 2.333.
Recorrente — Brunow & Comp.
11 acorrente — Instituto de Ciência Aplicada Ltda.
Recorrido — D. N. P. I.
Recorrido — D. N. P. I.
Marca Z — 6.
Marca SODIODETO ISA
Vastos, relatados e discutidos os presentes autos ana que' 'oh ree
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Oro que é recorrentes Brunow & Comp. e é recorrido o D. N. P. I.; acordam os corrente o Instituto de Cinda Aplicada Ltda. e recorrido o D. N. I,
membros do Conselho de Recursos 'da P. Industrial em negar provi- I.: acordam os membros do Conselho de Recursos da P. Industrie
mento ao recurso, por voto unanime, conformando, assim, o despa- por maioria de votos, dar provimento ao recurso, para o efeito e
cho que indeferiu o peddio, de acordo com o parecer do auditor, de ser, afinal, concedido, o registro, na conformidade do parecer d,
fls. 20.
auditor. de fls. 14.
it'inio Coelho. — José Caele4no de Oliveira. — João Maria de Lacer-i
Conselho de Recursos, 2 de dezembro de 1938. — Francisco Ar
do. — Ernesto Lopes da Fonseca Costa. — Godofredo Maciel.
tonio Coelho. Vencido. — José Caetano de Oliveira. Vencido. Conselho do Recursos, 2 de dezembro de 1938. — Francisco Mie João Maria de Lacerda. — Ernesto Lopes da Foraecp Costa. — Gork
Uswaldo Soares.
fredo Mrteiel. — Oswaldo Soares.
Parecer'
Parecer
Embora a marca n. 31.546, havida aqui por impeditiva seja
Não
nos
Parecendo
que
a
denominação
SODIODETO ISA, de eu»
complexa, devendo, portanto, ser considerada pelo conjunto admitido
se trata para produto farmacêutico, seja confundivel com •
a .é;:stro, conjunto que a constitue e integra, e não assim por qual- registro
SODIODIL, já registrada, para produto da mesma cias
quer dos seus elementos componentes, isoladamente, todavia ali se denominação
se, porquanto as diferenças entre as duas marcas podem, ao nos
destaca, naquele conjunto, realçando-o de modo predominante a le- ver
e ouvir, ser reconhecidas independentemente de exame ou cot,
tra Z, isto é, a mesma letra adotada pela recorrente como um dos ele- frontação:
somos pelo provimento do recurso, para o efeito de ser
mentos da marca objeto deste pedido, elemento seu tambem predo- terislio afinal
concedido.
inante. Sem dúvida que se trata de uso geral, de si mesmo inaproConselho de Recursos. 2 de dezembro de 1938. — Godofredo M, priásel; mas o seu emprego aqui, dada aquela circunstância de relevo, parece-nos susceptível de produzir confusão no espirito do con- cie, auditor.
sumidor, baralhando as marcas, fazendo-o tomar o prodUto de uma
pelo produto da outra, todas da claSse 7 (máquinas para agriculutra
DEPAIITAN. IENTO NACIONAL DA .PROPRIEDADE
o horticultura e suas partes.)
INDUSTRIAL
Nessas condições, somos pela oonfirmação do dsepacho que inindeferiu o pedido, negando-se provimento ao recurso.
Expediente
Conselho de Recursos, 2 de dezembro de 1938. — Godofredo afaze
Expediente do diretor geral
cl.
ACORDÃO N. 2.258
Dia 14 de dezembro de 1938
Processo — 12.802-37 — er. 52.083.
Modelo de utilidade
Recurso — 2.330.
e meio pai
Jorge Fumo — Prol:as:3o para ¡abriu) de parafu eio6
Recorrente — Ancona Lopes & Comp.
executá-lo (termo 18.370). — Rejeito o pedido, nos termos do art Recorrido — D. N. P. 1.
go 43 do decreto n. 16.264, de 1923, tendo em vista a resolução
Marca CARDIOSIT
Conselho de Recursos da Propriedade industrial.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são re.. Título de estabelecimento
correntes Ancona Lopes Comp. e é recorrido o D. N. Po I.: acorAntônio
de
Sousa
Araujo — PAPELARIA ARAUJO— e.1: -,sses
(")
dam os membros do Conselho de Recursos da P. Industrial, por maioria de votos, dar provimento ao recurso, para o efeito de ser, afinal, 17 e 38 (termo 58.564). Registre-se, de acordo com o art. 32
concedido o regsiro, na conformidade do parecer cl audior, de fls. decreto n. 24.507, de 1934.
17.
Registro de marcas
Conselho de Recursos, 2 de dezembro de 1938. — Francisco An•Luiz Antunes & Comp. — COGN.(" IMPERIAL — ela,sr:e
tonio Coelho, vencido. — José Caetano de Oliveira, vencido. — João
Nariq de Lacerda. — Erneio Lopes cic4 Ftinseca Cosa. — Godofredo (termo 53.383). — Registre-se.
&age 12 (1,e;
' Companhia Antártica . Paulista — DUBAll
— amoldo Soares.
Registre-se.
mo
54.400).
Parecer
Weetern EleoLrio Company, of Brasil — MICROPIIONIC Não nos parecendo haver possibilidade de erro ou engano entre classe 8 (termo 55.245). — Registre-sc.
Casa Hilpert El'. A. — ODINE — classe 1 (termo ,:55.525). a denominação CARDIOSIT, de cujo registro se trata, para produto
farmaceutico, e a denominação CARDIOPHYL, já registrada em nome Indeferido, por colidir com a marca intesnacional . n 78.046.
eln.se
LAZELLA
Merkel & Kinlin G. m. b.
de outrem para produto da mesma classe, apesar de aparecer em ambas as denominações o elemento verbal CARDIO, aliás de uso comum, mo 55.677). — Registre-se.
Oscar Pereira de Carvalho — Emblemática — classe 49 (k
servindo nas duas marcas para indicar a aplicação terapeutica dos res.pectis os medicamentos, que, ao demais, só podem ser ministrados por mo 56.994). — Indeferido, por não Pa ticfnzer o disres , to no cri
prescrição e receita médica; somos pelo provimento do recurso, para go 79 do decreto n. 18.264, de 1923.
Serafim Blasi & Comp. — VTSCOFLEX — classe 55 (te
o efeito de ser o registro afinal concedido, salvo melhor juízo, a crimo 57.395). — egistre-se.
tério do Conselho.
60 (terwoV§..84'
J. Pirillo & Filho — TACO DE 01110
Conselho de Recursos., 2 de dezembro de 1938. — Godofredo Ma— Regist re-se.
ciel, auditor.
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Société des Usines Chimiques Rhone-Poulenc S. A. — ORTE• Almieda & Cia. (26.354-38). — Aguarde-se solução "do proeemei
DRINE — classe 2 (termo 58.042). — Registre-se.
L 23.434-34.
S. A. Fábricas Orion — CORAL — classe 17 (termo 58.267).
_Carlos Carneiro & Cia. (29.330-38 jun(o. ao termo ft .1:164) •-•
-- Registre-se.
Nada há o que deferir, uma vez que lp5 em grau de ..410414/4" poderá aos.
De Marchi & Comp., Ltda. — TRIUMPHO — classe 39 (ter- c assunto novamente examinado.
mo 58.352). — Indeferido, de acordo como art..80, n. 6, do decreto
a. 16.264, de 1923.
Expediente do Diretor da Sução do Privilégios de Invenção
António P. da Fonseca — CAFÉ APOLLO — classe 41 (termo 58.638). — Registre-se.
Dia 14 de dezembro de 1938
Antônio P. da Fonseca
APOLLO — classe 41 (termo 58.639).
Exigências:
— Registre-se.
Anibal Alves de Pinho — ALUMINOL — classe 46 (terFerreira & Alietto (termo 16.825). — Cumpram a exigência do
mo 58.676). — Indeferido, de acordo com o art. 80, n. 7, do decreto técnico.
a. 16.264. de 1923.
Fausto Pedreira Machado (29.696-38 junto ao 4.070-24). --e
Malharia Sedan S. A. — VISCOTEX — classe 36 (termo 58.693). Preste esclarecimento.
— Indeferido, de acordo com o art. is0, n. 7, do decreto n. 16.264,
Ventincio Tarabini (29.649-48). — Preliminarmente, complete •
de 1923.
seio.
Malharia Sedan S. A. — VISCOSIL — classe 28 (termo 58.691).
— Indeferido, de acordo com o art. 80, n. 7, do decreto n. 16.261,
Expediente do diretor da Secção de Marca.
le 1923.
Francisco Simões Flórido — RAINHA SANTA — classe 41 (terDia 14 de dezembro de 1938
mo 58.742). — Registre-se.
Exigências
Socony Vaccum Oil Company Incorporated — SOVAC—ciesse 47
ermo 58.716) .
Registre-se.
Torpedo Werke Aktiengesellschaft Fahrra Der und Schreib-Mas.
chinco Mini° 58.886), Med Fabrik Chem. Prarmazeut. Preprate Dr.
Caducidade de marca
lei & Co. (termo 58.799). — Satisfaçam a exigência do arquivo.
Abel de Barros & Cia. (termo 58.897). — Apresentem novas
Lico iam Cordeiro dos Santos (10.100/88 — requer a carteei- descrições excluindo a classe 16 e pagu a taxa de prorrogação devida
liole da marca "Luxo, n. 32.326, de S. A. Indústrias Reunidas F. a fls. 7.
llatarazzo; . — Indeferido, por não ler sido devidamente comorevade
Laboratório Biológico Limitada (termos 61.079, 61.081, 61.082,
de.suso da marca com documento habil.
01 .0d3 e 61.080). — Preste esclarecimentos.
Leopoldo Ferreira Lobo (termo 58.924). — Satisfaça a exigência
Arquivamento de processo
do art. 119 do decreto ri. 20.377-31 e prove que pode fazer uso do
Dr. Benedito Brigagão (termo 43.592 — Necaticida). — Ar- nome do estabelecimento que figura no "cliché".
João de Sá Brandão Sobrinho (termo 58.7t). — Complete o
-RIt ve-se, de acordo com o art. 6" do decreto n. 22.900, de 20 de jiaselo do documento de fls. 3.
ho de 1933.
Antro Silva Sacras (termo 58.932). — Apresente novas desDesisténcia de recurso
s discriminando todos os artigos que a marca vai distinguir
O Dr. procurador da Propriedirie Industrial declarou a deais- criçõeCooperativa
de Laticínios de Paiva (termo 58.894). — Recoência do recurso interposto contra o despacho que mandou ea- nhera. também, a letra da pessoa que lavrou o instrumento de fls. 3
lovar a marca "Cruz de Malta", termo 61-498, de João joige, Fi- e pague a taxa de Educação no reconhecimento de fls. 3v.
;ueiredo & Comp.
Exigências

Theodor Olivet (termo 58.928). — Requeira, em separado, uma
aei; que .a marca sofreu alteração esseneial.
João C. Hartenstein (termo 58.445). — Caracterize melhor a
()arca, tendo em vista o registro anterior apontado.
Companhia Antártica Paulista (termo 52.749). — Apresente a
arocuração, dentro do prazo máximo de trinta dias; complete a taxa
•le educação e sande a petição de fls. 8.
Torrago, Martinez & Comp., Ltda (13.085/08, junto ao termo
•i2.639). — Apresente a nova certidão do Laboratório de Ainiliaes,
nencionando a marca corno registrada.
Norman Dennys Trovor °irar e Benedito de Campos (ter-no 19.179). — Apresentem amostra do invento.
Fernand Leoa Ducatte (termo •48.892)-. — Apresente novos re'etários e cliché, incluindo neste último o nome do fabricante e o
:ocal.
Maria Roxo Fleiuss (termo 58.72?). — Apresente novos exernalares, fazendo referência ao título do estabelecimento e meneiolendo o local em que eete func. inana.
Banco do Comércio S. A. (termo 55.711) e Lauro. Gama Shal•iers (1.151/38, junto à marca 21.909). — Mantenho a exigência.
(*) Companhia Indústria de Ferro S. A. (termo 55.672). —
nfantenho a exigência.
Prorrogação de prazo
De La Vergne Engine Company (28.692-38 junto a marca 9.471).

":,oncedo o prazo de trinta dias em prorrogação.

Diversos
Aureo Barros (27.617 - 38 junto ao termo 31.096). — Nada 'ia
gle deferir por se tratar de processo findo.
Laura Soares de Farias (termo 57.192), S. T. S. Serviço de
eraosfusão de Sangue (termo (43.936) e Osmar santos Moreira (termo
— Concedo a restauração dos processos nos termos do de.reto-lei n. 614 de 1938.
Pinheiro Lima & Cia. Ltda. (23.331-38, junto ao termo 52.695).
— Indeferido tendo em vista o que dispõe o art. 5 1 do decreto lei
614 de 1938.
Vva. Leclerc & Co. Ltd. (termo 44.981). — Aguarde-se que o
n ssuuto seja resolvido definitivamente pelo Poder Judiciário.
Altair de Sousa (29.962-313). — Indeferido o pedido, tendo em
riste a necessidade.
Henrique E. N. Santos (termo 34.820). — Aguarde-se solução
da marca internacional n. 84.031.
Fontoura & Serpa (25.151-38). — Aguarde-se solução do proAsso de caducidade n. 30.282-37.
Anio Gomes Pereira Mota (termo 58.792). — Aguarde-se aoação do termo n. 58.692.
Kurt Niedorberger (8.861-38 junto a marca 32.664). — A gua r
-desoluçãprcn.
12.005-38.

NOTICIÁRIO
NOTIFICAÇÕES
n:'. ã o convidados os requerentes abaixo mencionados a comparececeei a este Departamento, afim de efetuarem, dentro do prazo maxinio de dez dias, o pagamento das anuidades das seguintes patentes:
Sociedade Industrial Tetracap Ltda. (20.762/38 — relativo à
patente n, 21.327), John C. Kaiser (21.105/38, relativo à patente
n. 14.915), Companhia Geral de Indústrias (21.248/38, relativo à
Patente n. 17.228), Dr. José Tomaz Alves (21.356/38, relativo à
patente n. 16.604), e Nuno de Andrade Magalhães (20.688/38, [INpatente n. 21.431).
lativo
a, convidado Oscar Lourenço a cornpareer a êste Departamento
afiai de efetuar o pagamento da taxa para a expedição do certificada
da marca "Eurodil", termo n. 51.601.
É convidada Maria Valentini a comparecer a este Departamento,
afira de efetuar o pagamento da laxa para expedição da carta-patenla
do pedido do privilégio depositado sob o n. 18.791.
É convidado J. Paz a comparecer a este Departamento, afim clf
provar o uso anterior do nome "Zorilla", (13.352/37 junto ao temi(

n. 40.970).

É convidado o Dr. Armin Niemeyer a comparecer a este Departamento, afim dé revalidar o sêlo de fls. 5 do termo n. 58.301.
São convidados Filizola & Comp., a comparecerem a este De
partarnento, afim de efetuaraem o pagamento da taxa de alteraeãi
de nome da titular da marca registrada sob o n. 39.439, por Vicente Filizola.
oposições
(*) S/A Indústrias Reunidas F. Matarazzo (n. 21.511. dt
12-9-38 ), apresentou oposição à marca "Floroil", termo n. 61.921
Romeu Rodrigues (n. 29.994, de 12-12-38), apresentou oposiçã(
ao privilégio depositado sob o n. 21.565, pela Sociedade Etre Ltda.
João Paulo Araujo (n. 29.932, de 9 - 12- 38), apresentou oposição ao pedido depositado sob o n. 21.7771, pela firma Lebre Sobrinho 84 Comp.
Lowensteinn, Hartmann & Comp. (n. 29.681, de 7-12-38), apre,
sentou oposição à marca -Aço Niquel", termo n. 63.345.
Quimioterápica Brasileira Ltda. (n. 29.605, de 7-12-38), apre.
sentou opersição à marca "Morruoquin" termo n. 62.620.
Quirnioterápica Brasileira Ltda. (n. 29.606, de 7-12-38), apresentou oposição à marca "Nalobi", termo n. 62.629.
A. Machado & Comp. (n. 29.614, de 7 - 12 - 38), apresentaram
oposição à marca "Palustrina", termo n. 62,888, do Laboratório Vila
8. A.
S/A Fábricas Orion (n. 29.676, de 7-12-38), apresentou opo•
sição à marca "Novion", termo n. 63.445.
(•) Reproduzidos por terem saldo com incorrecbee
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Jacques£Ugeillisr (n . 29.237, de 2- 1. 248),e tipres4-çoi art taposição
f2.511S-6i'CTO Phfil-is ta g .' N=. (4-(29.050- .de 10-12-38) ri...correú de d-es è marca "Najobi", termo n. 62.629.
pacho que indeferiu a marca • "Bandeirante", termo 57.887,
• . Bruno Bibbio (n. 29.887, , de 9-12-38), apresentou .uposição
` Moinho Fluminense S. A. (29..808 de 9-12-38) recorreu alisal.408.
marca "Móveis Bruno", termo n. 62.600.
pacho que negou registro á marca "Trigueira", termo 57.137a.
•
I3runo • Bobbio (n. 29.888,, de, 9-12-38), avesentou oposição à
Wolffinetal Ltda. (29.906 de 9-12-38). apresentou réplica ..a..
• recurso
..nuiren "Mr5eis Hospitalares Bruno", termo n. 62.601.
referente ao desenho industrial d e positado sob o il.. 20.416.
Bleistiffabrik Vorm. Johann Faber Aktiengesellschaft (n. 29.895,
Romeu Ilodrigues (29.975 de 10-12-38) apresentou répHea.,,a,
de 9-12-38), apresentou oposição à marca n. "1205". termo n. 62.673. recurso referente á marca "Thirion", de 56.664.
•
Sociedade ,Anônima Lameiro (n..29.920, de 0-12-38), apresentou
Henrique & Irmão (29.931 de 9-12-38) a presentou réplica a..
oposíção. à marca "Alviclermina",• termo n. 63.562.
recurso referente á marca "'fanoeiro",,,termo 55.847.
Romeu Rodrignes (n. 29.790, de 8-12-38), apresentou oposiçãO
Cuido Caloi (30.013 de 12-12-38) ..apresentou aditamento reá marca "Gotex" termo n. 63.612.
'
Francisco Piearelli
(n. 29.755, de 8-12-38), apresentou posição, curso referente á marca "Steel Horse% termo 50.477.
à marca "Bromolues", termo n. 62.030.
Gomes Ferreira & Comp. • (n. 29.747. de 8-12-38), apresentou
AVISO AOS REQUERENTES DE PATENTES
oposição à marca emblemática depositada soh o n. 63.005.
A. O. Tarrê, Filhas Ltda. (ri. 29.767. de 8-12-38), apresentara
(*) Os requerentes de patentes ou seus procuradores aliaáxi.
'opr,sição à marta "Pil-O-Fix" termo n. 53.661.
mencionados, são convidados a satisfazer o pagamento das taxas, a cno
Artur Sgarbi (n. 29.797,' de 8-12-38), apresentou oposição à se referem os artigos 50, letra 5, 51, letra a,, do decreto 16.201,
marca ".armazem •Paris", termo n. 63.60.6.
10-12-23. A inobservância do prazo de 30 dias estabelecidosatigc, 1°, letra b, do decreto 22.990, de 1933, importará no ar q ui`vaArtur Sgorbi (n. 29.793, de 8-12-38), apresontou opbs.ição a
titula "Padaria e Confeitaria Paris", termo n. 63.366.
mento definitivo do processo.
Lowenstein, Hartmenn & Cerol). (n. 29.680, do 7-12-38), apre
Termos
Nomes
sentou oposição à marca "Lunick", termo n. 63.352..
N. 20.452 - International Standard Electric Corporation.
Romeu Rodrigues (n. 29.997, de 12-12-38), apres.entou oposiçã o
N. 20.067 - International Standard Electric Corporation,
à marra "Produfarrna Ltda.", terno n. 63.524.
N. 20,494 - International Standard Electrio Corporation.
funneu Rodrigues (D. 29.998, de 12-12-38), aprsentou oposiçã o
N. 20.498 - International Standard Electric Corporal inn.
à marra "Virrnona", termo n. 63.523.
Lolgate Palmolive Peet Company (11. 30.020, de, 12-12-38), apre ntuu oposáção à marca depositada sob o n. 63.309, por Jose; do s
Sai;tos da Silva Eira,
PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO
Instituto Opoterápico• Nazionale "Pisa" (ri. 30.438, de 12-12-38)
atirentou oposição à marca, "Ergonal", termo Il. 62.184.
Tintaao pn CONTRATO
1...armáquírnica, Limitadti (n. 30.048, do 12-12-38), apresento
opos, n-».1 o à marca "Ilopaphysan", , termo n. 63.734.
Publlenefto feita de acordo com o art. 41 do lictoslament,
Suchard S., A. (30.049 de 1?-12-38) apresentoii oposição
vigente (decrei0 a. 16.=4, de 1923).
marca "Milka", termo 61.754.
§ 2.. Da data da publicação de que trota O P
Lundgren, Irmãos Limitada (29.953 de 10-12-38) apresento
rese nte ulititile
01306 içãO á marca depositada sob o n. 63.644 pela Casas Paulistano
começara a correr o prazo para o deferimento do pedido. Ou
Limitada.
Tanto 60 dias, poderão apresentar Nafta o p osições no Deporta
mento Nacional de Propriedade Industrial, tatuares q ue se •Pil
Tootai Broacihurst Leo Company Ltda. (29:954 cie 10-12-38
garoem prejudicados com aconcessão da P atent e requerida•apresontou oposição á marca depositada sob o n. 63.075 por Herman
Schubert.
Termo n. 22.053, de 1-12-1938.
João Rodrigues d'Oliveira (29.987 de 10-12-38) apresentou oposiçao • á marca "Pasta dentifrício Couraça", termo 63.754.
F. X. aleiller Maschine,nfabrik Wagenbauanstalt
Atamaa.
Almeida Cardoso & Comp. (29.989 cia 10-12-38) apresentou opo,
sição á marca "Rarlumed", termo 56.836.
Pontos ca.racterísticos da invenção de: "Processo de branba
Martinez & Castro (29.811 de 9-12-38) apresentaram oposição embolo".. (Priv. de Inv.).
á marca "Bandeirantes", termo 62.615.
1) Bomba ia embolo provida de um embolo em f,;rina de, dm,
L. Pleollo & Comp. (29.830 de 9-12-38) apresentou oposição ã axialmente perfurado no fundo - atravessado pelo fluido a impo'
marca "Efectron". termo 63.605 pelo Instituto Lourenzini S. A.
sionar, •e acionado pelo excêntrico motor, - o de uma moia de rom
Liberatório Thehra Sociedade Anônima (29.841 de 9-12-38) pressão para o curso de aspiração, apoiada de encontro a unta soperapresentou oposiçã'o á marca "Dglucal", termo 63.718.
fiei° do embolo interna, caracterizada pela. exitéricia de uma mala .0
Romeu Rodrigues (29.857 de 9-12-38) apresentou oposição á compressão (o), atuando pernianentemontO sobre a válvula oe areal1)1w:eu -Nnetar do Norte" termo 57.647.
raçãoã (h, i) o só atuando - ao contrário - sobre o ere1,0:0 (g.,
Química "Bayer" Ltda
. (29.811 de 9-12-38) apresentou oposição durante o ingresso cio fluido a impulsionar.
A marca "Tensiodina", termo 63.571 de R. A. Rangel & Comp.
2) Bomba de embolo, de acordo com o ponto I, caracterizae.
Granado & Comp. (2.875 de 9-12-38) apresentaram oposição
fato do prato da válvula de aspiração (i) constituir o funda do
Marra "Naiobi", termo 62.629.
bolo (g. k), acionado pelo excêntrico (d).
Sociedade indlistrial Aziz Nader Limitada .(29.683 de 26-11-38)
3) Bomba de embolo de acordo com os pontos 1 e 2, carleteri.ia
apresentou oposição ao pedido de restauração da patente-n. 19.481
do pelo fato de ao prever para o levantamento da !Mia rh_:n relrepve,
_
•
ide H. B. Worner & Comp.
(o) de sobro o ressalto interno (no) do embolo, durante o eurlso,d
aspiração, a própria extremidade da háste da válvula do aspleaeã
RECURSOS
que trabalha no canal de passagem (t), e que serve de prato da iro))
Sioujas Durvas 29.072 de 7-12-38) recorreu do despacho que (n) avançando por sobre esse ressalto quando feclinde a v:ltvula .1.
indeferiu a marca "Factor", termo 57.094.
aspiração (h, 1).
otacílio Godinho da Costa (29.614 de 7-12-38) recorreu do des4) Bomba de embolo do acordo com os pontos 1 a 3, .caraete-lza
pacho que indeferiu a marca "Bom Gole" termo 55.430.
da por uma medo de compressão (0),' de um diâmetro de esperas ta
Orozimbo Otávio Roxo Loureiro .(29.717 de 7-12-38) recorreu do que ela de. um lado se aplique p ermanentemente sobre a haste •'•
•despacho que negou registro ao titulo depositado sob o n. 57.621.
válvula cl aspiração (h), o venha por outro lado a a.ssentae sobre I
Vieira, Silva & Comp. Ltda. (29.774 de 8-12-38) recorreram ressalto interno do embolo (m) durante a aspiração.
do despacho que indeferiu a marcardepositada sob o n. 57.208.
5) Bomba de embolo do acordo com os pontos 1 a 4, j*. a r noteriRomeu Rodrigues (29.788 de 8-12-38) recorreu do despacho que zarla pelo fato de existir - entre a extremidade da móla (!e P Onlpressão (o) e a haste da válvula de aspirarão - um preto 'to mói:,
Indeferiu o modelo depositado sob o n. 20.891.
Cecilio José Carneiro (29.922 de 9-12-38) recorreu do despa- especial (n) alcançando o ressalto do embolo KM).
•
cho que indeferiu o pedido depositado sáb o n. 16.860.
W. Schlaporst & Co. (29.900 de 9-12-38) recorreram do des.,
' Termo ri. 22.054, de 1-12-938. •
pacho que Indeferiu a marca "Fidalgo", termo 57.098.
Oscar Centeno Rasmussen (29.823 de 9-12-38) recorreu 'do dosF. X. Meiller Maschinenfabrik Wagenbananstalt - Alernáiba
acho que indeferiu o privilégio depositado sob o n. 20.801.
Pontos característicos da invenção de: . "Proeesso rir arnixeee
Bens Wacker (29.985 de 10-12-38) recorreu do despacho mie
báscula para veículos de carga". (Priv. de Inv.).
indeferiu o modelo de utilidade depositado sob o n. 20.479.
Luis Augusto Pestana (29.716 de 7-12-38) recorreu do despe1) Armação de báscula para veieulbs de carga, car.o:Icriza,h.
i!sbo que mandou registrar o titulo "Bdifcio Brasil", termo 55.622.
pelo fato de se compor de duas vigas longi l udinais, que se 'Andar)
Irmãos Machado Limitada (30.039 de 12-12-38) recorreu do obliquamente (a), e que passam dos locais dos nino sais de báseu,k
i kiespacho que indeferiu a marca "Cruz Verde", termo 5g,048.
:(e), •
Rifle Moriani it Comp. (30.032 de 12-12-38) recorreu do dee• 2) Armação de báscula cie acordo com o ponto I, Ca 1"1:10.¡Za
gpacho que indeferiu a marca "Fidaugo", teimo 57.098.
pelo fato de ser em fôrma de estrela devido a uma viga írtioayers"a'
A. F. Silva 85 Comp. Ltda. (30.027 de 12-12-38) recorráu
,(b). '
•
klespacho que indeferiu a marca "Orion", termo 57.741.
3) Armação de báscula de geoMo cern' os 'pon(tr.Á 1 'ri 2, earacteLaboretzlow Verny B. A. (30.073 de 12-12-38) recorreu do rIzada pelo fato das Viga g. longitudinas (a) serem dolEadas nas ee.que. denegou registro á marca "Perlagym", termo .57.644. _ tremidades. •
•
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Oubstituido por uma lingueta ou borboleta.
3 — Um aparelho "Regulalcoolar Brum", anteriormente descrito,
'de ação medinica, aplicável aos inc toros a explosão empregados em
automóveis e similares, bem come em qualquer outro uso, construidos para consumir gasolina como carburante, pa rmilindo que,
nesses motores, seja utilizado como aarburante o alcoot-motor, sem
que tais motores sofram nenhuma modificação em si ou em
seus carburadores, que se earacteriza por um dispositivo-válvula
construido conibrme o desenho (tig. 1, 2, 3, n. 2) constituido por
uma cápsula cilíndrica com um dos tópes fechado, e duas canaletes
para flexão na parte cilíndrica, para o fim de adaptação ao apareIbo, podendo ser essa ajustagem tambern feita por meio de parafuso

'lo"la dcriaeo lede .-Todusidiál) — rie-z a ri 7,
n- 1 •
",
- Teimo n.' 21.062 de '2 de deseneliro de ltata.
Gumercindo Saraiva de Melo — Rio.
Pontoe. característicos da invenção para: ."Áperfeiçuaineutos as
aparelhos musicais de funcionamento por meio de teclado ou ttciado combinado com ar, tais como harmônicas, bamloneons e outre•
semelhantes ou congeneres" Privilégio de Invenção.
Em resumo reivindico como pontos, característicos da inveace
os seguintes:
:t
— Aperfeiçoamentos em aparelhos musicais macanicos de, 1w
cionamento por meio de teclado ou de teclado combinado com,
tais como harmônicas, bandoneons e outros semelhantes ou eong(
flores, caracterizados pelo emprego de alavancas, que combinad,
com teclas providas de molas produzem a movimentação eo etea.w.
de acordo com a perfuração existente no rolo onde be acha -em- -

ou mala de pressão.
4 — Um aparelho "Regulalcoolar Brum", anteriormente descrito,
de ação mecanica, aplicável aos motores a explosão empregados em zida a música;
automóveis e similares, bem como em qualquer outro uso, cons2 — Aperfeiçoamentos em aparelhos musicais mecânicos ae fui
truidos para consumir gasolina como oarburante, permitindo que,
nesses motores, seja utilizado como carburante o aleool-motor, sem cionamento por meio' de teclado ou de teclado combinado com
que tais motores sofram nenhuma modificação em si ou em tais como harmônicas, bandoneons e outros semelhantes ou eenigl
seus earboradores, que se caracteriza por duas serpentinas, subeti- liares : como reivindicado em 1, caracterizado pelo fato das reter
Uiveis por câmaras internas..011 externas, ou outro dispositivo qual- nas alavancas serem movimentadas automaticamente por meio d.
quer destinado a produzir o rt-irmo efeito fundamental dó levar ao perfurações do rolo em virtude de pularem para fora pela ditai pe
carburador ar adicional, constituidas, como se vê das fig. 1 e 2, on- furações as extremidades das alavancas, nos pontos coincidentes ci
se perfurações de uma regua, com que se produz a aberto
mero 3, de tubos de latão. ou cobre, dese (6) milfmatros de (ed
repentina das teclas que se achavam fechadas pela compres:
n'etro externo e três railimetros de ditlana ro interno, em forma
do papel na parte não perfurada sobre as extremiclactee das eitad:
"U" ou ferradura, com suas extremidades abertas e terminadas
ti mi tro do corpo cilíndrico inferior do aparet e apresentando da ' 3 alavancas, produzindo-se assim o som.
serpentinas, uma, dois orifícios, e a outra,
3 — Aperfeiçoamentos em aparelhos musicais mecânicos de
, feitos nas curvas perjures dessas
dessas serpentinas, que são adaptadas ao corpo do ap:- ro- cionamento por meio de teclado ou de teclado combinado cora r.
lho por cravação, solda ou contra-placai.
tais como harmônicas, bandoneons e outros semelhantes ou coe-o
5 — Um aparelho "Regulalcodeairlartim" anteriormente descrito, noras, como reivindicado em 1 e 2, substancialmente descrito e aa
presentado nos desenhos anexos, para os fins em vista.
de ação mecânica, aplicável aos-anotares a explosão empregados
automóveis o similares, bem como em qualquer outro uso, conetru idos para consumir gasolina como carburante, permitindo que,
Termo n. 21.0G3 de 2 de dezembro de 1938.
nessas motores, seja utilizado como carburante o alcaol-motor, sala
que tais motores a iig ram nenhuma modificação em si ou a+,1
Fernando Iehly de Lemos —
seus carburadores, que se caracteriza por um excêntrico fixo a um
a.
Pontos
característicos da invenção para: "Aperfeiçoamentos eli
eixo, conforme figura 2, 3 e 4, n. 10, e 12, podendo ser essa /exata-ai peraianas que
permitem o recolhimento total da esteira dentro 'd
obtida por parafuso, pino ou cravação, ou inteiriço, ficando dito (-a- uma verga comum
com as respectivas reguae unidas uma a outra da
aôn trico a meio comprimento do eixo, que, por sua vez acha-se co- pensando a utilização
de caixas salientes". Privilégio de Invenção.
locado diametralmente no aparelho, na altura da junção da seculo
Em resumo reivindico como pontos caracteristises da inveneft
3iliartriea com a cónica, e sob o dispositivo válvula.
a — Um aparelho "Regulaicoolar Brum", anteriormente &se-a e. os seguintes:
1 — Aperfeiçoamentos em persianas que permitem o recolhide ao mecânica, aplicável aos motores a explosão empregados aia
automóveis e similares, bem como em qualquer outro uso, coas-- mento' da esteira dentro de uma verga comum com as aespectiaa
trnidos para consumir gasolina como carburante, permitindo on:-.. reguas unidas uma a outra, dispensando a utilização de caixas salinesses motores, seja utilizado como carburante o alcool-motor, ':1) entes, caracterizados pelo emprego de dispositivos que permitem eO
quc tais motores soeram nenhuma modificação em si ou em recolhimento da persiana com raguas unidas umas às outras, E'èrr,
seus carburadores, que se caracteriza por uma alavanca de corara- intervalos diminuindo, assim, a altura da persiana encolhida Pâi',
do do eixo do excêntrico, em forma de cotovelo, como se vê das fies, 1/3 da altura do vão da janela, o que possibilita seu recolhimaidi
1 e 2, n. 11, podendo ser feita em ferro forjado, batido ou as/ata- dentro da verga comum da janc:a ena virtude de ficar recolhida
nado, em bronze ou aço, alavanca essa que, ligada por meio do arma brada ao meio.
barrela ou outro meio á bomba auxiliar do carburador ou á ala
2 — Aperfeiçoamentos em persianas que permitem o roco,1„..
vanca do acelerador, tem por fim abrir ou fechar o dispositivo \á!
mento da esteira dentro de uma verga comum com as respectivas ia
vala, pela ação do excêntrico que comanda.
guas unidas uma à outra, disPensando a utilização de caixassali7 — Um aparelho "Regolalcoolar Brum", anteriormente descria,. entes, como reivindicado em 1, substancialmente descrito e rep`redo ação mecânica, aplicável aos motores a explosão empregados em sentado nos desenhos anexos.
,automóveis e similares, bem como em qualquer outro uso, cons,a
truidos para consumir gasolina como carburante, permitindo que,
soe. s
Termo n. 22.06i de 2 de dezembro do 1938.
nesses motores, seja utilizado como carburante o alcool-motor, serr
que tais motores soaram nenhuma modificação em si ou em
Jtio.
José Estofânio
seus carburadores, que se caracteriza por uma abertura de entrada
Pontos
característicos
da invenção de: "Um novo sistema de
de ar, como mostra a fig. n. 3 e 4, n. 8, situada na altura da junatia
das formas, cilíndricas e cônica, dentro da qual funciona o dispo , r- tras e sinais para aneuicio.e a reclames luminosos" —
invenção — Reivindicasace.
r
tivo válvula, regulando a entrada de ar.
Em resumo reivixdico como pontos: característicos da in..sis-,o
8— Um aparelho "Regulalcoolar Brum", antariormante descrita.
de ação mecânica, aplicável aos motores a explosão empregados em eao de "Um novo sistema de letras e sinais para anúncios e melai' .;
automóveis e similares, bem como em qualquer outro uso, com - luminosos% caracteriza(lo pelo fato de unia nova apresentação ,à
truidos para consumir gasolina como carburante, permitindo qui-, /atras e sinais com face mi mostrador, inteiriço, de uma só peca. .,ii
nesses motores, seja utilizado como carburante o alcool-mintor, se,n vidrO ou qualquer mita) material translúcido, que se adapta a * i. ..rry
que tais motores saram nenhuma modificação em si ou , eco ca-voto ou batente existente na borda interna da estrutura da -4(..rr
seus carburadores, que se caracteriza por um dispositivo de fixação ou sinal, sendo aí comprimido por uma cantoneira de metal que e. Ido aparelho à entrada de ar dos carburadores, coustituido, conforme dura, todos os contamos da letra or sinal, sendo dita cantoneira' 5 i-a ''
fig. 1, 2, e 3, n. 1, de uma fenda-canaleta, podendo ainda, de acordo xada na estrutura com parafusos apostos aos lados, ficando, portr
com as marcas e formas dos carburadores, ser substituido por bra- facilmente montavel e destriontaver existindo no corpo ou estrutiaa..
çadeira, parafuso, mala de pressão, anel de pressão, rosca ou outro da Letra ou sinal, uma instalação elétrica. comum;
qualquer dispositivo próprio para esse fim.
. 2. "Um novo sistema de letras o sinais para anúncios e ree,Wii'
9 — Um aparelho "Regulalcoolar Brum", anteriormente descrito, luminosos", caracterizado pela apresentação- de um painel em
de ação mecânica, aplicável aos motores a explosão empregados em ou em qualquer outro material translúcido, cujo-fundo, por ai-ocos-e,
automóveis e similares, bem como em qualquer - outro liso, cons- ao de pintura ou qualquer outro, fique opaco, vedado, portantc. .-4.14.
4
truidos para consumir gasolina como carburante, permitindo que, deixando-se translúcidos apenas os desenhos das letras ou .sinate
nesses motores, seja utilizado. como carburante o alcool-motor, sem se queiram., produzir, cujas margens contêm pequenos orifícios ond,;.,..
que tais motores sofram nenhuma modificação em si ou em são 'introduzidos parafusos.para segurarem tubos de metal que firam- seus carburadores, que se caracteriza pela finalidade do produzir. emoldurando,. em todos os contornos, as letras ou sinais que se que,:,.._.,
•
sei
eae aai ,s s e • •e-t•
uma dosagem do - ar admitido no motor, formando-se assim uma •produzir. -, o • ••
o
mistura com o aléool-motor que, op r suas pr
pro
pr edades; . duz
o
i
3. "Um noaxo sistema de: letrila sinais j4ztra 'zinktnOcks' e `repsOes
mesmo efeito do carburante gasolina, oferecendo aceleraçãoW
f 1 , lruninbso; come descrito'no'n. em o miai se obtem o resaitheo'be''
pleno rendimento da motor, e todas as Vantagens 01 clecorr. enIeE,
impressionar achar-se o fundo do painel e as letras ou shisig pra-vèrjr:,
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idos em plaeos diferentes, parecendo que as ditas lebres ou si; kle encontram subpostos, dando o tubo de metal a ideia exata
que separa as letras ou sinais, tal como se realmente fora uma
'dura, tudo como está substancialmente descrito, desenhado e resentado nas fotografias.
Termo n. 22.065 de 3 de dezembro de 1938.
Gestão Majeau — São Paulo.
Pontos característicos da invenção de: "Aperfeiçoamentos em
elhos eletro-vitalisantes". Privilégio de invençãe
Reinvindicação:
Em aparelhos eletro-vitalisa.ntes, o aperfeiçoamento que cons em prover uma peça de formato especial intercalada no circuito
,parslho entre a canalização supridora da energia elétrica n,'s o distive regulador da corrente no aparelho.
2.Ern aparelhos eletro-vitalisantee, o aperfeiçoamento que coaem empregar como regulador da voltagem da corrente uma lama çuja força varia de acordo com a temperatura que se desejar
e• no dispositivo aplicador.
3. Lm parelhos eletro-vitalisantes o aperfeiçoamento que conem ter o dispositivo aplicador forma adequada a ser a extenção
eenetração dele, no reto graduada facilmente conforme o traiamenme se deseja aplicar.
4. Os aparelhos oletro-vitalisentes dotados dos aperaemamensubstancinlmente como aqui des.:eretos e representados nos des-e-; anexes.
'I 'mio e. 22.066 de 3 de dezembro de 1938.
Ernesto. Pisani —; São Paulo.
Pontos característicos da invenção de : "Aperfeiçoamento em
ilhos". Privilégio de invenção.
Ro:nvind'icação:
1. Apei feiçoamento em ladrilhes, caracterizado por se aplicar
iperft-ie plana do ladrilho, já prensado, uma camada de material
einante adequado, como o silicato de sódio, goma laca, sandarae outros, cobrindo-se em seguida a mesma superfície com uma
iria de vidro, e submetendo-se o lei/rilho vidrado a secar ao ar
'e ou em estufa à baixa temperatura.
2. Aperfeiçoamento em ladrilho, como reivindiccado em 1. sub s
-•ialmentcodsrpentaodshex.
Termo n. 22.067 de 3 de dezembro de 193
e'ranciseo remendes Abrenclieo. — Distrito Federal,
Pontos creacterístico da inv ee cãe de "uni elemento de parquea" — Modelo de utilidade.
Um elemento de parqueteria, caracterizado por serem os pedede madeira que o constituem providos. nas faces laterais, de ramas centrais, longitudinais, ficande assim em oposição as ranliude pedaços adjacentes, ao senee :c-unidos os pedaços, para for- o elemento. sendo encaixada no vão , assim provido uma tala
Madeira que ajusto perfeitamente a esse vão, tala essa fixada
Pos ição Por meio de um adesivo qualquer adequado, sendo, ao ser
.nado o soalho com os ditos elementos, encaixados entre eles talas
fixadas de modo análoso, tudo substancialmente como aqui
rito e representado no desenho anexo.
Terrno 22.068, de 3-12-38.
Manuel Vieira de Andrade —
Po os característicos da invenção de: "Uma máquina de
retinar e amaciar celuloses, papéis e semelhantes". (Priv. Inv.)
I -- "Unia máquina para desfibrar, refinar e amaciar celulose,
,eis e semelhantes", caracterizada por constituir-se de um tanque
sei ido inclinado fechado com uma tampa meio recurvada por
e p isa a massa do papel. Na parte posterior contem uma pedra
• amiara a massa projetada por uma peça octogonal provida de naias de aço coladas umas em sentido angular que elevam a massa
.jetando-a a uma distancia suficiente.
Outras navalhas são retas paralelas tendo alguma, uniL pouco
is de altura e quando passam de encontro as outras fixas do asso•. o do tanque, passam 1.1111411 ASNO 011tra4 afil IMINEOR golitto cig tis
tra.
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do Pro!-•r!r-!!,(le

— "Uma máquina para desfibrar, refinar e amaciar celulose,
papeis e semelhantes", como reivindicado no ponto anterior em que
a peça octogonal está ',rua a um eixo que tem na extremidade um
volante ou polia que trabalha a correia que parte de um motor e vem
acionar a máquina. O eixo trabalha sobre mancais fixos sobre um
tirante de cada lado. Na extremidade do tirante está preso um parafuso que trabalha uma engrenagem que gira com um parafuso sem
fim, feito em um eixo, o qual está preso um volante.
Pelo movimento deste aciona as engrenagens suspendendo assim
os tirantes e a peça otogonaI servindo para ajustar as navalhas e para
outro serviço que fôr necessário,
III — "Uma máquina para desfibrar, refinar e amaciar celulose
papeis e semelhantes", eamo reivindicado nos pontos anteriores, po
dedo ser construida nas dimensões e com material que fôr necessák e de acordo com os desenhos anexos.
Termo 22.069, de 3-12-38.
Afonso Schaefer — R. G. do Sul.
Pontos característicos da invenção de: "Uni tapete strança rle de
couro com pêlo (sistema treesé fechado.)_"- -Priv. Inv.
I — -Gm tapete trançado deeekinro com pêlo (sistema tressé fechado"), caracterizado por constituir-se de um trançado com tiras de
couro com pêlo tinto em várias côres formando desenhos originas de
grande realce contornando as margens ficam presas tiras de pêlos
longos lambem de várias côres apresentando um acabamento perfeito.
A parte posterior é ferrada por um tecido de pano adequado.
Todo corno substancialmente. descrito e reivindicado podendo variar
te côres, tamanho e desenhos e de acordo com os desenhos anexos,

mimo ANTERIOR
Tertito n. 18.846, de 11 de junho de 1937.
Schering-Kahlbaum A. G. — Alemanha.
Pontos caraterísticos da invenção de :Processo de fabricação de
ceposta.s complexos de ouros de produtos albumdsicos de degradação
( • queratina contendo grupos sulfidrilicos". (Patente de invenção):
— Processo de fabricação de compostos de ouro complexos aois em agua de produtos albumósicos de degradação de queratina
ii nu grupos sulfidrilicos, partindo de substãcias queratinosas que
see submetidas à hidrolise ácida pelo tempo necessário para que
us eis ein água de produtos albumósicos de degradação de queratina
subsequente e final neutralização do ácido em excesso empregado
para a hidrolise e eventual eliminação do agente redutor, caracteri.
zado peio fato de transformar o hidrolisato assim obtido com comp.stos de ouro sem secagem prévia por evaporação.
2 — Forma de execução do processo reivindicado em 1, caracter :arfo pelo fato da redução dos produtos de degradação de queratina
o eidos pela hidrolise ácida realizei-se com o ácido sulfueose ou com
e- seus sais alcalinos e alcalino-terrosos neutros ou ácidos.
3 — Forma de execueão do processo reivindicado em 1 e 2, caracterizado pelo fato de executar a transformacão cem compostos de
ouro de modo a medir a quantidade do ouro introduzido da modo tal
que se consiga uma saturação completa dos grupos sulfidrílicos com
ouro.
4 — Forma de execução do processo reivindicado em 1 a 3, caracterizada pelo fato de. depois da transformação com compostos de
ouro, tomai ligeiramente alcalina a solução com os óxido s, hidróxidos ou carbonatos dos metais alcalinos, do magnésio ou do cálcio e
isolar os compostos de ouro complexos então obtidos dos produtos de
degradação de queratina.
5— Forma de exa.cução do processo reivindicado em 1 a 4, caracterizada pelo fato de operar a precipitação do composto complexo
de queratinato de ouro pela mistura de liquido com o volume múltiplo de um dissolvente miseivel com água e purificar o composto complexo de ouro eventualmente por uma ou diversas dissoluções em
água e reprecipitação com o dissolvente orgânico.
• — Modificação do processo reivindicado em 1 a 5, caracterizado pelo fato de ser introduzida no produto de degradação de queretina uma quantidade de ouro que ultrapassa à neeessária para
ligação ao grupo sulfidrilico, enquanto o hidrolisato é transformado
com uma quantidade do composto de ouro maior do que segundo a
reivindicação 3.
Finalmente, reivindica a prioridade dos pedidos depositados na
Repartição de Patentes da Alemanha em 12 de junho de 1938 e 21 de
SIM dq 1938. gol terpau da. Convenção Internacional.
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