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Segunda-feira, 19 de dezenihrti de 1938

EXERCíCIO DE 1939
-= •
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
Vigor, sé registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício
de 1939, mediante pagamento da Importância correspondente 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,
Menem de Renda e Coletorias.

• Aos funcionários públicos federais, estadeais e municipais é faOuttado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
AO 4, $ que têm direito, em duas prestações semestrais de 285000.

Pura facilidade e pontualidade na remessa, as inneriebes de ~Mantem Mi ~rifo aceitas quando reallondam até o último dist do mem anterior
àquele em que ~meça a assinatura, lato é, até 31 de dezembro ou até 30
de junho.
Pede-ne Ao rapa/titiles arrecadaderaa que afio aceitem pedidos de anal~tura" afano dentro desusam condielime, a não aer para funcionar:o..
Preços de asainaturas anuais do •41119kric da Justiça” ou de cada uma
dos ',ceceei" do oDierio Oficial".
100000
Repartiçilia públicas ou assinantes' No haterlor.....s.s.s.s.
sieseoe
partteolarea .
{ No exterlor.• s y •
583000
,{ No Interior
Fanelonsirlos pubileos
8341000
No exterior.
Altlisere• avulsos, do dia 400 rei; até o limite de dez cadernos com quabenta folhas e ~da 100 réts pelos neguintea caderno, de quatro folha, 3,01.
timo) ou fraca°.
loor ano decorrido, main 300 reis nobre e preço do dia.
• preço do manter* de bali eatá fixado na última piladas.
ire wo•

ODSDAVAÇOES
•

s.. .11. Redação iam fornecerá gratuitamente ~a euminautest sillimarae

Atraffla" extravladon ou anteriores à data da assinatura.

n- Convem, por bag o, que os latereeandes renovem az etuas assinat~~
com • anteeedencla conveniente, afim de alo Mearem com as ~aa coleção.
desfalcadas".
•—n O. conhecimentos das aSsinaturas tomada, por intermédio daa ~litorina federais, mesas de renda, e til/andes''' poderilo ger encaminbadoa
diretamente ak Imprensa Nacional sena laterterencla das delegacia. flacals.
— da assinaturna não pagas dentro dos primeiro* 15 dliss d a novo Perlado serie canceladas e procedida a ~branca do respectivo preço.
No, dias 10 • 25 de cada men ~rã poblicadu, em ia/micuim' moemos ao
«Diário da Juatlça", a jarisprudencia do Supremo Tribunal Militar • do
Tribunal de Apalaça° do Distrito Federal.

N. da M. Para boa ordem doa aervices da Redação, e no interessara

4. pliblieo, Men estabelecido que os pedido, para reprodução de matéria

pua% verificada

pelo. fateressadon a caloteada de erros ou emlinaes, derem
ma feito* doa 10 à 10 kora* e, ao maniato, até 49 horna ares a ca dos
tirados oficiais.
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Em face dos pareceres emitidos pelo Supremo Tribunal Militar

N. 291

e pela Comissão de Promoções do Exército, contar de 2 de outubro
de 1934, antiguidade de posto ao major da arma de Cavalaria, An-

r--

tenor Nabuco;

Nos termos do art. 38 do decreto-lei n. 197, de 22 de janeiro
de 1938, reverter ao serviço ativo do Exército, o capitão Arnaldo
Moura de 'Azevedo, visto haver cessado o motivo por que se achava

ATOS DO PODER EXECUTIVO :

Ministério da Justiça e Negócios Interiores, decreto de 6 de dezembro
de 1938.
Ministério da Justiça e Negócios Interiores — Decretos de 6 do cor' ree,te.
Ministério da Guerra — Decretos de 18 do corrente.
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio — Decretos de 11 e 23

do mês findo.
Departamento Administrativo do Serviço Público,
SECRETARIAS DE ESTADO:

NInistério 'da Justiça e Negócios Interiores — Expediente da Im-

prensa Nacional.
Ministério da Educação e Saúde — Apostilas — Portarias — Expediente do Serviço do Pessoal, da Divisão do Ensino Comercial, da
Inspetoria dos Centros de Saúde, do Serviço de Saúde, do Serviço de Águas e Esgotos do Distrito Federal e do Conselho Nacional do Serviço Social.
Ihilnistério da Fazenda — Expediente do Serviço do Pessoal do Ministério da Fazenda, das Diretorias das Rendas Aduaneiras e do
Domínio da União, da Câmara de Reajustamento Económico, da
Recebedoria do Distrito Federal, dos Primeiro e Segundo Conselhos
de Contribuintes, da Diretoria do Imposto de Renda e da Alftindegado do Rio de Janeiro.
" állnistário da Gnuerra — Expediente do Sr. ministro, do Serviço do
Pessoal Civil, da Comissão Demare,adora Miais dos Terrenos da
União, DO. Morros do Leme, Babilónia e Adjacóncias e das Direi
torta de Engenharia e do Material Bélico.
Ministério da Viação e Obras Públicas — Expediente da Diretoria
f.Geral de Contabilidade, do Serviço do Pessoal, do Departamento
4
dos Correios e Telégrafos e da Inspetoria Federal de Obras contra

11

as Sacas.
Ministério da Agricultura — Expediente do Sr. ministro, da Diretoria
da Cotabilidade, do Serviço do Pessoal e das Diretorias do Serviço do Pessoal e da Organização e Defesa da Produção.
yinistério do Trabalho, Indústria e Comércio — Portarias — Expediente do Sr. ministro, do Serviço do Pessoal, do Departamento
Nacional do Trabalho, do Serviço de Identificação, dos Departamentos Nacionais da Indústria e Comércio, e da Proriedade
Industrial e do Conselho Regional de Engenraria e Arquitetura.

agregado.

NOMEAR:
O tenente coronel da arma de - Cavalaria, Oscar Moreira Tin000,
chefe de Secção, na Secretaria Geral do Ministério da Guerra;
Osvaldo de Lima Marques, para exercer, interinamente, o cargo
de escrivão da 2 a Auditoria da 3a Região Militar;
De acdrdo com o disposto no art. 1", do decreto n. 15.179, de
15 do dezembro de 1921, .Dr. João Vidal da Cunha, r tenente médico
da 2a classe da Reserva de 2a Linha, para servir na 811 Região Mi-

litar.

TRANSFERIR :

Nos termos dos arta. 11, letra a, e 14 n. I, do decreto-lei número 197, do 22 de janeiro de 1938, para a Reserva do Exército o
major da arma de Cavalaria, Carlos de Paula Ebecken, e, nos tornam

dos arts. 11, letra a, e 14 ia. II, do decreto-lei n. 197, de 22 de janeiro de 1938, também para a Reserva do Exército o 1° tenente de
Administração, José de Melo Morais, visto haverem completado a
idade limite para a permanência .no serviço ativo;
Nos termos dos arts. 11, letra a, 14 n. III e 32, in-fine, do
decreto-lei n. 197, de 22 de janeiro de 1938, para a Reserva do Exército o sub-tenente de Artilharia, Luiz Pinheiro de Almeida, no posto
de r tenente e com as vantagens estabelecidos no art. 25 do decreto
n. 23.347, de 13 de novembro de 1933, visto contar mais de 25 anos
de serviço;
Nos termos do art. 32, da lei n. 284, de 28 de outubro de 1936::
Domingos da Cunha Souto Maior, motorista da classe "F"; José Bartoldo dos Santos e Luiz Gomes de França, motoristas da classe "E";
Zeferino Alves dos Santos, Samuel Pereira da Silva e João de Matos
•Faro Júnior, motoristas da classe "D"; Romualdo de Seixos Gama,
Manuel Messias do Nascimento, Mário Martins e Otacriio dos Santos
Bruni, serventes da classe "C"; Humberto Lopes, mecanico da classe
"E" todos do Quadro I, do Ministério da Guerra, do Serviço Central
de Transportes
para o Gabinete do ministro da Guerra; e o ser'
vente da classe "B", do Quadro I, do Ministério da Guerra, José
Francisco da Silva, da Diretoria de Engenharia, também para e
Gabinete do ministro da Guerra.

remos de contrato — Noticiário — Parte comercial — Rendas pá.
blioas — Editais e avisos — Sociedades anónimas — Anúncioe.

Ministério do Trabalho, Indústria
- e Comércio

Joe.-

ATOS DO PODER EXECUTIVO
Ministério da Justiça e Negócios Interiores
Por decreto de 6 de dezembro de 1938, foi nomeado Alvaro

Wrauelseo dos Santos, 'para exercer, interinamente, as funções de

Por decreto de 11 de novembro do corrente ano e de toaórdci som
O disposto no art. r do decreto-lei n. 778, de 8 de outubro de 1938,
foi nomeado o professor catedrático, padrão L, da Escola Nacional
de Engenharia da Universidade do Brasil, engenheiro civil, Ernesto
Lopes da Fonseca Costa, para exercer, em comissão, o cargo de dl,
retor, padrão P, do Instituto Nacional de Técnologia do quadro tini"
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, com exercido á
partir de 13 de outubro de 1938.

de justiça da ia Vara dos Feitos da Fazenda Pública do Distrito Federal, durante o impedimento do efetivo, Alberto Sehmidt
bialbeiros, a quem foram concedidos, - em prorrogação, troa meses de
Por outro de 23 do novembro último, foi aposentado Alberto
140.11Qa Para tratamento de saúde. (Proc. ia. SA-38-2.488).
Magalhães, no cargo da classe II da carreira de Estatístico-auxiliar,
do quadro único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio,
nos termos do art. 156, letra d, da Constituição.
bitolei

•

—

Ministério- da Guerra
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, rap
lrõlveu:
Por decretos de 18 de dezembro de 1938:
OONCEDE8

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DO SERVIÇO PUBLICO

Nos termos do art. 11, letra b, do deoreto-lei n. 197 de 33
'antro de 1938, transferénola para a Reserva dó Exército ao tado-.
EXPOSIOOES DE monvos
tient° coronel de Infantaria, José' de Almeida Bigueirodo, visto contar mais de 25 anos de serviço.
DF-078 — Em 30 de novembro de 1938 — Exoelentissimo Sr.
Exorizamt:
,
Presidente da República — Tenho a honra de passar ás mãos da
Gentil Gomes de Barros do lugar de servente do Ministério da V. Ex. o requerimento em que o escriturário, classe F, do Quadro VIII — Delegacias Fiscais — do Ministério da Fazenda — Luis
thzerra, visto ter sido nomeado para outro cargo.
Coelho Neto, pede transferência para igual classe e carreira do QuaLICENCIAR:
dro III — Recebedorias Federais — do mesmo Ministério.
/ti" De a,córdo com o disposto no art. r, letra g, l; 3°, do decreto
2. O pedido encontra apoio no § 2° do artigo 35 da lei n. 284,
N. 24.221, de 10 de maio de 1934, o 2° tenente de Cavalaria, conde 1 .936, pelo que nada ha a opór á transferência solicitada, desde
'rasado, Oscar Parrot, visto haver completado a idade para a per- que a mesma fique condicionada á existência de vaga • a ser preInanência no serviço ativo.
enchida por merecimento e que o interessado passe a ocupar o úl-

n- n
'
•

MANDAR:

Para efeito no disposto no art. 29, letra e, do decreto - lei Mi/luro 197, de 22 de janeiro de 1938, considerar promovido em 2 de
dezembro do corrente ano, ao p osto do_ major o ca p itão de adminis/ração, Otávio Moreira Dias;

timo lugar da classe em que pretende ingressar ficando, outrossim,
entendido que o peticionário continuará a perceber apenas os atuais
vencimentos do padrão F, isto á, 700$ mensais.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex. os prolesto::
meu mais profundo respeito. — Luiz Sintlfes Lopes, presidente

4provado. Em 2 de dezembro de 1938. — G.

VARDAS.

25778 Segunda-feira 1.9

DIÁRIO OFICIAL (Sução 1)

DF-477 - Em 30 de novembro de 1938 - Excelentíssimo Sr.
Presidente da República - Tenho a honra de passar ás mãos de
V. Ex. o requerimento em que o escriturário, classe F, do Quadro
VII - Delegacias Fiscais - do Ministério da Fazenda - Carlos de
Sousa Gomes - pede transferência para igual classe e carreira do
Quadro VIII - Alfandegas - do mesmo Ministério.
2. O pedido encontra apoio no 1 2° do artigo 25 da lei n. 284,
de 1936, pelo que nada ha a opÔr á transferência solicitada, desde
que a mesma fique condicionada á existência de vaga a ser preen•hida por merecimento e que o interessado passe a ocupar o -último lugar da classe em que pretende ingressar, ficando, outrossim,
entendido que o peticionário continuará a perceber apenas os atuais
vencimentos do padrão F, isto é, 700$ mensais.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex. os protestos do
meu mais profundo respeito. - Luiz Simões Lopes, presidente.
Aprovado. Em 2 de dezembro de 1938. - G. VARGAS.

Dezembro de 1938

DF-492 - Em 1 de dezembro de 1938 - Excelentíssimo Sr.
Presidente da República - Tenho a honra de passar ás mãos da
V. Ex. o requerimento em que o escriturário, classe G, do Quadro
VII - Delegacias Fiscais - do Ministério da Fazenda, Marlinho
José Carneiro Campeio, pede transferência para igual classe e MN
reira do Quadro VIII - Alfandegas - do mesmo Ministério.
2. O pedido encontra apoio no § 2° do artigo 35 da lei n. 284.
de 1936, pelo que nada ha a opõr á transferência solicitada, desde
que a mesma fique condicionada á existência de vaga a ser pra,
enchida por merecimento e que o interessado passe a ocupar o ti1.
timo lugar da classe em que pretende ingressar, ficando, outrossim,
entendido que o peticionário continuará a perceber apenas os atuaX
vencimentos do padrão O, isto é, 900$ mensais.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex. os protestos dd
meu mais profundo respeito. - Luiz SimÕes Lopes, presidente
Aprovado. Em 2 de dezembro de 1938. - O. VARGAS.

DE/526 - Em 13 de dezembro de 1938 - Excelentíssimo Senhdd
Presidente da República - Na exposição de motivos número 53-e.
presidente da República - Tenho a honra de passar ás mãos de de 20 de outubro último, o senhor ministro da Viação e Obras Pd.
V. Ex. o requerimento em que o servente, classe D, do Quadro III blicas, atendendo ao proposto pelo Departamento dos Correios e Te.
do Ministério da Guerra - António Pedro de Lima - pede transfe- légrafos, submete à consideração de Vossa Excelência a indicaçãO
rência para igual classe e carreira do Quadro I do mesmo Ministério. do pessoal abaixo relacionado, para exercer, nas diversas repartiçõel
2. O pedido encontra apoio no § 20 do artigo 35 da lei n. 284, subordinadas ao mesmo Departamento, as seguintes funções:
Local do serviço - Função - Nome do proposto
de 1938, pelo que nada ha a °pôr á transferência solicitada, desde
que a mesma fique condicionada á existência de vaga a ser preD.
R.
da Paraíba, praticante de 3', Rubens de Lucena Beltrgot
enchida por merecimento e que o interessado passe a ocupar o úldo Distrito Federal, menzajeiro ajudante de $ a, Herculand
D.
R.
timo lugar da classe em que pretende ingressar.
Martins Da Veiga.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex. os protestos do
D. R. do Distrito Federal, mensajeiro ajudante de 3 a, Fernandd
presidente.
Sim4es
Lopes,
meu mais profundo respeito. - Luis
Alvares Pereira.
D. R. do Distrito Federal, trabalhador de 4', José Nato Baptista.
Aprovado. Em 2 de dezembro de 1938. - G. VARGAS.
D. R. do Distrito Federal trabalhador de 4a, Francisco Luccad.
D. L do Distrito Federal, ajudante de motorista de 5 a, Vicentd
Costa.
DF-482 - Em 30 de novembro de 1938 - Excelentíssimo Sr.
D. R. do Distrito Federal, praticante de ia, Maria Thereza
presidente da República - Tenho a honra de passar ás mãos de
requerimento
em
que
o
escriturário,
classe
F,
do
QuaMoura.
V. Ex. o
D. R. do Distrito Federal, guarda-fios de li a, Octacillo de Azan/i
dro VII - Delegacias Fiscais - do Ministério da Fazenda - José
Augusto Vieira Neto, pede transferência para igual classe e carreira boja Ramalho;
D. R. de Uberaba, trabalhador, Antonio Netto de Siqueira
do Quadro VIII - Alfandegas - do mesmo Ministério.
D.
R. de Uberaba, trabalhador, Renato Pinheiro.
"Marceld.
2. O pedido encontra apoio no § 2 0 do artigo 35 da lei n. 284,
D. R. do Rio de Janeiro, praticante de 1 a, Dulce Freire
de 1936, pelo que nada ha a opir á transferência solicitada, desde
D. R. de Pernambuco, mensajeiro ajudante de 3 a, Byron de Ra.
que a mesma fique condicionada 4 existência de vaga a ser pre- ria Neves.
•nchida por merecimento e que o interessado passe a ocupar o úlMato Grosso, praticante de 3', Benedito Leocadio dd
timo lugar da classe em que pretende ingressar, ficando, outrossim, RosaD. R. de
entendido que e peticionário continuará a perceber apenas os atuais
D. R. de Mato Grosso, auxiliar de 4t, Alberto Paes de Barros.
vencimentos do padrão F, isto é, 700$ mensais.
D. R. de Mato Grosso, trabalhador, Aureliano Praxedes da Silv‘
Vogel.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex. os protestos do
D. R. de São Paulo, mensajeiro ajudante de 3',a,Paulo
D. R. de São Paulo, meneajeiro ajudante de li Armando Come.
cum mais profundo respeito. - Luiz Sintiles Lopes, presidente.
rino.
Aprovado. Feri 2 de dezembro de 1938. - G. VARGAS.
D. R. de São Paulo, mensajeiro ajudante de 3', Rubeni Mo*,
toiro.
D. R. de SãO Paulo, ~nutrir° ajudante de 3a, Carlos Tasta.
DF-483 - Em 30 de novembro de 1938 - Excelentíssimo Sr.
República
Tenho
a
honra
de
passar
ás
mãos
de
D. R. de Sio Paulo, mensa eiro ajudante de 3', Eugenio Verzan§
Presidente da
requerimento
em
que
o
escriturado,
classe
F,
do
Quadro
Filho.
V. Ex. o
D. R. de São Paulo, mensajeiro ajudante de Giro Bussadori.
VII - Delegacias Fiscais - do Ministério da Fazenda - Lauro de
D. R. de São Paulo, mensajeiro ajudante de 3', Donato GOMO.
Matos Rondou, pede transferência para igual classe e carreira do
D. R. de São Paulo, mensajeiro ajudante de 3', Rubens Carvalbd
Quadro III - Recebedorias Federais - do mesmo Ministério.
Lopes.
2. O pedido encontra apoio no § 2° do artigo 35 da lei n. 281,
D. R. de São Paulo, mensajeiro ajudante de 3', Helio Autora
°pôr
á
transferência
solkitada,
desde
ha
a
pelo
que
nada
Machado.
de 1936,
D. R. de São Paulo, menaajeiro ajudante de IP, Oliverlo Pente?
que a mesma fique condicionada á existência de vaga a ser opreúl- do Netto.
enchida por merecimento e que o interessado passe a ocupar
D. lide São Paulo, trabalhador de 4,, João Baptista Lisb5a.
timo lugar da classe em que pretende ingressar, ficando, outrossim,
D. R. de São Paulo, trabalhador, José Miguel Panarielo.
entendido que o peticionário continuará a perceber apenas os atuais
D. R. de São Paulo, trabalhador de 3', João Antonio Nunes.;
"sentimentos do padrão F, isto é, 700$ matizais.
D.
R. de São Paulo, trabalhador, Manuel Barrio Garrido.
do
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex. os protestos
D. lide São Paulo, trabalhador, Onofre-de Oliveira Dias,
presidente.
SisMos
Lopes,
Luis
profundo
respeito.
Mau mais
D. It. de São Paulo, trabalhador, Eduardo Mascarenhaa Juni4le
Aprovado. Em 2 de dezembro de 1938. - G. VARGAS.
D. R. de São Paulo, trabalhador, Mário Fonseca.
D. R. da Bafa, tel. aux. de 1', José Carlos de Oliveira.
D. R. da Bafa, tel. aux. de 3', Laura Brigido da Silva.
30
de
novembro
de
1938
Excelentíssimo
Sr.
DF-485' - Em
D.
R. da Bafa, mensaj. ajud. de 3', Decio de Vasconcellos 8eix1.1‘
mãos
de
realdente da República - Tenho a honra de passar ás
D.
R. da Bafa, menaaj. ajud. de 3', Robélio Guimarães dos SM
. là, o requerimento em que o escriturário, classe F, do Quadro
tos Cana.
Be, - Delegacias Fiscais - do Ministério da Fazenda Atila
D. R. da Peia, meneai. ajud. de 3', Osmar Boaventura Lemos.
Nunes - pede transferência para igual classe e carreira do
D. R. da Baía, mensid. ajud. de 3a, Pedro Torres Filho.
Recebedorias
Federais
do
mesmo
Ministério.
Oro M D. R. da Baia, trabalhador de 4', Antonio da Silva Reis.
2. O pedido encontra apoio no § 2° do artigo $5 da lei n. 284,
D. II. da Bafa, trabalhador de 4', Newton Nadal Alves.
solicitada, desde
D. R. da Bala, praticante de 1*, Orlando Filgueiras.
de 1938, pelo que nada ha a °pôr á transferência
prencia
de
vaga
a
sor
,
que a mesma fique condicionada á exist«
D. R. da Bafa, praticante de 1', Francisco Catharino Pithon.
a ocupar o úlD. R. da Bafa, trabalhador de 4', José Rodrigues Bandeira.
anchida por merecimento e que o interessado passe
D. R. da Bafa, trabalhador de 3', Manoel Cardozo de Olival
timn lugar da classe em que pretende ingressar, ficando, outrossim,
entendido que o peticionário continuará a perceber apenas os atuais
D. R. da Bafa, trabalhador de 3', Bartholomeu Norherto de
.
raes.
'vencimentos do padrão F, isto é, 700$ mensais.
D. R. da Baía, trabalhador, Brasflio da Silva Leite.
do
Aproveite a oportunidade para renovar a V. Ex, os protestos
D.
R. da Baia, trabalhador, Sebastião de Moraes Lacerda
presidente.
Lopes,
Simões
Luis
profundo
respeito.
ue mim
D. R. de São Paulo, trabalhador de 4', Cicero Trindade.
G.
VARGAS.
• -vado. Em 2 de dezembro de 1988. 1). R. de São Paulo, trabalhador de 4', Sebastião Braga.
DF-478 - Em 30 de novembro de 1938 - Excelentíssimo Sr.

in

sr
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' 2. Como verificou este Departamento, existem, realmente, as va-

gas em rine serão aproveitados os candidatos propostos: umas decortem da melhoria de salários de seus anteriores ocupantes, constando
Outras nas respectivas tabelas, ainda por preencher.
3. Satisfeitas que foram as exigências do decreto-lei número 240,
de 4 de fevereiro último, aplicáveis à espécie, notadamente as do artigo 18, inciso I, tenho a honra de passar o incluso processo às mãos
de Vossa Execelência, opinando no sentido de nada haver a opor ao
atendimento da presente proposta.
Aproveito a oportunidade para renovar à Vossa Excelênciaos protestos do meu mais profundo respeito. — Luis Simões Lopes, presi,donte.

Dezembro de 1938 25779
Divisão do Funcionário Público

Processo n. 4.502 — Dr. Francisco de Mendonça, inspetor, em
disponibilidade, do extinto Serviço de Saneamento Rural no Estado
da Baía, pede seu aproveitamento. Despacho: O requerente foi nomeado para o cargo de Médico Clínico, classe G do Quadro único,
do Ministério da Agricultura, por decreto de 28 de novembro último,
publicado no Didrio Oficial do dia 12 do corrente.
Assim sendo, restitua-se o presente processo ao Ministério da
Educação e Saúde, para arquivamento. — Paulo Lyra, diretor de
Divisão.
Encaminhamentos:
Aprovado. Em 13-12-38. — G. VARGAS.
Processo n. 2.640 — Roberto Gonçalves de Oliveira, doctilde
classe O do Quadro VIII, do Ministério da Fazenda, possuindo
DE1527 — Em 13 de dezembro de 1938 — Excelentíssimo senhor grafo,
concurso
de l' entrancia para empregos de Fazenda, pede transfePresidente da República. — O Serviço do Pessoal do Ministério da
de eorreira. — Á C.E.E.
:Viação e Obras. Públicas, encaminhou a este Departamento a expo- rência
Processo n. 2.651 — Beatriz Leite, escriturário, classe D,
sição de mosivt s. de número 64-P. de 8 de novembro próximo findo, dro XXVIII,
em que o titular daquela pasta, atendendo ao que propôs a Rède de — Á C.E:V. do Ministério da Viação, pede transferência de Quadro,
:Viação Cearense, submeteu à consideração de Vossa Excelência a inn. 2.653 — Baltazar Machado de Mendonça, ex-fundodicação do guarda de 5a classe José Carlos Augusto, para exercer, nadoProcesso
do
Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio, pede reintee
naquela Rede, Las mesmas condições de extranumetário mensalista, gração. — Ao S.P.T.
as funções de Auxiliar técnico de 4a classe, na vaga decorrente da
Processo n.-2.781 —
nomeação, interina, para o cargo (kC.
dispensa de Antônio Frank!in do Nascimento, e, na vaga proveniente bibliotecário, alasse E, do Sobre
Quadro Unice, do Ministério da Ágrioule
dessa melhoria, Felipe Pereira Dias,.
tura. — Ao S.P.A.
2. O Serviço do Pessoal e a Comissão de Eficiência. ouvidos, opiOfício: siaram, favoravelmente; à aceitação da proposta.
• 3. As esigências do deareto-lei número 240, de 4 de fevereiro
D.F.-861 — Ao Senhor ministro de Estado da Fazenda — Bere
Oltimo, peculiares à espécie, foram satisfeitas, notadamente as capi- licitando o encaminhamento de processos relativos a pedido de aproe
tyladas no inciso I, do art. 18.'
veitamento de ex-funcionários que tenham parecer, favorável doí
4. Provada que está a necessidade do preenchimento das refe- Comissão Revisora.
ridas funções, e, não importando este em aumento da despesa, de vez
Exposição de motivos:
que se verificarão em lugares vagos, tenho a honra de passar o incluso processe às Mãos de Vossa Excelenda, opinando no sentido de
Ao Senhor Presidente da República'.
latida haver a eperr ao atendimento da proposta do Senhor Ministro
D.F.-515 — Sobre_classificação, por ordem de antiguidãde, de%
Øa Viação e Obras Públicas..
-funcionários que integram as corremos de Carteiro e Escriturário,
Aproveito a oportenidaee ¡mira renovar a Vossa Excelência os do Quadro XXIII, do Ministério da Viação.
D.F.-516 — Sobre requerimento em que o contador, classe J,
protestos do meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes, do Quadro
I, do Ministério da Fazenda, José Batista de Lorena, ped4
bresidente. Aprovado. — Era 13-12-38. — G. VARGAS.
transferência de correira.
D.F.-517 — sobre requerimento em que o .oficial administrãDEJ528-A — Em 13 de dezembro de 1938 — Excelentíssimo se- tivo, classe H, do Quadro VII, do Ministério da Fazenda ,Clodoaldo
nhor Presidente da República. — Em aviso número 126, de 14 de Costa, pede transferência de Quadro.
D.F.-518 — Sobre requerimento em que Máximo Gomes, guarda
novembro próximo passado, o senher.Ministro da Educação e Saude,
atendendo ao que propôs a diretoria geral do Departamento Nacio- aduaneiro, classe G, do Quadro VIII, do Ministério da Fazenda, pede
nal de Educação, solicitou fosse sebmetida à consideração de Vossa ' transferência de carreira.
D.F.-519 — Sobre classificação, por ordem de antiguidade, dos
Excelência a indicação de Glaura Vilar Guedes, para exercer, na Escola de Ap rendizes Artífices da Paraíba, as funções de coadjuvante fancionarlos que integram as classes M e L, da carreira de engenheiro
de ensino de 33 classe, na vaga decorrente da dispensa de Maria da' do Quadro I, do Ministério da Viação.
D.F.-520 — Sobre requerimento em que o escriturário, classe
Ninceição Benavides Lins.
2. O processo esclarece que deixou de ser indicado o único F, do Quadro VII, do Ministério da Fazenda, José Fausto de Araujo
tormento da função de salá r io imediatamente inferior, na respectiva Júnior, pede transferência de quadro. •
D.F.521 — Sobre requerimento em que o oficial administrittivei,
tabela, por não possuir este a idispensevel habilitação para o desem- •
classe J, do Quadro Unhes, do Ministério da Trabalho, Wilson Bekker
penho daquelas funções.
3. A Comissão co Eficiência e o Servipo do Pessoal, ouvidos, de Araujo da Costa, pede transferência de Quadro e Ministério.
-- Sobre requerimento em que o escriturário, classe F,
poncluiram pela aceitaaão da proposta.
4. Nessas condiça ss, sat isfeitas que foram as demais exigências do Quadro VI, do Ministério da Justiça, Guajará Paiva, pede transdo decreto-le: número 240, de 4 de fevereiro último, aolicaveis à es- ferência de Quadro e Ministério.
D.F.-523 — Sobre requerimento em que o escriturário, classe
pécie notadarrente as capito/selas no inciso I, do artigo 18, e, como
a admissão indicada T150 resulte em aumento de despesa, por verifi- G, do Quadro IV, do Ministério da Viação, Otávio Marcelino de Cas•
pede transferência de Quadro e Ministério.
car-se em função vaga, tenho a honra de passar o incluso processo tro Inlareal,
D.F.-528 — Sobre classificação, por ordem de antiguidade, doi
às mãos de Vossa Excelência, opiando no sentido de nada haver a
que integram as carreiras de agente e ajudante de agentepor ao atendimento da soliclação do Senhor Ministro da Educação funcionários
te, do Quadro XVII, do Ministério da Viação e Obras Públicas.
Saude.
D.F.-536 — Sobre classificação, por ordem de antiguidade, doe
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os funcionários que integram as carreiras de agente e ajudante de agenprotestou do meu mais profundo respeito. — Luis Simões Lopes, te, do Quadro XXXVI, do Ministério da Viação.
presidente. Anrovado. — Em 13-12-38. — G. VARGAS.
D.F.-537 — Sobre classificação, por ordem de antiguidade, dos
funcionários que integram a carreira de servente. do Quadro VII,
da Viação.
DE-529 -- Em 13 de dezembro de 1938 — Excellentíssimo Se- do Ministério
D.F.-538 — Sobre requerimento em que o oficial administranhor Presidente da República — Em aviso número 117, de 14 de no- tivo, casse H, do Quadro VII, do Ministério da Fazenda, José Geraldo
vembro próximo passado, o Senhor Ministro da Eudcação e Saúde, de Andrade. pede transferência de Quadro.
gd
tendendo ao que propoz a Diretoria do De p artamento Nacional de
D.F.-539 — Sobre classificação, por ordem de antiguidade, dcis
ucação, solicitou fosse submetida à consideração de Vossa ExcefMoia a indicação de Domingos Francisco do Espírito Santo, para funcionários que integram a carreira de enfermeiro do Quadro I. d6
exercer, na Escola de Aprendizes Artífices de Sergipe, as funções Ministé'rio da Guerra
de coadjuvante de ensino de 3' classe, durante o impedimento de
• RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
Manuel Cordeiro da Silva, que requereu seis meses de licença, para
Iratamento de saúde.
Na vigésima quinta linha da segunda coluna do Miriti Oficial
2 — Satisfeitas que foram as exigências do-decreto-lei n. 240,
cosrente, página 25.254, onde se lá— "da classe 8, nus,
Pe 4 de fevereiro último, aplicàveis à espécie, notadamente as do de 14 doteia-se...
"da classe C. quadro...".
dro..."
igo 18, inciso I, e, como se trate de função, cujo preenchimento
Na vigésima quarta linha, da primeira coluna, página lb"
indispensável, tenho a honra de passar o incluso às mãos de Vossa do Dldrio Oficial de 14 do corrente. onde se lá.. ."Alberto
teelência, opinando no sentido de que nada ha a opor ao atendi- leia-se: "...Alberto Chide...", assim como na sexuagéstma *Rim*
/mento da solicitação do titular da pasta da Educação e Saúde, desde linha da mesma coluna faca-se idêntica correção.
Rue n substituto perceba, tão somente, a parte do salário que MeProcesso n. 2.210 — Luiz de Sousa Aguiar. médios tanto°,
larei Cordeiro da Silva perde, em virtude da licença requerida.
classe G. do Quadro I, do Ministério da Justiça, pede transferenM
;
Aproveito a oprtunidade para renovar a Vossa Excelência os de quedro e Ministério. — C. E. Z.
!protestos d,
mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes,
Processe n. 2.256 — Clovis do Rego Monteiro, professor Mies
&residente.
drático de Português do Internato do Colégio Pedra jj, pe4e. reun.
•
Aprovado — Em 13 de dezembro de 1938. — G. VARGAS.
eação de classificação. — Ao s. r.
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Processo n. 2.641 — Manuel Bragança Santos, escrivão da 1'
Coletoria de Petrópolis, consulta sobre a situção de seu auxiliar em
face da lei n. 284. — Á C. E. F.
Processo n. 2.651 — Nazare de Sousa Horta, dactiVigrafo, classe
D, do Quadro VIII, do Ministério da Educação, pede transf•encia
de carreira. — Á C. E. E.
Processo n. 2.682 — Henrique Jaime Sniith, expedidor, classe
E, do Quadro III, do Ministério da Justiça, reclama contra promoção por antiguidade. — Á C. E. J.
Processo n. 2.685 — Henrique Pedro de Oliveira, escriturário,
cise F, de Quadro 1, do Ministério da Educarão, pede retificação
de classificação por antiguidade. — Á C. E. É.
Processo n. 2.687 — Pedro Martins e Barros e outros, guardas
sanitários, classe E, do Quadro 1, do Ministério da Educação, pedem
retificação de classificação por antiguidade. — Á C. E. É.
Processo n. 2.689 — Jos0, Vitor Tavres Silva, escriturário,
classe F, do Quadro II, do Ministério da Viação, pede melhoria de
situação. — Á C. E. V.
Processo n. 2.759 — Jonas Miranda, oficial administrativo.
classe H, do • Quadro I, do Ministério da Viação, pede retificação de
classificação por antiguidade. — A C. E. V.

Divisão de Organização e Coordenação
Processo as. 878 - 1.143 — Médicos e farmacêuticos, em exercido na Casa de Detenção, Quadro I, do Ministério da Justiça e Ne-

gócios Interiores, pelos motivos que alegam, pedem modificação da
estrutura das respectivas carreiras, com a introdução de mais duas
classe em rada uma delas, afim de torná-las, assim. no mesmo pé
de igualdade com as do Quadro I, do Ministério da Educação e
Sande.
2. Considerando que o assunto deve ser examinado em face do
estabelecimento de niveis de remuneração para ct$ carreiras erofissionaie, cujo plano está em estudo nesta Divisão, proponho se
aguarde a terminação do mesmo para, então, ser resolvido o presente processo. DC., em 15 de dezembro de 1938. — Moacir Drious•
diretor de Divisão. Aprovado. Em 17/12/38. — Luiz Simões Lopes.
Processo as. 1.183 - 5.320 — Ildefonso Ferreira de Sousa, servente, classe C., do Quadro I, do Ministério da Educação e Sande,
recorrendo da resolução n. 874, do extinto Conselho Federal do
Serviço Publico Civil, que declarou improcedente o seu pedido de
irelboria de classificação, solicita "seja retificada a sua classificação" para a classe inicial da carreira de Arquivista.
2. O requerente era servente de 2° classe e percebia anualmente
4:3821000, sendo 1:2528000 de abono provisório.
3. Pela lei n. 284, roi ele classificado na classe C, da carreira
de Servente, com os vencimentos anuais de 4:8008000.
4. Com essa classificação foi grandemeute beneficiado, pois,
passou a ter possibilidades de acesso maiores que as anteriores ao
reajustamento.
5. Assim, não procede seu pedido da retificação de classificado, pois que esta obedeceu precisamente aos seus vencimentos e, á
vista do que consta do processo, á natureza de suas funções.
6. O atendimento do pedido em apreço importaria numa transferência de carreira, dependente, portanto, de provas de habilitação.
7. Acresce, ainda, a circunstancia de que essa transferência não
poderia ler lugar, porque o requerente ocupa um cargo da classe G,
da carreira de Servente, e a carreira de Arquivista tem inicio na
classe F.
8. Nestas condições, não ha o que deferir. D. C. 15-12-38. —
Moacir Brig o:, diretor de Divisão. Aprovado Em 17-1243. — Luiz
Simões Lopes.

Processo n. 1.812 — Em o processo anexo. os escriturávios da

classe "C", do Quadro VIII, do Ministério da Fazenda, Carlos Saldanha e Altino Portugal Soares Pereira requerem elevação de padrão

de vencimentos.
2. Os signatários foram nomeados, em 7 de julho do corrente
ano, mediante concurso, para a classe inicial da carreira, o que
corresponde ao padrão "C'.
3. Aos peticionários não cabe o sistema de remuneração de
ordenado e quotas, em vista do que dispõe o art. 23 da lei n. 284,
de 28 de outubro de 1938, pois que foram nomeados em data iosterior á referida lei.
4. O art. 4°, das Disposições Transitórias, reZere-se, apenas, aos
funcioná rios enquadrados no parágrafo único, do art. 23. citado.
5. As tabelas de vencimentos que Icompanharain a referida lei
foram feitas obedecendo ao critério de fixação oe remuneração mediante o que percebiam as diversas classes, abono incluido.
6. A carreira de Escriturário, do Quadro %111 do Ministério da
Fazenda, cuja classe inicial é "C" tem o seu táripino na classe "G".
A de Capataz tem tua inicial em "B" e final Oin "E". A de Marinheiro começa em "A" (2001000) e termina elo "E". A de Foguista
principia em "B" e finaliza em "G", sendo as luas últimas carreiras
extintas.
7. Não cabe, pois, o argumento invocado de "ser lamentavel a
situação de inferioridade pecen:ária em que ficam os suplieantes,
comparados com inferiores hierárquicos como trabalhadores de ca-
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'astutas com 4001000, marinheiros com 5003000, foguistas com

soonco. guardas, eto." de vez que os trabalhadores, marinheiros

e loguistas que, a atualmente, percebem os vencimentos citados são
homens que, não resta dúvida, encaneceram no serviço, o foram
admitidos quando vigorava outro sistema de remuneração.
8. Ale:11 disso, as possibilidades de aceso são muito mais amplas, para os tequerentes.
9. Lamentavel, sim, é o que ocorre na Alfandega de Paranaguá
segundo a palavra de seu inspetoi : "Pelo confronto que estabeleceram e que lhes é de fato desfavoravel, V. Ex. verificará que esses
fereionárins a despeito de serem hierarqubiamente superiores na
foguistas, etc., lhes eSo o eeuriariamente inferiores, o
que de em to modo relaxa até de parte clab subordinados o senti.,
mento de disciplina que deve manter para com os seus superiores"...
10. Pelo que se vê, o sentimento de disciplina, naquela reparpela remuneração de cada qual.
tição, regulado
á
11. A lei n. 284, porém, tem por rrincfpio fundamental •
firmada de iarreiras, as quais id s ntifieam o funcionário; as ala-Mas
de uma earre:ra indicam, apenas, vencimentos.
12. 'Yesta conformidade, es f.a Divisila opina pelo indeferimento
da petição em lide, de acordo com o art. 5° da referida lei e mesmo
parque aterele-los. seria abrir um precedente oneroso e Injusto por
ser unilateral. D. C., em 12 de dezembre de 1938. — Sloosir Bri2gs,
diretor de Divisão. Aprovado. Em 17-12-38. — Luiz Simões Lopes,
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, se registrará assinaturas dos mãos oficiais, para o exercido
de 1939, mediante pagamento de importância correspondente ao pe.
rodo 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, Alfilndegas:
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais ta.
ca'....ado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
SO ^fr. a que tám direito, em duas prestações semeitrais de 281000.
•

SECRETARIAS DE ESTADO
Ministério da Justiça e Negócios Interiores
Serviço do Pessoal
EXPEDIENTE Do MI. PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Petição do pessoal das Oficinas Gráficas e de Encadernação dó
Arquivo Nacional, pede ao Senhor Presidente da República equiparação de seus vencimentos aos de seus colegas das demais estabelecimentos públicos congêneres. — Indeferido, de acordo com o seguinte
parecer: "A C.E.J. é de parecer que o pedido não encontra apoio em
lei, mas conclue pela oportunidade de ser o assunto considerado pela
administração, dada a situnçSo de inferioridade de vencimentos em
que ficaram os requerentes em confronto com os demais colegas, no
próprio Mini e tério da Justiça (Imprensa Nacional).
O fundamento apresentado pela C.E.J. não procede à vista do
que oisnõe o artigo 5°, capitulo I, da lei n. 284, de 28 de outubro
de Vin.:"
A disparidade de vencimentos que hoje se verifica já existia
anteriormente ao Reajustamento que beneficiou grandemente aos
requerentes, dando-lhes vencimentos superiores aos que percebiam,
inclusive abono provisório, e incluindo-os em cargos de carreira, possibilitando, a uns, o acesso, que não tinham e dando a outros, o
ensejo de acesso maiores do que os que poderiam ter.
Diante do exposto deve o processo ser restituido ao Senhor Presidente da República, manifestando-se este Departamento pela improcedência do pedido. (Proc. n. S/A 38 — 4.770.
SECOU) ADMINISTRATIVA
ATOS DO $R. MINISTRO

Por portaria de 14 de dezembro de 1938, foram concedidos seis
meses de licença especial, nos termos do art. 10 do decreto n 42,
de 15 de abril de 1935, ao encadernador, classe F, do Quadro III do
mesmo Ministério, Luiz Soares da Rocha, o qual deverá entrar no
gozo da mesma licença dentro do prazo de oito dias. (Proc. n. S/A38
— 4.928).
— Por outra da mesma data, foram concedidos sessen'ta dias de
licença, nos tellITUS do art. 8°, n. 1, do decreto n. 14.083, de 1 de
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fevereiro de 1921, @ em prorrogação, ao impressor classe F, do
. EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR
Quadro [II do mesmo Ministério, Narciso da Silva Reis. (Processo
SA/:.).8 - 3.996).
Dia 14 de dezembro de 1938
up qnerimentos despachados:
- Por outra de 18 de dezembro de 1938, foram concedidos seis
Meses de licença especial, nos termos do art. 1°. do decreto n. 42,
AimSrico Correia de Mendonça. - Sele, os documentos. (1.146,
de 15 de abril de 1935, ao oficial administrativo classe J, da Se- de 197).
cretaria d4 Câmara dos Deputados, Dalila Fernandes Brasil, que
Benjamin Pereira Braga. - Certifique-se. (17.656-38).
deverá entrar no gozo da mesma dentro do prazo de oito dias, (ProIberê Pragana. - Certifique-se. (32.661-38).
posso n. CA/38 - 4.872);
'Dia 15 de dezembro de 1938
Imprensa Nacional
Maria Petronilha Bandeira de Gouveia e outras. - Compareçam
á este Serviço. (12.384-32).
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR
Raul Paranhos Pederneiras. - Sim. (29.259-38).
•
Armando Hipólito Vieira. - Compareça a este Serviço. ,(85.2011,
Requerimentos despachados
de 1938).
Dia 19 de dezembro de 1938
Manuel de Oliveira Pereira.
Compareça a este Serviço ",(8.800,
de 1935).
valter de Sousa. (M. 71.173/38). - Como requer.
Teotónio Paula Cabral. (P. 61.540). - Aguarde oportunidade.
Portaria:
tiegistre-se e arquive-se.
N.-566 -- O diretor do Serviço do Pessoal, considerando(
Brasil Social. (P. 61.299/38). - Levantado o depósito, paguehe a quantia de quinhentos e quinze mil e quinhentos réis (5158500).
- que hoje pela manhã foi abordado, quando transitava pela
Oonforme e classificação,
Secção Administrativa, pela Sra. Corina Rebuá, funcionária em
Manuel Pereira da Silva. (M. 71.130/38). - Dirija-se, querendo, exercício
nesta repartição, a qual lhe declarou,
tom arrogante,
ào senhor ministro da Justice.
haver tomado conhecimento de uma portaria a seu em
respeito e já esta*
providenciando
a
sua
transferência;
ao
que
lhe
foi
respondido
a
qui
teria prazer em conversar sobre o caso, mas que no momento estava
ocupado
em
outro
assunto;
,1 A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislaeão em
•
2 - que a portaria, a que se referiu, era a de n. 585, de 13 da
;Vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exeroioio corrente,
pela qual lhe havia sido aplicada pena de advertência por
kW 1939, mediante p agamento da importância correspondente ao pe- atos de indisciplina;
3 - que, passados alguns minutos, foi chamada ao Gabinete do
ríodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de diretor,
que lhe proporcionou a oportunidade de uma longa exposiMaio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas re- ção, em que procurou justificar os atos que deram origem àquela
•penalidade;
partições arrecadadoras federais - Delegacias ritmais, Alfândegas,
4 - que, no decorrer dessa exposição, fez referências -desairosas
Mesas de Rendas e Coletorias.
ao chefe da Secção Administrativa, Dr. António José Xavier da Silveira, em termos pouco cortezes g em tom de voz alterado, o que me'sok
receu uma observação;
5 - que exprimiu a intenção de representar contra aquele chefe,
Aos funcionários públicos federais, estadeais e municipais é fa21,1
Pultado pagar o custo 411,1 assinatura, computado já o desconto de ao que foi respondido que era justamente esse o caminho a seguir;
6 - que manifestou o firme propósito de não mais trabalhar no
O %, a que têm direito, em duas ' prestações semestrais de 28$000. Serviço do Pessoal e declarou pretender dirigir-se, naquele momento,
ao Gabinete do Sr. ministro, para pugnar pela sua transferência, ao
que lhe foi feito ver que, nesse caso, a auséncia seria considerada
'como falta ao serviço;
7 -- que, ante essa resposta, declarou, j de pé: "Estou satisMinistério da Educação e Saúde
feita; estou satisfeita com o senhor também; o senhor é igual ao
Dr. Xavier da Silveira"; retirando-se do Gabinete, em seguida;
Departamento de Administração Geral
8 - que essas palavras revelaram o intuito de ofender pessoalmente o diretor, estendendo-lhe os conceitos que emitira sobre d
Serviço do Pessoal
chefe da Secção Administrativa;
Resolve suspender por um dia, o oficial administrativo, Ouse 1,
EXPEDIENTE DO SR. PRESIDENTE DA REPIYDLIOA
quadro I, Corina Rebuá. - A. Dardeau Vieira.
Dia 12 de dezembro de 1938
Dia 16 de dezembro de 1938
Req uerimentos despachados
Requerimentos despachados:
Luiz de Araújo Padilha. - Indeferido, de morde com as infor*n
rnaçõee. (37.655-38).
Teófilo Pontifich. - Indeferido, por: se tratar de extranuiteMaria Mercedes Costa. - Não pode ser atendida. Arquive-8e. rário. (43.975-38).
lo2.674-38).
Sílvia Ioulten ' Medrado. - Submeta-se à inspeção de saúde.
EXPEDIENTE DO 81t. MINISTRO
Dia 18 de dezembro de 1938

Portarias:
Concedendo dispensa ao professor Fernando de Paula Estiívê2,

Das funções de membro do Conselho Técnico Administrativo da Fa&idade de Medicina de Porto Alegre.
•
N. 318 - Admitindo, como extranurnerário mensalista, Nilo Mississipe Colma, coadjuvante de ensino de 3' classe da Escola de Aprendizes Artifioes de João Pessoa, para idênticas funções na Escola de
Aprendizes Artífices no Ceará, por um mês, com o salário mensal de
4508000, correndo a despesa por conta da verba 1, consignação "Pestoai variável", suboonsignação n. 9, do orçamento vigente.
Apostila:
' No decreto de nomeação de Mário Segisfredd dos Santos, para
pieroor, interinamente, o cargo da classe A, da carreira de servente,
do quadro H, vago em virtude da exoneração de Nourivaldo Maia,
foi declarado que o cargo para o qual foi o mesmo nomeado é da
classe B, da carreira de "servente", do quadro II, criado pel a lei
ll78, de 13 de janeiro de 1937.
Dia 14 de dezembro- tic 1938
Requerimento despachado:
r
André Lona Ortiz. - Arquive-se. :(31.095-38).
Portaria:
/r" Tornando sem efeito a portaria pela qual fóra admitido Lido Pereira da Cruz, nas funiXles de coadjuvante de ensino de 3" classe da

0E260-38).
Licenças:
A Dulce Duarte Maoedo Soares, enfermeira da Glasse H, do quadro I, dois meses, nos termos do n. I, do artigo 8°,
do decreto número 14.663, de 1 de fevereiro de 1921, a partir de 1 do corrente.
A Hilda Ferro de Sousa, ,enfermeira da alasse I r, do quadro 1,
dois meses, nos ttrinos do n. II, do artigo 8°, do decreto acima
ci-

em prorrogação.
A Fábio de Azevedo Sodré, médico psiq uiatra, da classe H, 019
quadro I, seh., meses, nos termos do artigo 1', do decreto A. 41, dâ
14 de abril de 1935.
A António Rodrigues dos Santos Franca Leite, eacriturário da
classe 1', do quadro I, seis meses, nos termos do artigo 1°, do deoretd
acima citado.
A Júlio Batista Gonçalves, oficial administrativo da classe K,
'quadro 1, seis meses, nos termos do artigo 1". do decreto n. 42, e
15 do abri! de 1935, a partir de 14 do corrente;
• A Francisco Paactiolo, guarda sanitário, da classe C, do quadro
1, seis meses, nos termos do artigo 1° do decreto acima citado.
Considerando licenciado Humberto De Dávide, professor, da
classe G, do quadro VII, nos termos do artigo 8', n. I, do decreto
ç. 14.668, de 1 de fevereiro do 1921, no período de 1 de julho a ;to
tado,

de agosto do corrente ano.

SECÇÃO FINANCEIRA

Relação a que se referem as normas IP e 94 da circular c. 7136,
de 1t; de. agosto último, da Secretaria da Presidência da Repdblic
reccola de Aprendizes Artífices no estado do Perene, !isto haver dos lu...denários que, na forma do despacho do Sr. ministro, de
'incitado outra fungo pública.
fila novembro jo coi
.
_sj_sp
exergcl4 g¥4,03
a 4,
o
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• de acordo com a permissão contida no artigo 89 do regulamento

desta Secretaria de Estado, aprovado pelo decreto n. 19.560, de 5
de janeiro de 1931, combinado com o artigo 399 e seu parágrafo, do
Regulamento Geral de Contabilidade Pública, fizeram jús h gratificação por serviços prestados • fora das horas do expediente normal.
ao Instituto Osvaldo Cruz, no período de 22 a 30 de novembro ;)róximo findo:
1. Assuerus Uippolitus . Owerineer, bibliotecário I
2. Mário Araújo Filho, bibliotecário G
3. Laberty da Costa, auxiliar de 1'
4. José Joaquim Dias Paredes, praticante de Laboratório F
5. António de Sousa Teixeira, praticante de Laboratório D
6. Rubens Alves Marreiros, auxiliar de 4°
7. João José Rodrigues Gomes, auxiliar de 4'
8. Elói Inácio Rosa, praticante de Laboratório D
9. Alvaro Pinto Ribeiro, praticante de Laboratório G.
10. Alexandre Amaral, praticante de Laboratório E
11. Nelson da Costa Pinto, auxiliar de 3' classe
12. Sebastião de Sousa e Silva, auxiliar de 3" classe
13. Raul Teixeira de Figueiredo, auxiliar técnico de 5
14. Augusto Barbosa Pereira, auxiliar de 3' classe
15. Luiz Alves de Matos, auxiliar de 3' classe
16. Arnaldo Figueiredo, auxiliar de 4' classe
17. Júlio Rodrigues, auxiliar de 4' classe
18. Jaime Antônio da Hora, auxiliar de A' classe
19. Raimundo Daniel Calhai], auxiliar de 4' classe
20. Artur Leite Câmara Filho, servente de 4' classe
21, Ernani José Vítor dos Santos, servente de 5' classe.
22. Nelson dos Santos Ferreira, auxiliar de 5' classe.
23. José Cabral Teixeira, trabalhador de 4' classe
24. Gervásio Benfica, trabalhador de 4" classe
25. Sebastião Fernandes, trabalhador de 4" classe
28. Moacir Pereira de Araújo, auxiliar
27. Belmiro Silva, chefe de serviço de 3°
28. Bernardo José de Almeida, artífice de 3'
29. Nelson Ferreira, artífice de 4'
80. Antônio Gonçalves, servente de 5' classe
31. Crisanto Augusto de Almeida, servente de 5° classe.
32. Osvaldo Goeçalves, artifice de 5' classe
33. Aristóteles Cantizano dos Santos, trabalhador de
3' classe
84. José Cantiza-ho dos Santos, auxiliar de escrito de
5' classe
85. Belisário Martins Alves, auxiliar de 3' classe.....
86. ltalo Anibal, auxiliar de 4' classe
37. Emílio. Brito Fernandes, auxiliar de 4' classe
38. Antenor Gonçalves Henriques, servente de 5' classe.
39 Joaquim de Almeida For- . ,T , 5nior, auxiliar de 4'
classe . .
40. Mário Pereira de Araujo, ,,,ic.al administrativo 1..
41. Jacinto do Sousa, motorista O
42. Albino António Taveira, arquivista G
43. Fernando Taveira, auxiliar de 1 4 classe
44. Cornélio Dias de Carvalho, zelador
45. Sílvio Fernandes, servente de 4' classe
48. José de Carvalho, auxiliar de 4' classe
47. Mário da Silva Vente', praticante de Laboratório D .
48. Francelino Bulhão, praticante de Laboratório D
49. José Fernandes Duarte, praticante de Laboratório D .
$0. Domingos Rodrigues Pedro, praticante de Laboratório E
$1. Raul de Avelar Alves, administrador de Hospital Il.
52. José Carlos Werneck de Almeida Avelar, administrador biotérios H
53. Jerônimo Cardoso, zelador F
$4. Dionisio Simões dos Santos, praticante de Laboratório E
$5. Dano Cândido da Silva Leite, auxiliar de escrita
de 4' classe
56. José Modesto, auxiliar de 1' classe
57. Lourenço Cunha, servente de . 4' classe ......
58. Germano Manuel da Silva, auxiliar de 4' classe
59. Gaetano Ferrara, bombeiro F
60. Júlio Quintela, ajudante de motorista de 5'
classe
•1. José Francisco Trindade, ajudante de motorista de
4' classe .
82. Alfredo Teixeira de Sousa, trabalhador de 3"
classe . .
N. César Antioale, maquinista

Total . .

2314100
1603'000
808000
165;.;900
1188500
71a100
71a 100
1188500
213a300
1428200
828900
828900

i)1800

82800
828900
714100
713100
713100
743100
.823900
71$100
594200
.473400
47:3400
47$400
71 $100
2018500
118a500
1063700
713100
718100
9482400
598200
14/3810'0
103.700
88:3900
888900
71$ /00
718100
2318100
2138300
213t,t300
1068700
83$000
828900
71,5100

Serio de Obras
No processo n. 134-38 - S. O. - "Departamento Nacional

142$200
2608700
2608700
1658900
1428200-

4308500
1061700
828900
88$900
165890e
718100
821900
598200

231O100
7:1758200

Sução Financeira, em 12 de dezembro de 1938, Visto. -- A.
lodoma da Fonseca, chefe de Secção.

n4
(14 "I

Saúde - Construção de um Preventório em São Salvador (Bala)" -!,-Peci f i c ado êl o orçados os serviços em 792:000$, correndo as dezpesas por conta da verba 3' - Serviços e encargos - I - Diversos
- Sub-conigi,ação
- Inciso 01 - Secretaria de Estado. O Ser,
,t,20 de Obras informou: -No caso da capacidade do Preventóri0 aer reduzida para 100 leitos, o orçamento baixará para 415:000$ (quatrocentos e quinze contoa de reis) . Em 24-10-38. - Sá Freire ,
Sobrinho." O Sr. superintendente deu o parecer: De acordo. Sobe -2
ar, Se. ministro. 21-10-38. - Sousa Aguiar. O Sr. ministro fez g -2
seguinte promoção: Á consideração do Sr. Presidente. 31-10-38. --,

ca l) , neme
O Exnio. Sr. Presidente da República exarou o seguinte dezpacho: "Aprovo a redução proposta. Em 2-11-38. - O. VARGAS,"

No mesmo processo à folhas 17, o Serviço de Obras informou]
"Sr. superintendente: O orçamento de 415 contos foi dado para uni
Preventório de capacidade baixa; limitada de 100 leitos. Este Serviço tem projetado um tipo de Prevent6rio para 100 leitos, ampliável
isto é, com parte de ser' iços gerais que permitam ampliação en%
qualquer tempo. Junto este projeto. Consulto se não seria convenim
ente pedir autorização para construir este, embora o orçamento seji!
um pouco maior, isto é, 510 contos. Lembro ainda a conveniência'
de ser obtida dispensa da concorrência pública, em vista da urgência
pois que não há tempo este ano de se abrir uma concorrência para;
os construtores da Bafa. Em 26-11-38. - Sd Freire Sobrinho.
O Sr. superintendente deu o parecer: "De acordo. Sobe ao senhogi
ministro,. Em 28-11-38. - Sousa Aguiar." O Sr. ministro fez ig
seguinte promoção: "Sr. Presidente: Aprovada a redução feita ne
projeto, de acordo com o parecer do Sr. Olinto de Oliveira, verifi..
ca-rae que o Preventório de 100 leitos a ser construido com possibilidade de aumento, está orçado em 510 contos. Há saldo cromem.
tário para isto, e as obras poderão ser realizadas com os recurso'
existentes, se V. Ex. as autorizar por administração. O processo foi
por V. Ex. despachado a folhas 8 verso. 5-X1.1-38. - Caponema.‘
O Exmo. Sr. Presidente da República exarou o seguinte deis
pacho: "Autorizado, nos termos do despacho anterior. Em 5-12-38.;
-- O. VARGAS . "
No processo u. 232-38 - S. O. - "Faculdade Nacional de 131.•
reito - Obras ligeiras", especificados e Nados os serviços em réld
6:0008, correndo as despesas por conta da verba 2" - m - Diversae
despesas - Sub-consignação 21 - "Ligeiros reparos nos edifícios,
etc., inciso 08, do orçamento vigente. O Sr. ministro solicitou autorização para executar os serviços de acordo com o parágrafo 2'4
do art. 738, do Código de Contabilidade da União.
O Exmo. Sr. Presidente da República exarou o seguinte gegss,
pacho: "Autorizado. Em 12-12-38. - G. VARGAS."

Departamento Nacional de Educação
EXPEEnENTE DO SR. DIRETOR GERAL

Registro de professores

118400
1,12$200
118*500

Daehllir3 Uo 3 gag

Dia 15 de dezembro de 1938
N. 5.771-37 - Augusto Ribeiro de Carvalho. - DeferidOa
N. 7.807-38 - Advenir de Sousa Lima. - Deferido.
\a
N. 1.393-38 - João Evangelista Cajueiro. - Deferido.
N. 24.439-38 - Mercedes Granado. - As matérias em que .14
requerente pede registro não figuram no curso propedêutico comer.
dal. Mantenho, pois, o despacho anterior.
N. 24.440-38 - Maria Beatriz Ferreira. - Não figurando ai!
matérias, das quais é pedido registro, no curso propedêutico comas
cial, mantenho o despacho de 29 de junho pp.
N. 32.814-38 - Euclides da Luz. - Sim, nos termos da inform
mação.
N. 33.198-38 - Mozart Geraldo Teixeira. - Registre-se.
N. 34.450-38 - Teodoro Correia Cintra. - Á. Comissão Eli
pecial.
N. 34.828-38 - Hermes Hérvia. - Registre-se.
N. 36.187-38 - João Alves Grangeiro. - Deferido.
Fernando Petronilho Lopes de Sousa. - Pd
N. 40.11 l-38
acôrclo.
N. 40.591-38 - Maria Camelo Arruda. - Deferido.
N. 40.913-38 - Francisco Meira. - Deferido.
N. 41.848-38 - Vitério Bergo. - Registre-se.
N. 41.342-38 - Euclides Ferreira Gomes. - Deferido.
N. 41.346-38 - Maria Dantas de Mendonça. - Deferido.
N. .11.849-38 - João Panisset. - Indeferido.
N. 11.983-38 - Henrique Pletsch. - Deferido.
N. 42.271-38 - Osvaldo José Lage Mascarenbas. - Deferidas
N. 42.501-38 - Júlio Alves Nogueira de Oliveira. - Deferidoul
N. 42.905-38 - Geraldo dos Santos Vicia. Indeferido.nej
N. 43.2:39-38 -- Zataa .1e Aieredo Silva. -À. Comissão
pedal.
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N. 43.271-38 - António José Borges Hermida. - Deferido.
N. 43 283-38 - Francisco Ribeiro Sampaio. - Indeferido.
N. 43.350-:;8 - José de Araújo Rezende. - Complete o selo da
parteira de identidade.
N. 43.355-3d - Celso Vieira de Camargo. - Deforitid.
,
N. 43.397-38 - José Sobreira de Amorim. - Prove a idade e
Junte a certidão exigida pela letra "d" do art. 69 do decreto 11. 19.890,
fie 18-4-31.
N. 43.400-38 - Paulo Massa. - Prove a identidade.
,
N. 43.402-38 - Gastão Nelson. - Prove a identidade e junte
tertidão do aprovação nas matérias em que solicita .registro.
N. 43.437-38 - Maria Alice Torrezão da Cunha.. - Deferido.
N. 43.516-38 - Silvio Fernando Meando. - Indeferido.
N. 43.524-38 - Francisco Carmélio Santabáia Negueira. - De

ferido.

N. 43.770-38 - Maria Carolina de Barros Penteado. - Sele .
documento de fls. 5.
N. 3.780-28
Jacob Furtner. - Declare a qualidade do atestante do doc, de fls. 29.
N. 43.816-38 - Zaqueu de Melo. - Atenda ao disposto na letra
," do art. 69 do decreto n. 19.890, e exiba a documentação a que se
refere o n. X das Instruções de 18-7-935.
N. 43.819-38.-- Maria Gladys de Barros Gomara. - Indeferido,
taieto como a requerente é menor.
Adauto de Oliveira Serra. - Atenda ao disposto
N. 43.820-38
»a letra "a" do art. 69 do decreto n. 19.890, de 1931.
. 43.822-38 - Antônio Moisés Abbud. - Atenda ao disposto na
letra "a" do art. 69, do decreto n. 19.890, e sele o documento de
gls. 2.
N. 43.824-38 - Frederico Magnoni Arditi. - Deferido.
4
N. 43.825-38 - Olímpia Barbosa. - Exiba em original o doNI
pimento de fls. 4 (diploma de nermalista).
N. 43.821-38 - Carlos Grimaldi. - Faça a prova ae identidade.
N. 43.830 - Leontino Ferreira de Albuquerque. - Sele os dotumultos de fls. 2, 4 e 5.
N. 43.873-38 - Flávio D'Amato. - Satisfaça as seguintes exigências: 1.° - Fazer a prova de idade; 2.° - Provar que tem exames
!finais das disciplinas em que deseja inscrição; 3.° - Apresentar atestados de exercício no magistério em que fique provada a qualidade dos
atestantes e o estabelecimento onde ministrou as disciplinas em que
Pede registro.
N. 43.877-38 -José Paulo Vieira. - Satisfaça as seguintes exi'Ondas: 1. 0 - Fazer a prova de identidade; 2.° - Selar o documento
de fls. 5.
N. 43.907-38 - Osvaldo Barreto e Silva. - Apresente certidão
de idade em substituição da pública forma de fls .3 (a complete o selo
do documento de fls. 4.
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N. 2.860
Dr. João Alfredo Cavalcanti de Albuquerque,_ diretor do Serviço de Cohtabilidade do Ministério da Educação e
Saúde.
.
N. 2.861 - Diretor da Despesa do Tesouro Nacional.
N-. 2.862 - Dr. João Alfredo Cavalcanti de Abluquerque, diretor do Serviço de Contabilidade do Ministério da Educação e
Saúde.
N. 2.863 - Dr. João Alfredo Cavalcanti de Albuquerque, dlietor do SerViçO de Contabilidade do Ministério da Educação e
Saúde,
Serviço de Saúde Pública do Distrito Federal
INSPETORIA DOS CENTROS DE SAÚDE
CENTRO DE SAÚDE N.

2

Expediente dos dias 12, 13, 14, 15; 16 e 17 .de dezembro de 1938
N. 36.420, de 13-9-38 - C. Lírio. - Arquive-se:
N. 34.714, de 15-10-38 - Benedita F. M. Vasconcelos. - Ar-.
quive-se.
N. 36.755, de 19-10-38 - C. R. Borges & Comp. Ltda. - ásquive-se.
N. 36.660, de 15-9-38 - Arquive-se.
N. 36.751, de 25-3-38 - Silvestre Vasques. - Arquive-se.
N. 1.671, de 24-11-38 - Antônio Teixeira de Sá Fortes. Providenciado.
N. 1.556, de 11-11-38 - Alexandre Nogueira. - Providenciado.
N. 1.637, de 25-10-38 Marcos Voloch & Comp. - Concedo 30
dias de prazo, em prorrogação.
N. 1.701, de 12-12-38 - Regina Gaivão. -,Pode habitar.
N. 1.706, de 13-12: 38 - Sociedade Anônima Propriedade. Cumpra as exigências.
N. 1.702, de 12-12-38 - Judite Rodrigues Rosa. - Concedo 30
dias de prazo, em prorrogação.
N. 1.655, de 30-11-38 - Mário Perdigão. - Pode habitar.
N. 1.705, de 13-12-38 - Sociedade Anónima Propriedade.
Cumpra as exigências.
N. 1.709, de 13-12-38 - Alexandre Horta. - Pode habitar.
N. -1.717, de 14-12-38 - José Vieira Sousa. - Concedo 30 dia,
de prazo, de acórdo com a informação do madico sanitarista, em
prorrogação,

Serviço de Águas e Esgotos do Distrito Federal
SECÇÃO EXPEDIENTE
Dia i7 de dezembro de 1938

Divisão do Ensino Comercial
PPEDIENTE DE $R. DIRETOR DA DIVISÃO DE ENSINO COMERCIAL

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. DIRETOR

Ofícios:
N. 3.447 - Ao Sr. diretor do Ilosrèktal dos Funcionários Pil.•
blicos - Sobre construção de caixa para proteger hidrometros.
EL C. 39.329-38 - Herbert Zink. - Certifique-se o que coneN. 3.449 - Ao Sr. diretor de Obras Públicas dá Prefeitura do
Distrito Federal - Faz comunicação.
S. C. 38.296-38 - António Afonso de Miranda. - Indeferido.
N. 3.451 - Ao Sr. diretor do Serviço de Contabilidade do Deta. C. 34.673-38 - Wanderley 'Marques Pereira. - Deferido. partamento do Ministério da Viação e Obras Públicas - Sobre c( na-f
D. E. C. 588-37 - Josué Mendes, - Deferido, na forma do trução de caixa para proteger hidrametros.
èarecer.
N. 3.453 - Ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito FederalInclusões de taxas de saneamento de 1937 e 1938.
B. C. 27.901-38. - Paulo José da Costa Filho. - Deferido.
N. 3.455 -Ao Sr. ministro - Solicita aposentadoria do guarda
S. C. 42.309-38 - Raul Rufino de Brum. - Deferido, na
de classe "G", Manuel da Silva Fernandes.
torma do parecer.
8. C. 31.524-38 - Luiz Coutinho Filho. - De acórdo, na
DESPACHOS DO SR. CHEFE DA SECÇÃO DE EXPEDIENTE
brma do parecer.
A. C. 32.944-38 - Rómulo &urino Ferreroni. - Deferido.
Oficies:
Ao Sr. assistente do diretor da Recebedoria do Db./
Quota:
N. 1.146
trito
Federal
Devolvendo
o processo n. 35.182/1938.
Curso Comercial Carlos de Carvalho, anexo ao Colégio Visconde
N. 1.147 - Ao Sr. assistente do diretor da Recebedoria do Dia-,
'de Taunaf, Campo Grande, Mato Grosso - 1:500$000 (um conto e
- Restitue o processe n. 34.494/1938.
quinhentos mil réis), correspondente á verificação prévia de acórdo trito Federal
1.148 - Ao Sr. assistente do diretor da Recebedoria do Dia-.
com o art. 60, decreto n. 21.241, de . 4-4-932, de 14 de dezembrd' tritoN.
Federal - Devolvendo o processo n. 39.737/1938.
fie 1938.
N. 1.149 - Ao Sr. diretor da Imprensa Nacional - Pedindo
Ofícios:
blicação de edital.
N. 2.849- João Salustiano de Campos, contador seccional no
REQUERIMENT05 DESPACHDOS PELO SR. ENGEM-W.100-CH~ lã
ginistério da Educação e Saúde.
30 mVisÃo
N. 2.850 - Azzone Pazzaglia.
N. 2.851 - Inspetor Clovis Castanho Carneiro.
Ileider. - Caucele-se o auto de infração,.
N. 406/38 N. 2.852 - Clouomiro Jose da Rocha.
.N. 11.162 - José Joaquim do Oliveira. • - Deferido.
N. 2.853 - Inspetor Clovis Castanho Carneiro.
N. 13.319/38 - João Marques. - Aguarde-se.
N. 2.854 - Alzira Gonçalves.
N. 14.524/38 - Milton Barbosa Gonçalves. - Concedo prazo
N. 2.855 - Júlio Liexike.
do corrente para construir a caixa.
N. 2.856 - Secretário geral da Escola Técnica de ConOrcio de até' 31
N. 14.831/38 - Maria Angelica da Rocha Faria de Sá e Silva.Rb Paulo.
N. 2.857 -- Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências A Cancele-se.
/Letras.
N. 14.856/38 - Adolfo Ferreira de Melo. - Deferido.
N. 2.858 - Piscai geral António Ferreira Viana Neto.
N. 15.026/38 - Luiz Jeeé Martins. - Compareça no 2° distrito.
kt. 2.859 -- Diretor da _Despesa do Tesfouro Nacional.
ã.1§.036/3 - José Burges Leal Filho. •- Çanopla-aa.

U
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N. 15.062/38 - Mateus Francisco Arteiro. - Deferido.
N. 15.065/38 - Jardina Monteiro Sales. - Cancele-se.
N. 15.097)/38 - Adelaide Matos Costa. - Deferido.
N. 15.097/38 - ca:ast;na simanard. - Cancele-se.
N. 15.100/38 - (acero P a rei,a , Góis. - Junte na ::.;` Divisão,
roW.I n r-on. C o rn o regime» de abastecimento
uma declaração de
qui n -n

N. 15.117/38 - (.07,n•:a.:,11;a la: .:a3ileira de Terrenos. -- Deferido.
Ltda. - Deferido.
N. 15.219 - M. J. Piiva
N. 15.260/38 - Osaaldo Fr-ire Braga de Siciteirn. - Cancele-se.
- Con-411"ia cai \a com t-!.3 diN. 15.262/38 - Emilio
mensões constantes do aviso n. a.r51, dentro de 30 dias.
Gaad,i Mingozzi. - C:imparcca ao 2°
N. 15.286/38 - .\
distrito.
N. 14.287/38 - António Ito Ir-iaes, de Almeida. - Deferido.
N. 15.491/38 - ilildenrnndo da Silva. - Junte na Secção de
Expediente, certificado de revisão de numeração.
N. 15.511/38 - João Guilherme Sampaio. - Compareça no 3•
distrito.
N. 15.521/38 - Jo.,j Peixoto de Matos. - Deferido.
N. 15.527/38 - Benedito Cota. - Cancele-se.
N. 15.533/38 - Orfanato Santo António. - Cancele-se
N. 15.540/38 - Adjalme Edmundo da Costa Araujo. - CampaBeça no 7" distrito.
N. 15.514/38 - Diogo Piaria. - Carv,vele-se.
N. 15.880/38
15.876/38 - José da Silva. - Deferido.
Comp. - Deferido.
Martins Saraiva
José Farnandes Ventura. - Compareça no 3°
N. 15.686/38
distrito.
Enigard Dmitri da Luz. - Deferido.
N. 15.716/38
15.718/38 -- Manuel fades Lima. - Junte na S. Expediente,
outro certificado de reviaão tia nameração.
Manuel Gomos fia Silva. - Deferido.
N. 15.792/38 - José Duarte da Fonseca e Silva. - Deferido.
N. 15.839/38
14.866/38 - E. Vaillaat Comp. - Deferido.
DEQUETIMENTüS DESPI.CIIADJS PELO SR. ENGENHEIRO-CHEFE DA 31
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Dia 3 de 3e7an1brd de 1938
N. 11.106/38 - Rua D. alr .lia n. 166. - Deierido.
N. 13.533/938 - Rua Beltor Roxo n. 118. - Arquive-e.
N. 12.715/938 - Rua Miguei de Paiva n. 147. -- Deferido,
N. 13.970/938 - Rua Sarandi n. 30. - Deferido.
N. 13.690/938 - Rua Paula Matos n. 153. - Deferido.
N. 12.500/938 - Travsa Navarro n. 119. - Deferido.
N. 13.316/938 - Rua 19 de Fevereiro n. 173. - Deferido.
N. 9.775/938 - Avenida N. l'eçanha n. 38 e outros. - Defe-

A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercido
de 1939, mediante pcgrmento da importincia correrpandente ao periodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 do
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas rem
partições arrecadadoras federais - Delegacias Fiscais, Alfândegas'
Mesas de Rendas e Coletorias.
AOS funcionLrios públicos federais, estadoais e municipais é fa.
cilhado :Ter o custo da assinatura, computado já o de3conto da
20 %, a que tem direito, em duas prestações semestrais de 283000.

Ministério da Fazenda
Serviço do Pessoal
EXPEDIENTE DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADMISSÃO DE EXTRANLTMERÁRIOS MENSAL1STAS

O Sr. ministro da Fazenda, em exposição de motivos n. 2.309,
de 12 de dezembro de 1938, manifestou-se favoravel á aprovação da

seguinte proposta feita pela Diretoria do Imposto do Renda:
De acesso - de Fábio de Carvalho Alves e Licério Albuquerque
Carvalho Paiva, auxiliares de 3.a classe para as duas vagas de auxiliar de 3' classe, resultantes da nomeação de !Mio Costa para o
cargo de escriturário, do quadro VII e da exoneração de Francisco
de Sousa Brasil,
Ainda de acesso, de Celuta Bezerra Cavalcanti, Guilherme Dias
de Sousa e Norberto Fagundes de Matos, auxiliares de 4' alasse para
as três vagas de auxiliar de 3.° classe, decorrentes dos dois acessos
acima indicados, e da dispensa de Saul da Cunha Carvalho; de ad-•
missão, José Alves de Sousa Brasil, Estevão Gomes dos Santos, Berniani Luz e !dila de Medeiros.
Nas quatro vagas resultantes dos três acessos acima mencionados
e da nomeação de Vera Cruz Leite Pereira para o lugar de escrito.,
rário do quadro VII, todos com a remuneração mensal de =moo..
Na referida exposição de motivos, o Sr. presidente da República,
exarou o seguinte despacho: - Aprovado. Em,14-12-38. - GETuuo
VARGAS.

EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAL DA FAZENDA NACIONAL

rido.

N. 12.093/938 - Praça Euea:nio Franco n. 33. - ProvidenCiado.
Dia 6

N. 13.795/938 - Rua Monte Alegre n. 21. - Deferido.
N. 13.845/938 - Rua Estrela n. 73. - Deferido.
N. 13.793/938 --- Rua Silaa Pinto n. 185-A. - Deferido.
N. 12.494/38 - Rua Mariano Portela ns. 3/9. - Deferido,
N. 13.745/38 - Rua T uiutf n. 15. - Deferido.
N. 10.565/938 - Roa Leopoldo Miguez n. 36. - Arquivado.
N. 13.190/938 - Rue Nove de Fevereiro n. 68, - Arquivado.
N. 10.682/938 - Rua Nove de Fevereiro n. 68. - Arquivado.
N. 9.600/38 - Rua Bolivar n. 161. - Arquivado: •
N. 13.211/938 - Rua Capacabana na. 1.247 e 1.278. - ArguiNado.
N. 9.758/938 - Rua Copacabana n. 813 - Arquivado.
Dia 1
N. 11.907/38 - Rua Lautiado Rabeio n. 164. - Deferido.

N. 15.285/938 - Rua I). Eugénia n. 52. - Deferido.

14.103/938
Rua Sete de Setembro n. 223. -- Deferido,
• 16.223/938 - Rua General Roca n. 54. - Deferido.
N. 13.258/938 - Rua Uruguai D. 85. - Deferido.
N. 14.910/938 - Rua General Olicerio n. 69. - Deferido.
N. 14.498/938 - Rua D. Maria a. 45. - Deferido.
N. 14.013/938 - Praça José Bonifácio o. 53 - Deferido.
N. 13.578;938 - Rua Primeiro de Março n. 133. - Não há que

&Serie.
N. 14.1511938 - Rua Marechal Bittencourt n. 206. - Defe-

dno.
N. 13.090/938 - Bua São Miguel n. 295. - Deferido.
13.144/938 - Rua Dois de Maio n. 118-A. - Deferido.
• 13.8r8/988 - Avenida Marreanl n. 328 e outros. - Deferi:o.
N. 13.904/9,98 - Rua Luizo Mancheis n. 127. - Deferid3.
p. 4.719/990 - nua Cardoso Junior n. 144. - Deferido.
p. *cevem - fita Uacari a. 441. - Deferido.

L10ENQA

Portaria de 18 de dezembro de 1938, foi concedida a seguinte
licença:
Seis meses, nos termos do artigo 1.0 combinado com o artigo 4.10
do Decreto n. 42, de 15 de abril de 1935, ao uarda aduaneiro da
classe D, do quadro VIII - Alfândegas - do Ministério da Fazenda.
Francisco Teoledo. com exercido na Alfândega de Paranaguá, Estado
do Paraná, ficando-lhe marcado o prazo de oito dias para entrar no
goso da referida licença.
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR DO PESSOAL
°rimos
Dia 14 de dezembro de 1938.
Ao Sr. diretor do Imposto de Renda:
N. 184 - Apresentando Guilherme Cornehls, que tomou possa,
neste Serviço, do cargo da classe I, da carreira de Contabilista, 410
quadro XII, da mesma Diretoria, para o qual foi nomeado, interinamente.
- Ao Sr. diretor da Casa da Moeda:
N. 174 - Remetendo o processo em que João Gonçalo da Silvei
filho do ex-funcionário, aposentado, da mesma repartição Manuel
José de Assunção (Silveira, pede pagamento de funeral e solicitando
providências no sentido de ser satisfeita a exigência de que trata
informação de fls. 8.
N. 175 - Comunicando que o impressor da classe H, do quadro
V - José da Silva, foi considerado em condições de não invalides ua
inspeção de sande a que se submeteu, para fina de aposentadoria.
- Ao Sr. diretor da Caixa de Amortização;
N. 75 - Comunicando a concessão do cré ldita destinado ao pavio.
mento da folha de serviços extraordinários, prestados pelos funde*
nados Jorge de Paiva e outros, durante o mês de outubro kilUnio.

ir
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— Ao Sr. diretor secretário do Tribunal de Contas:
N. 280 — Remetendo o processo que se originou do oficio núMero 3.263/38, de 30 de novembro findo, do mesmo Tribunal, visto
ter sido cumprida a exigência feita pelo Sr. ministro semanário, relativamente à publicação, no "Diário Oficial", do ato a que se refere o aludido ofício.
N. 281 — Apresentado Davi Martins de Arruda Câmara, que tomou posse, neste Serviço, do cargo da classe II, da carreira de °Hotel Administrativo, do quadro II, para o qual foi transferido.
— Ao Sr. cheio da 1.1' Circunscrição de Recrutamento Militar:
Na. 198 e 199 — Comunicando que Francisco Febres da Rocha
Momeado para o cargo da classe L, da carreira de oficial administrativo, do quadro V e João Jover Goulart Fraga, transferido para o
Pargo da classe II, da mesma carreira, do quadro IH, tomaram posse
:neste Serviço, tendo satisfeito as exigências de que trata o boletim
p. 68, de 10 de novembro de 1933.
I)— Ao Sr. Delegado Fiscal em Alasokus:
N. 118 — Comunicando a concessão do crádito destinado ao
pagamento da diferença de vencimentos a que têm direito, no corrente ano, em face do artigo 3•0, das Disposições Transitórias, da lei
284, de 28 de outubro de 1936, os funcionários que percebem vencimentos pela mesma Delegacia, de conformidade com a tabela organizada pela 13ecção de Controlo deste Serviço.
Sobre o mesmo assunto, foram expedidos ofícios aos senhores
Delegados Fiscais: no Amazonas, Baia, Ceará, Espirito Santo, Goiáz,
Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do
Cul, Santa Catarina, São Paulo , e Sergipe.
— Ao Sr. Delegado Fiscal no Amazonas:
N. 155 — Remetendo a portaria do Sr. Diretor Geral que eonmode licença ao marinheiro da classe D, do quadro IX, Eduardo Evangelista do Nascimento, cem exercício no 7.0 Registro Fiscal Federal,
prn Abunã, no mesmo Estado.
— Ao iSr. Delegado Fiscal na Baía:
r N. 187 — Remetendo ó processo relativo ao pedido de aposentadoria do oficial administrativo, da classe I, do quadro VII, Améried
iVespasiano de Magalhães Castro, com exercício na mesma repartição,.
Pfim de que seja satisfeita a exigência constante do parecer de fls. 6.
— Ao Sr. Delegado Fiscal em Goiáz:
N. 135 — Remetendo o processo relativo à aposentadoria do eso
brivão da coletoria federal em Ipameri, António Landó e solicitando
providências no sentido de serem satisfeitas as exigências de CM trata
p informação de fls. 43.
— Ao Sr. Delegado Fiscal no Pará:
F N. 138 — Remetendo a portaria do Sr. Diretor Geral que conCede licença ao ajudante de tesoureiro, padrão G, do quadro vn
panei Ribas de Faria, com exercício na mesma repartição.
N. 139 — Remetendo o processo relativo à habilitação ao montepio de dona Rita Maria Teixeira, viuve do conferente, aposentado,
da Alfândega de Belém, Gosma Celestino Teixeira e solicitando providências no sentido de serem satisfeitas ao exigência de que trata
P informação de fls. 26 verso.
N. 140 — Remetendo o decreto que promove Francisco Figuei•
Cedo Gaivão, para o lugar de escrivão da coletoria federal em Igarapemirim, no mesmo Estado e autorizando a dar ao referido fundopário a posse do seu novo cargo.
— Ao Sr. delegado fiscal no Paraná:
t N. 171 — Remetendo o processo relativo h ftposentadoria do ofiMal administtativo da classe K, do quadro VII, Plínio Liberato Pesares e solicitando providências no sentido de ser o interessado convidado a apresentar certidões de tempo de serviço público federal,
passados na conformailde da circular n. 4, de 6 de novembro de
a935, da antiga Diretoria do Expediente do Pessoal.
— Ao Sr. delegado fiscal no Piauí:
N. 89 — Remetendo o e:ecreto que nomeia — Humberto de Olifreira Mo. para exercer o cargo da classe C, da carreira de escriturário, do quadro VII, tendo exercício nesta alfândega, e autorizando
ia dar posse ao referido nomeado no respectivo cargo, com observ• Vinda no item 9 da circular deste serviço, n. 3, de 21 de fevereiro,
hem como o disposto to art. 20 do corrente decreto n. 23.328, de 8
te novembro de 1933.
— Ao Sr. delegado fiscal no Estado do Rio de Janeiro:
ti N. 214 -- Solicitando a Indicação de mais dois nomes, para o
preenchimento de lugar de escrivão, da 2a Coeltoria Federal em Itaperuna, no meemo Estado, para constituirem a lista tríplice dos
Candidatos, à referida vaga.
— Ao Sr. delegado fiscal no Rio Grande do Sul:
. • J N. 406 — Transmlindo o decreto que nomeia Nilo Nascimento,
'.para exercer o cargo da classe C, da carreira de escriturário, do
quadro VIII, e ter exercício nesta alfândega e autorizando a dar ao
Iteferido nomeado posse, com observância ao item 9 da circular deste
19rvico, n. 3, de 21 de fevereiro, bem como o disposto no ‘art. 2°
go decreto n. 232326, de 8 de novembro de 1933.
— Ao Sr. delegado fiscal no Estado do Rio Grande do Sul:
N. 406 — Comunicando que o Sr. Ministro da Fazenda, resol,eu mandar arquivar c requerimento em ,que o _coletor :federal em
tariácida. Estado do Espirito Santo, pede, eua transferência narre toL ktorias le a eu 4a classe.
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— Ao Sr. delegasso fiscal em Sergipe:
N. 100 — Transmitindo a porta ria do Sr. Ministro, que admito
como extranumerário merkia l ista — Raimundo Guimarães Nogueira,
para desempenhar as funções de Auxiliar Técnico de 4 a classe da
Contadoria Seccionai junto a mesma repartição.
— Ao
delegado fiscal em São Paulo:
' N. 471 — Remetendo o processo de aposentadoria do oficial administrativo da classe J, do quadro VIII — Leonardo Porto — solicitando providências ne sentido de ser o interessado convidado a
apresentar one,fdões de tempo de serviço público federal.
— Ao Sr. oelegado fiscal em São Paulo:
N. 472 — Transmitindo o processo relativo ao pedido de aposentadoria da arquivista, classe E, do quodro VII, com exercício na
mesma delegacia, Emidio Muniz du Silva, para o fim de serem tomedas as providências de que trata a informação de fls. 8.
N. 473 — Remetendo o processo relativo a aposentadoria de
Mário de Bairos Fontes, no cargo de oficial administrativo, classe .1,
do quadro VIII e solicitando providências no sentido de serem Batizo
feitas as exigências de que trata a informação de fia.
— Ao Sr. delegado fiscal. em Santa Catarina:
N. 146 — Remetendo o decreto que nomeia Afonso Almiro Ribeiro da Cosa Júnior, para exercer o cargo da classe C, da carreira
de escriturário, do quadro VIII e autorizando a dar ao referido nomeado a postes do respectivo cargo, com observância no item 9 da
circular deste Serviço, n. 3: de 21 de fevereiro último, e o disposto
no artigo 20 do decreto n. 23.326, de 8 de novembro de 1933.
—Ao Sr. inspetor da Alfândega de Manáus:
•N. 156 — Remetendo o decreto que transfere Carlos de Oliveira
Brfgido para o cargo da classe D, da c,arreira de escriturário, do
quadro VIII e autorizando a dar ao referido funcionário a Posse do
seu novo colgo.

Diretoria das Rondas Aduarreiras
EXPEDIENTE DO aa. DIRETOR

Dia 17 de dezembro de 1938

Ao Sr. Inspetor de Alfândega de São Sauvador:
N. 67 — munica, para os devidos fins, que o Sr: diretor geral
da Fazenda Nacional, tendo presente o processo fichado no Tesouro
sob n. 65.183 deste ano, em que a Bolsa de Mercadorias da Bafa,
com sede nessa cidade. solicita lhe seja fornecida, por essa repartição, uma via de todas as guias de exportação, como elemento para a
confecção dos seus serviços estatísticos, proferiu, em data de 12 do
corrente, o seguinte despacho:
"A vista do informado pela Diretoria das Rendas Aduaneiras e
Diretoria de Estatística Económica e Financeira, atenda-se, Faça-se
o necessário expediente à Alfândega da Bafa."
— Ao Sr. inspetor dr. Alfândega de São Salvador:
N. 66 — Comunica, para os devidos fins, que S. Ex. o senhor
Ministro da e'szenda, tendo presente o processo fichado no Tesouro
sob n. 87.597, deste hW, em que Lampor. Os Holt Line Ltd., pede
sejam concedidas ao paquete inglês "Empreso of Britain", procedente de Nova York e esperado no porto dessa capital em 28 de
abril próximo, as 'vantagens de hiato de rs..creio, afim de isentá-lo
do imposto de faróis — .proferiu, em data de 9 do corrente, o seguinte despacho:
"Deferido, desde que a embarcação de que se trata não pratique
em nenhum porto nacional qualquer ato de comércio marítimo."
— Ao Sr. inspetor da Alfândega do Rio de Janeiro:
N. 870 — Comunica, para os devidos fins, que o Sr, Ministro
da Fazenda, tendo presente o processo fichado no Tesouro sob mimero 83 747, deste ano, em que Royal Maii Agências (Brasil) Ltd.,
pede sejam concedidas ao poquete inglês "Viceroy of India", procedente de Londres e esperado no porto Ilesta capital em 2 de fevereiro próximo, as vantagens de hiate de recreio, afim de isentá-lo do
Imposto de :areis — proferiu, em data de 9 do corrente, o eeguintet
despacho:
"Deferido, desde que a embarcação de que se trata não pratique
em nenhum porto nacional qualquer ato de comércio marítimo."
— Aos ig rs inspetoree das Alfandegas do Rio de Janeiro e São
Salvador:
N. 669 — Comunica, para os devidos fins, que S. Ex. o senhor
Ministro da Fazenda, tendo presente o processo fichado no Tesouro
sob n. 86.982, deste ano, em que Lamport Holt Line Ltd., pede
sejam concedidos ao paquete inglês "Volteiro", procedente de Sou..
thampton, e esperado no porto desta capital em 21 de fevereiro próximo, as vantagens de hiat) do recreio, afim de isentá-lo do imposto
de faróis — proferiu, em data de 9 do corrente, o seguinte deapaobal.
"Deferido, desde qt.e a embarcação de que se trata não pratique
em nenhum porto niunonal qualquer ato de comércio marltinso"..
— Ao Sr. inapetor . da Alfândega do . Rio de Janeiro:
N. 672 — ComuWca, para os devidos fins, que o Enio. litr.
bistro da Fazenda, tendo presente c processo fichado no Tamen) roa
n. ií0 Mi , ~9. uo, 9JA. Wift A P.2411264biA r4,91.2 Eng Peada 4P.
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adquirido na Kemanha uma máquina completa com c peso legal
aproximado de 300.000 quilos, propria para fabricar cartão de fina
qualidade e que, devia ao grande peso c. complexidade de seus orgãos que d.sa-eir ser fahriendoa por partes e montados sucessivamente em una das denend4rcias de sua fábrica em Pindamonhangaba. no Es'ado de Silo Pau, o embarque será leite do porto de
Hamburgo • para o desta cig,ital, nos próximos meses, à medida de
sua fabricaçãe e, portaeto, eia diversos vapores, requei seja .essa A11ándega. aukriza-da a i.ermdii. a e.iaseução dos respectivos - despachos
na proporção da chegada do referido mate rial, mediante pagamento
dos direties à razão de :i370 co quite, proferiu, em data de 13 do corrente. o seg;in e destawho:
"Deferido. mediante assieattira de um termo de responsabilidade, com fia b r iclonee, pel.- qual se idarig:e a requerente ao pagamento da qual . iter diferimea de (1:i'eitus e multa em que porventura
venha a incir'ir, bem issim peais despesas extraordinárias julgadas
devidas pelo serviço de conferência e verificação técnica do material."
•

Diretoria do Domínio da Uniiic
SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 13 de dezembro de 1938
Ofício-circular n. 52.
Aos Srs. diretores das Estradas de Ferro de pronr:eclade da
!União:
Pelo decreto-lei n. 710, de 17 de setembro último, cabe à Diretoria do Domínio da Untão superintender os serviços patrimoniais
pertinentes aos bens do Domínio da União, tais como estradas de
ferro, rodovias, aeroportos, instalações portuárias, telégrafos., telefones, fábricas, oficinas e demais serviços industriais da União, embora exp;orados por outros ministérios (art. 1°, alínea e).
2. Esta Diretoria, para desincumbir-se tão prontamente guanto
possível dessa ingente tarefa e da que lhe atribue, nos seus artigos
816 e 817 o Regulamento Geral de Contabilidade Punca. precisa cadastrar todos os bens da União.
3. Acresce, ainda, que em qualquer regime e, sobretudo, no que
adveio da recente estrutura que ao Estado Brasileiro imprimiram os
seus dirigentes, a qual, com os modernos métodos de trabalho adotados, iniciou nova fase de progresso e realizações em todos os setores
da Administração Pública, deve a Nação conhecer com exatidão os
bens que possue.
4. Dirijo-vos, pois, confiante na vossa colaboração e patriotismo, veemente apelo para que vos digneis determinar providenciais
no sentido de que, pela repartição sob a vossa competente direção,
seja enviada a esta Diretoria a estimativa, ainda que global, do valor
dos bens que constituem o ser acervo, afim de que possa ser atingida a sua finalidade precfpua.
Apresento-vos, com os meus agradecimentos, atenciosas saudações. — Ulpiano de Barros.

Câmara de Reajustamento Econômico
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No processo n. 12.704 série C, (Ilhéos, Baia) decidiu adotar as
conclusões do Relatório de fls. 55, em virtude das quais são concedidas a redução de 50% no débito reajustável de Domingos Fernandes Badaró e sua mulher e a consequente indenização de quarenta e nove contos e quinhentos mil reis (49:5008000), eia apólices, ao credor Manuel Misael da Silva Tavares, continuando a cargo dos devedores a fração não reajustável de cento e vinte e sete
mil e seiscentos reis (1278600) de conformidade com o decreto n.
24.233 de 12 de maio de 1934. — Sérgio de Oliveira, presidente,
relator. — Reginaldo Nunes. — Ernesto Rangel.
' No processo n. 17.365 série C, (Silvianópolis, Minas Gerais)
decidiu adotar as conclusões do Relatório de fls. 30, em virtude
das quais são concedidas a redução de 50% no débito de José Palma de Magalhães e a consequente indenização de trinta e tres contos de réis (33:0008000), em apólices, ao credor Banco de Pouso
Alegre, de conformidade com o decreto n. 24.233 de 12 de maio de
1934. — Sérgio de Oliveira, presidente, relator. — Reginaldo
Nunes. — Ernesto Rangel.
No processo n. 24.483 série C. (Santo Amaro, São Paulo) decidiu adotar as conclusões do Relatório de lis. 22, em virtude das
quais são concedidas a redução de 50% no débito de Jaime de Ata/lha Penteado e a consequente indenização de oitenta contos e quinhentos mil réis (80:5008000, em apólices, ao credor D. Guiomar Ataliba Penteado, continuando a cargo dos devedores a iralo não
não reajustável de duzentos e quarenta e seis mil réis (2163000)
de conformidade com o decreto n. 24.233 de 12 de maio de 1934.
— Sérgio de Oliveira, presidente. — Reoinaldo Nunes, relator —
Ernesto Rangel.
No processo a. 30.023 série B, (Ribeirão Preto, São Paulo) deMio adotar ao occolue4ea do Relatório de fio. 200. em virtude das
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quais são concedidas a redução de 58% no débito reajustável c80
Augusto Junqueira, e outros e a consequente indenização de oitocentos e setenta e quatro contos de reis (874:0008000), em apólices,
ao credor Procópio Carvalho, em ri quidação, continuando a cargo
dos devedores a fração não reajustável de duzentos e noventa e
nove mil oitocentos e oitenta réis (2993880) de conformidade coxo
o decreto n. 21.233 de 12 de maio de 1931. — Sérgio de Oliveira
presidente. — Reginaldo Nunes, relator. — Ernesto Rangel.
No processo n. 29.410 série B, (Santos, São Paulo) decidi*
adotar as conclusões do Relatório de fls. 91, em virtude das quaiel
são concedidas a redução de 50% no débito reajustável de Alvaro
Pereira da Rocha, Espólio e a consequente indenização de setenta
e um contos de réis (71:0008600), em apólices, ao credor Rafael
Sampaio & Cia, continuando a cargo dos devedores a fração não toam
justável de duzentos e oitenta e oito mil e cem reis (2888100) de
coforrnidade com o decreto n. 24.233 de 12 de maio de 1934. —•
Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunes. — Erneste
Rangel, relator.
No processo n. 17.367 série C, (Galia, São Paulo) em que d
declarante Banco de Pouso Alegre, decidiu adotar a conclusão do
Relatório de fls. 27 em virtude da qual é denegado o reajustamenm
to requerido. — Sérgio de Oliveira, presidente. — Regituddo Num%
relator. — Ernesto Rangel.
No processo n. 28.360 série C, (Descalvado, SÃO Paulo) em
que é declarante Luiza Guignal/i, decidiu adotar a conclusão do
Relatório de fls. 41 em virtude da qual é denegado o reajustam
mento requerido. — Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginalde
Nunes. — Ernesto Rangel, relator.
No processo n. 29.928 série B, (Ceampintts, São Paulo) em qu4
são declarantes Rebelo Alves & Cie, decidiu adotar a conclusão dO
Relatório de fls. 53 em virtude da qual é denegado o reajustam
mento requerido. — Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginalde
Nunes. — Ernesto Rangel, relator.
No processo n. 28.844 série B, (Ipojuca, Pernambuco) em •Ind
é declarante Fazenda do Estado de Pernambuco, decidiu adotar g
conclusão do Relatório de fls. 991100 em virtude da qual é danem
gado o reajustamento requerido. — Sérgio de Oliveira, presidente,'
— Reginaldo Nunes, relator. — Ernesto Rangel.
No processo n. 18.479 série C, (João Pesslia, Espirito Santof
em que são declarantes Ribeiro, Junqueira, Irmão & Botelho-MuquI
Ltd., decidiu adotar a conclusão do Relatório de fls. 38 em virtude
da qual é denegado o reajustamento requerido. — Sérgio de 014.4
velra, presidente, relator. — Reginaldo Nunes. — Ernesto Rangel.
No processo n. 26.174 série C, (S. Francisco de Paula, Riol
em que é declarante Paulo Longo, decidiu adotar a conclusão dO
Relatório de fls. 37 em virtude da qual é denegado o reajusta...
mento requerido. — Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginal4
Nunes. — Ernesto Rangel, relator.
Processos (quitação plena.
No processo n. 3.907 Cl, (Agudos, Sik Paulo) decidiu ado
a conclusão dos votos dos dois juizes revisores, em virtude da
:ex-vi" do decreto n. 24.233 de 12 de maio de 1934, é concedidal
a indenização de tres contos de réis (3:0008000) ao. credor Ant4n1O
José Leite, contra quitação de todo o débito verificado, 98:348890t)
Sérgio de Oliveira, presidente,2
de Manuel Helene e sua mulher.
— Reginaldo Nunes, relator. — Ernesto Rangel.
No processo n. 29.029 B, (S. João da Boa vista, SM Paulo)]
decidiu adotar a conclusão do Relatório de fls. 81 em virtude da;
qual "ex-vi" do decreto n. 24.233 de 12 de maio de 1934, ficao11
obrigados os credores Pupo, Teixeira 8c Companhia a dar quitem
ção plena a José de Azevedo Oliveira do seu débito verifica"
248:3028100, recebendo, em apólices 50% do mesmo débito ou sejas°
cento e vinte e ires contos de réis (123:0008000). — Sérgio de Otifin
veira, presidente. — Reginaldo Nunes, relator. — Ernesto Rangei.
No processo n. 29.843 B, (Presidente Prudente, São Paulo)1
decidiu adotar a conclusão dos votos dos dois juizes revisores, cal
virtude da qual, "ex-vi" do decreto n. 24.233 de 12 de maio da
1934, ficam obrigados os credores, Barretto, Holl & Companhia. tl
dar quitação plena a José de Azevedo Oliveira, do seu débito ver!..
ficado 32:1363500, recebendo, em apólices, 50% do mesmo débito,
ou sejam dezeseis contos e quinhentos mil réis (18:5008000).
Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunca. — Rrnestd
Rangel.
No processo n. 15.817 C, (Itabuna, Baia) resolveu manter G
decisão lançada a fls. 48 em virtude da qual, "ex-vi" do decreto air
24.233 de 12 de maio de 1934, fica obrigado o credor F. Stevenm
son & Cia Ltd. a dar quitação plena a Manuel Menezes de Sousa dal
seu débito verificado 40:4738224, recebendo, em apólices, 50% dxj
mesmo débito, ou sejam vinte contos de réis (20"0008000. — Sérn
gim de Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunes. — Ernesto Rangei,
No processo n. 19.749 C, (Presidente Alves, São Paulo) dedo
diu adotar a conclusão do Relatório de fls. 88 em virtude da qual
"ex-vi" do decreto n. 24.233 de 12 de maio de 1934, ficam ()brim
gados ias credores Marcolino dos Santos & Companhia Limitada
dar quitação plena a Renato de Albuquerque Sales & Irmão do sed
débito verificado (19:1068600, recebendo, em apólices, 50% do mem.
me Vnito, nu sejam nove contos e quinhentos mil réis (9:5008000)
Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunes, relator.
Ernrsto Rangel.
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Pedidos de reconsideração.

Expediente de 17 de dezembro de 1938
No pedido de reconsideração n. 2.580, processo n. 7.679-A,
Foi mandada protocolar a petição do pedido de reconsideração
- 1(S. João da Boa Vista, São Paulo) resolveu dar provimento ao. pe- referente
ao processo de n. 29.795.
dido de reconsideração formulado a fls. 66 e seguintes e, assim
Muciou-se dar as certidões pedidas de referência aos processos
¡sendo, conceder a indenização de cinco contos de réis (5:0008000), de ns. 20.882,29.776,6.671 e 24.727.
em apólices, ao credor, Banco do Brasil, correspondente a 50% do
O sr. presidente despachou favoravelmente as peti .;5e;.: em que
[débito verificado (10:730200) de José de 'Azevedo Oliveira, dando os interessados nos processos de na. 4.985, 23.361 e 18.132, pediam
ao mesmo quitação plena da divida. - Sérgio de Oliveira, presi- a juntada de documentos.
klente. - Reginaldo Nunes, relatar. - Ernesto Rangel.
No pedido de reconsideração n. 2.638, processo n. 8.190-C,
Recebedoria do Distrito Federal
[(Presidente Prudente, São Paulo) resoveu manter a decisão lançada a fls. 9 deste processo, julgando improcedente o pedido de reEXPEDIENTE DO 511. DIRETOR
•¡consideração. - Sérgio de Oliveira, presidente. - Reginaldo Nortes, relator. - Ernesto Rangel.
Dia 17 de dezembro de 1938
risquei ;mentos:
No pedido de reconsideração n. 2.644, processo n. 4.138-C, (Pretddente Prudente, São Paulo) resolveu dar provimento ao pedido de
N. 34.112 - Bonifácio Alves. - De conformidade com o disreconsideração formulado a fls. 48 e seguintes e, assim sendo, con- posto no § 1° do art. 11 do regulamento expedido com o decreto 1.137,
Ceder a indenização de cento e quarenta e seis contos de reis de 7 de outubro de 1930, intime-se para efetuar o respectivo paga1 (146:0008000) 'em apólices, ao credor Banco do Estado de São Pau- mento. PO prazo de 30 dias. Decorrido o mesmo prazo sem que tenha
o, correspondente a 50% do débito verificado, 292:7808400, de José sido realizado o pagamento, encaminhe-se o processo à Procuradoria
Azevedo Oliveira, dando ao mesmo quitação plena da divida. - Geral da Fazenda Pública, para a inscrição da dívida.
)Sérgio de Oliveira, presidente. - Reginaldo Nunes, relator. • N. 34.114 - Companhia de Impressão e Propaganda. - Idem.
_Urnesto Rangel.
N. 34.113 - Companhia Antártica Paulista. - Idem.
No pedido de reconsideração n. 2.658, processo n. 25.707-B,
N. 48.891 - J. B. Chaves. - Idem.
((S. João da Boa ;Vista, São Paulo) resolveu dar provimento ao peN. 21.301 - Empresa Nacional de Petróleo. - Idem
dido de reconsideração formulado a fls. 37 e seguintes e, assim
N. 21.300- Ernesto Santos. - Idem.
pendo, conceder a indenização de seis contos de réis (6:0008000)
N. 22.533 - Dr. Alberto Beaumont. - Idem.
'em apólices, ao credor, Banco Noroeste do Estado de São Paulo,
N. 22.745 - Sindicato dos Industriais Perfumistas. - Idem.,
[correspondente a 50% do débito verificado, 12:8458000 de José
N. 22.746 - Ubirajara Antunes. - Idem.
(Azevedo Oliveira, dando ao mesmo quitação plena da &vila. N. 22.474 - João do Carmo. - Idem.
¡Sérgio de Oliveira, presidente. - Reginaldo Nunes, relator. .N. 41.944 - Eufrásio S. da Silva. - Idém.
- ¡Ernesto Rangel.
N. 41.943 - Joaquim Torquato Filho. - Idem.
N. 38.366 - Boffin Giglo & Comp. - Idem..
• No pedido de reconsideração n. 2.059, processo n. 85.108-B,
N. 36.365 - Sindicato Brasileiro de Bancários. - Idem.
P. João da Boa Vista, São Pauo) resolveu dar, provimento ao peN. 38.364 - José de Lima. - Idem.
dido de reconsideração formulado a fls. 51 e seguintes e, assim
N. 38.363 - The Great American Insuranco Company. - Idem.
¡sendo, conceder a indenização de vinte contos e quinhentos mil réis
N. 36.157 - Luiz Gonçalves Ribeiro. - Idem.
,(20:500$000), em apólices, á credora Brazilian Warrant Agency &
A'. 36.156 - José Maria Teixeira & Comp. - Idem.
rinanoe Company Limited, correspondente a 50% do débito veriN. 36.155 - José Maria Teixeira & Comp. - Idem.
tricado (41:2598460) de José Azevedo Oliveira, dando ao mesmo
N. 33.147 - Antônio Pinto Duarte. - De conformidade com O
quitação plena da dívida. - Sérgio de Oliveira, presidente. disposto no § 1° do art. 11 do regulamento expedido com o decreto
lReginaldo Nunes, relator. - Ernesto Rangel.
1.137, de 7 de outubro de 1936, intime-se para efetuar o respectivo
No pedido de reconsideração n. 3.430, processo n. 7.244-C, pagamento no prazo de 30 dias. Decorridos o mesmo prazo sem que
[(S. Sepé, Rio Grande do Sul) resolveu dar provimento ao pedido tenha sido realizado o pagamento, encaminhe-se o processo à. Prode reconsideração formulado a fls. 42 e seguintes e, assim sendo, curadoria Geral da Fazenda Pública.
N. 33.148 - Benjamim Rodrigues. - Idem.
conceder a indenização de ires contos e quinhentos mil reéis
N. 33.149 -- Contucci & Comp. - Idem.
[(3:5003000) ao credor Paschoal d'Agostini, correspondente a 50%
00 débito verificado, 7:518$540, de Luiz Querubin G'uasina e sua
N. 33.150 - Frota Aguiar & Comp. - Idem.
N. 33.151 - Pedreira Doya. - Idem.
'bulhe; dando aos mesmos plena quitação da divida. - Sérgio de
Oliveira, presidente, relator. - Reginaldo Nunes. - Ernesto RanN. 51.439 - Alberto Kogut. - Idem.
ger.
N. 40.021 - Soares & Oliveira. - Proceda-se a cobrança de
acordo com a informação e o parecer. Intime-se para efetuae o PA-,
No pedido de reconsideração n. 3.798, processo n. 29.500-B, gemente
no prazo de oito dias, sob as penas da lei.
[(Serra Negra, São Paulo) resolveu manter a decisão lançada a fls.
N. 42.719 - Cunha & Barros. - Idem.
ID2 deste processo, julgando improcedente o pedido de reconsideraN. 44 307 - Rosa Amália. - Idem.
- Sérgio de Oliveira, presidente. - Ernesto Rangel, relator.
N.
44.638 - Idalina Rosa dos Santos. - Idem.
• Reginaldo Nunes.
N. 45.395 - Pedro-Cantisano. - Idem.
N. 46.093 - Jaime de Fontes Rocha. - Idem.
I No Pedido de reconsideração n. 3.799, processo n. 29.499-B,
N. 40.715 - I. Magalhães & Irmão. - Idem.
[(Serra Negra, São Paulo) resolveu manter a decisão lançada a fls.
N. 40.909 - Leonardo de Almeida & Irmão. - Idem.
•fI8 reste processo, julgando im procedente o pedido de reconsideN. 40.926 - Joaquim Gomes Terceiro. - Idem.
ração. -- Sérgio de Oliveira, presidente. - Ernesto Rangel, relaN. 39.991 - Renato Castanheira. - Idem.
ter. - Reginaldo Nunes.
N. 47.025 - Companhia Locativa e Construtora e outros. •-• De
No pedido de reconsideração n. 3.800, processo n. 29.501-B, acordo
com a informação e o parecer, ipmonho ao requerente a multa
'(Serra Negra, São Paulo) resolveu manter a decisão lançada a fls. de revalidação
correspondente ao selo devido.
p.35 deste processo, julgando improcedente o pedido de reconsideraN.
13.760
- Antônio Correia da Silva. - Proceda-se da acordo
são. - Sérgio de Oliveira, presidente. - Ernesto Rangel, relator. com a informação
e parecer.
Illeginaldo Nunes.
N. 45.069 - Antônio Ernesto Lourenço e outro. - Em face da
No pedido de reconsideração n. 3.801, processo' n. 29.498-B, informação e parecer, mantenho o despacho de 15 de agosto último.
N. 41.592 - A. F. Faria & Comp. Ltd. - De acordo com a ia- .
R'Serra Negra, São Paulo) resolveu menter a decisão lançada a fls.
r29 deste processo, julgando improcedente o pedido de reconside- formaçãb e Parecer, restitua-se a quantia de 1:186$500.
N. 33.165 - Francisco Machado. - De conformidade com o disração. - Sérgio de Oliveira, presidente. - Ernesto Rangel, relator.
posto no § 1 0 do art. 11 do regulamento expedido com o decreto
▪ Reginaldo Nunes
n. 1.137, de 7 de outubro de 1936, intime-se para -efetuar o resNo pedido de recoàideração n. 3.802, processo n. 29.677-B, pectivo pagamento no prazo de trinta dias. Decorrido o mesmo prazo
[(Cafelãndia, São Paulo) resolveu manter a decisão lançada a fls. sem que tenha sido realizado o pagamento, encaminhe-se o processo
44 deste processo, julgando improcedente o pedido de reconside- à Procuradoria Geral da Fazenda Pública, para a inscrição
da diração. - Sérgio de Oliveira, presidente. - . Ernesto Rangel,
vida.
- Reginaldo Nunes.
N. 33.164 - . Brasil Liteamarino A. Prado & Comp. Ltcle.
No pedido de reconsideração n. 3.816 processo n. 29.496-B, Idem.
N. 33.163 - Aida Loureiro Ferreira. - Idem.
[(Serra Negra, São Paulo) resolveu manter a decisão lançada a fls.
N. 33.102 - Fiorentino Arfas Perez. - Idem.
Ê79 deste processo, julgando improcedente o pedido de reconsideN. 33,100 - Gomes Vidal & Comp. - Idem.
ração. - Sérgio de Oliveira, presidente. - Ernesto Rangel, reN. 33.159 - Antônio Fonseca & Comp. - Idem.
gator. - Reginaldo Nunes.
N. 33 158 - í11e1ielin Step. - Idem.
•
No processo de reconsideração n. 3.817, processo n. 29.497-ft
N. 33.15: - Casino Baltieúrio da Urea - Idem.
[(Soeorro, São Paulo) resoueu manter a decisão lançada a fls. 02, . 33.156 - Afana Irmãos & Comp. - Idem.
[deste processo, julgando improcedente o pedido de reco-e:h-ler:não.
- A. G. Torres & Comp. - Idem.
• Sérgio de Oliveira, presidente. - Ernesto Rangel, re!ator.
12.15r, - Luiz A. J. Presser. - Idem.
D.0, 11101(10 Nunes .
N. 33.152 - J. J. de Almeida & Comp. - Idem.
•
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N. 32.997 - Leopoldo de Freitas Noronha. - Idem.
N. 33.139 - Costa Ribeiro & Comp. - hiena.
N. 33.140 - S. G. Turres. - Idem.
N. 33.14t - Joaquim Augusto. - Idem.
N. 33.142 - J. Bernardes & Esteves. - Mein.
N. 33.143 - Otávio Henrique da Silveira. - Idem.
N. 33.144 - Coelho & Teixcira. - Idem.
N. 33.145 - Frat;cisco Xavier Lopes. - Idem.
N. 33.146 --- Luciano Ferreira cie Castro. - Idem.
N. 36.154 - Josa; Maria 'Teixeira & Comp. - De conformida:lc
com o disposto no § 1 0 n lo art. 11 do regulamento expedido com o
decreto n. 1.137, de 7 d outubro d 1936. inlime-se para efetuar
O pagamento no prazo de trinta dias. Decorrido o mesmo prazo sem
que tenha sido realizado o pagamento, encaminhe-se o processo à
Procuradoria Geral da Fazenda 1.) ,"iblica. para inscrição da divida
N. 35.135 - Associação Beneficente Carioca. - Idem.
N. 35.^.36 - União Be.neficento dos Militares. - Idem.
N. 35.134 - Caixa Beneficente da Marinha. - Idem.
N. 34.119 - Hotel Sousa Dantas. - Idem.
N. 34.120 - Osvaldo Schnback. - Idem.
N. 34.118 - Albino Coc ta & Comp. - Idem.
N. 34.111 - Roitman & Goffinen. - Hem.
N. 33.191 - Irmãos Resnikoff. - Idem.
N. 33.193 - F. Sc'eivino & Comp. - Idem.
N. 33.190 - José Joaquim Ferreira. - Idem.
N. 33.189 - Domingos Silva. - Idem.
N. 33.188 - Álvaro Correia & Comp. Ltda. - Idem.
N. 33.174 - M. Carneiro. - Hem.
N. 33.173 - José Rodrigues Cardoso. - Fiem.
N. 33.172 - Sociedade Anõnima Laboratórios Silva Araujo- Mem.
N. 33.171 - Dr. Raul Leite & Comp. - Idem.
N. 33.170 - Resende PimPntel 8z Comp. Ltda. - Idem.
N. 33.1 n9 - k. ye rreira Neto & Muniz. - Idem.
N. 33.167 - Jaci Tevares. - Idem.
N. 33 166 - Demire,os No..oteira da Silva. - r&m.
N. 35.226 - Au gusto Loureiro Freire. - Redtiza-se o vahr
locativo para quatro contos e duzento ,-. mil réis (4:20n$00 n ) no lançamento 'Iara o futuro ~Mein de 1939.
N. 43.298 - Marcenaria Conceição Ltda. - Altere-se a classificadio para "marcen e iro" no lançamento para o futuro exercido
de 1939.
N. 36.910 - Tn c rç, Maria Romã°. - Tleduza-se o valor locatiVo
para um conto e duzentos mil réis (1 :20eR0nnt no lançamento para
o futern e .vercicio de 19ln .
N. 38.948 - Sebastião Pereira de Oliveira & Comp. - Aliere-ee a classificação cara "ea:n i nteirn" e rednza-ce n valor ines'ivo
para dois contos trezentos o einenentn e 1n l.. mil réis (0:35?*0001
fle lançamento pari n futuro exerctrin de 1939.
N. 34.90? - FIndrirmec (Inmec Corno. - Altern-çe a classifinarão para " g éneros alim p o? : rinc dn ?a rin q qp" no in fl ep mento "ara
o futuro exeretrio de 1939. Concedo a meia taxa cara e filial.
N. 25.1?9 - Fehrneirns 0nehneo & Silva T prnporlp_se a
cobrança de acerco com n infcrmnee e necee e r. intim ,n-se cera efetoar n pai:tomento no p rava d o C"^ dias. snh ac poTtac da lei.
Tripm.
N. 2 0 938 - Fel gueirns & Maeopes T,t rin
Idem.
roQie ves,see,-eles.
N .36.648 - Mot i m,
(•) Proc. 33.277-38 - L. Figueiredo & Comp. - L. Figueiredo & Comp., consultam se a sua firma está sujeita ou não
ao pagamento da patinhe de registro para o comércio d mercadorias sujeitas ao laposto de consumo.
Alega a consciente que a exemplo do que faz há l ongos anos
na praça de Santos, e na qualidade de "Corni Q sarios de despaches"
que são, vem despacnando na Alfanc'ega desta capitai em ,, eti próprio nome mercadorias destinadas a seus corniten'es desta e de
outras praças do país.
Entretanto, em face dos disposit.vos do recente Decreto-Lei
n. 301, de 24 de fevere:ro deste ano os fiscais de nlantão na lfandega têm se recusado visar as guias para aquisição dos sèlns
de consumo a que estão sujeitas as clivem-, mercadorias estrangeiras importadas pelos seus comitentes e despechadas em nome
da firma na mesmo Alfandega, exigindo-lhe n respectivo "registro" de comerciantes
Acontece que o mencionado decreto-lei estab e lece penalidades
para as firmas que requererem registro de firam fá1irica re-io
existente, e como a trma em questão, acrescenta a cutsnlente, não
é comerciante nem fabrica, pois não compra. não vende, nein febrica mercadorias ;sie conclue-se que o seu reeistro seria ilegal.
De fato, a instrução do processo revelou que se tra t a de f rnia "Comissária de despachos" de importação. modalirlac:e nue
pulula na praça de Santos e que se pretende transplantar nara esta
cidade.
Segundo declara a informação de fls. 5, as mercadorias "red.udu pelos comitentes desta firma são despachadas em seu próprio nome por meio de mandato endosso nos respectivos conhecimentos de carga.
Do exposto se verifica que a firma consulent,e exerce atividade
comercial não compreendida no regulamento do imposto de consumo que limitou a incidência aos casos do art. 4 do nosso Co.•n••1/1

Henroduz-ao Dor ter saldo som incorreções.

digo Comercial con.Pinado com o art. 19, .§ 1 d decreto 737, de

25 de noNembro de 1550.
É preciso não confundir a naturesa comercial de um ato com
a peofissãe tio c , :i..erciante na qual se acha implícita a idéia de
lucro e liabilittialidaoc.
ncordo com e art.. 8" do decreto-lei n. 739, de 24 de seternbro
• Ni n2.Pem poderá fabricar, beneficiar, transformar,
ter em depósitos, vender ou expor à venda produto sujeito ao in. posto de consumo sem se achar habilitado
com o competente registro".
Creaeão dos derietos as. 746, de 26 de fevereiro e 816, de 14
de maio de 1892 etdrx as ampliações estabelecidas no art. 4" da

lei n. 641. de 14 de novembro de 1899, evoluiu o registro para O
comércio de merradcrias sujeitas ao imposto de consumo sempre
como elemento de fiscalização e estatística, e não corno modalidade
de lançamento com que se pudesse atribuir ao imposto o caráter
mixto, de direto e indireto, como em princípio pretenderam alw
-guns.
Assim, conceder registro para o comércio de prooutos sujeitos
ao imposto de consumo a quem de fato não está compreendido nas
disposições do respectivo regulamento seria desvirtuar a finalidade estabelecido, e crear perigoso precedente, mesmo por que sem
a patente de registro não é admissivel a venda de estampilhas nos
termos do art. 41 - Decreto-lei n. 739, citado.
A situação da consulente que não compra, não vende, nem fabrica mercadorias, crias operações não estão compreendidas na
incidência é pois idêntica à do particular que importa mercadorias sem obrigações porém, do registro.
Mas desde que reconhecida esta situação, a selagem da mercadoria que a consulerite despachar em seu nome só pode sor feita
"por verba" nos termos do ç r do art. 33 do decreto-lei n. 739,
indicado.
Bem procederam pois, os agentes fiscais que recusaram o seu
"visto" is guias de aquisição de sêlos formuladas nominalmente pela
requerente a quem rego o fornecimento de patente de registro
vista dos fundamentos expostos.
Notifique-se, 'feitas as necessárias comnunicações.
EXPEDIENTE DO SR. ASSISTENTE

Dia 17 de dezembro de 1938
Requerimentos:
N. 44.428 - Augusto Cesar da Costa. - Juntem-se as certidões de divida, notando - se nas mesmas ser o atual proprietário
do negócio o responsável pelas dividas.
N. 15.683 - José Davi Zilberberg. - Proceda-se pela forma
proposta na informação supra.
N. 37.764 - 'Jun ingos G. Oliveira & Comp. - Transfira-se.
Imponho h firma Dmingos G. de Oliveira & Comp., a mu l ta de
5015, mínimo da lei. Em seguida vá o processo à 1' Subdiretora
para dizer se existe divida por parte da firma sucedida.
t rancisco Figueiredo da Silva. - Proceda-se a
N. 37.098 -.
inscriçã• pelo modo proposto e dê-se baixa "ex-officio" a partir
do exercfcin de 19311 no lançamento em nome da firma Félix
& Silva à retal :rnponho a multa de 125$, médio ria l e i.
Mendes. - Dê-se a baixa requerida a parN. 9.470 tir do exerc ício de ib39. Imponho a Paulo Mendes Ribeiro a multa
snst, re'n i mo da lei.
Niar.ilei Caetano Simões. - Idem.
N. g .lt

N. 8.182 - António Cardoso Soares. - Idem.
9. 0 07 - Si lva Barros & Comp. - Idem.

Cer!idães
N. 18.396 - lhe Armee International Corporation. - Certifique-se o que (rilstar.

Diretoria do Impoçlo de Renda
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 16 de dezembro de 1938

Ofícios expedidos:
N. 251 -- Ao Sr. agente da Estrada de Ferro "Leopoldina Raitway Company Ltd." - Requisitando transporte de bagagem para
um funcienário desta Diretoria.
N. 634 -- Ao Se. diretor das Rendas Internas - Transmitindo
requerimento ;icomplohado de procurações que o instruem dirigido
ao Sr. niiiii,tro da /nzenda pela firma, Aapro & Lachmann e prealanou infoilow:ões.
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N. 635 - Ao Sr. diretor das Rendas Internas - Prestando informações.
N. 636 - Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da
Pazenda - Solicitando informações.
N. 637 - Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da
Fazenda - Restituindo processo referente a um requerimento dirigido ao Sr. diretor geral da Fazenda pelo ofjoial administrativo da
piasse II, Alberto Otávio Coelho.
N. 638 - Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério
da Fazenda - Remetendo processo em que é interessado, Haroleio
Luz, com exercício na Secção de Florianópolis - Estado de Santa
Catarina, referente a um requerimento solicitando licença prêmio
de conformidade com os termos do,decreto n. 42, de 15 de abril
de 1935.
N. 639 - Ao Sr. diretor das Rendas Internas - Restituindo
processo em que é interessado, João Francisco de Lacerda Coutinho.
N. 1.155 - Ao Sr. diretor do Serviço de Fundos do Exército Reiterando ofícios solicitando informações.
N. 1.156 - Ao Sr. diretor Regional dos Correios e Telégrafos Reiterando ofícios solicitando a devolução de um recibo "A.R." reterente ao registrado dirigido ao Sr: José Mendes Cavaleiro.
N. 1.159 - Ao Sr. chefe da Secção de Alagoas - Remetendci
processo com a informação prestada pela "Caixas Registradoras
klational S/A.".
N. 1.970 - Ao Sr. chefe da Secção de São Paulo - Remetendo
processo em que é interessada a firma, Klabin Irmão & Comp.
- Ao Sr. chefe da Secção de Pernambuco - Idem, em que é
intereasado, José Arrais de Alencar.
N. 1.972 - Ao Sr. chefe da Secção de São Paulo - Restituindo
processo em que é interessado, Teófilo Rafael.
N. 1.973 - Ao Sr. chefe da Secção de Santos - Remetendo
processo em que é interessado, Oscar Pereira de Carvalho.
N. 1.974 - Ao Sr. chefe da Secção do Rio Grande do Norte Reiterando ofícios solicitando informações.
N. 1.975 - Ao Sr. chefe da Secção de Niterói - Solicitando.
informações.
N. 1.976 - Ao Sr. chefe da Secção do Ceará - Prestando es-.
plarecimentos.
N. 1.977 - Ao Sr. chefe da Secção da Bafa - Solicitando informações.
N. 1.978 - Ao Sr. chefe da Secção de São Paulo - Prestando

iteolaraeões.

N. 1.979 -

Ao Sr. chefe da Secção de São Paulo - Solicitando

a remessa de uma declaração do major, Horácio Santos.

N. 1.980 - Ao Sr. chefe da Secção de Niterói - Prestando Iaformações.
N. 1.981 - Ao Sr. chefe da Secção de Minas Gerais - Remetendo processo em que é interessado, o capitão Inimá Siqueira.
N. 1.982 - Ao Sr. chefe da Secção do Espírito Santo - Res..
Lituindo processo em que é interessado, Arquimedes Pais Barreto.
N. 1.983 - Ao Sr. chefe da Secção do Estado do Rio - Reinetendo processo em que é interessado, Alberto Baldissara.
N. 1.984 - Ao Sr. chefe da Secção de Niterói - Restituindo
processo em que é interessado, Cândido Campos da' Paz.
N. 1.985/987 - Ao Sr. chefe da Secção de Niterói - Idem,
Oni que é interessado, Cândido Campos da Paz.
Dia 17
N. 3.287 - Provedoria e Resíduos
Prestando informação
pobre o espólio de Mercedes Taveira Barros dos Santos.
N. 3.288 - ia Vara de Orfãos - Prestando informação sobre
espólio do Dr. Fali& Cumplido.
N. 3.289 - 4a Vem Vivei - Prestando informação sobre 9
Papólio de Manuel Narciso da Silva.
N. 3.290 - Provedoria e Resíduos - Prestando informaeãd
pobre o espólio de João Merino Parente Borlido.
N. 3.291 - 2a Vara de Orfãos - Prestando informação sobre
D espólio de 2Os6 Correia Bacelo.
N. 3.292 - i a Vara de Orfãos - Prestando Informação sobro
D espólio de ('.armem Raimundo de Sousa.
N. 3.293 -ja Preteria Civel - Prestando informação sobre
D espólio de Maria Luiza dos Santos Barreto.
N. 3.294 - Ga Vara Civel - Prestando informação sobre O
fir. Artur Alves Firmino.
N. 3.295 - 2a Vara Civel - Prestando informação sobre o
Depólio do Dr. António José Pacheco.
N. 3.296 - Provedoria e Resíduos - Prestando haformaao
lebre o espólio de Bernardo Teixeira da Çoata.
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N. 3.297 - ia Vara de Orfáos - Prestando informação sobre
o espólio de Serafim Teixeira.
N. 3.298 - l a Vara de Orrãos - Prestando informação sobre
o espólio de Manuel Bercardino da Silva.
N. 3.299 - 6a Vara Civel - Prestando informação sobre o
espolio de José Lapido Calvo.
• N. 3.300 - 4a Vara Civel - Prestando informação sobre o espólio do Dr. Luiz de Morais Jardim.
Requerimentos despachados
Dia 17 de dezembro de 1938
N. 1.843-38 - Espólios de Miguel da Silva Neto e Jacinta Augusta Teixeira Neto. - Mantenho a exigência do recolhimento dos
Impostos, com exclusão da multa de 10 %.
N. 6.553-38 - Alvaro Pedreira de Mendonça. - A declaração,
recebida como pertinente ao enerofclo de 1923, deveria (é-lo sido para
o de 1934, pois, para aquele exercício já houvera entrega no prazo
da declaração de fls.
Cancele-se, pois, o n. E 41.676-33, substituindo-o pelo que corresponder ao exercício de 1934.
Consequentemente improcede o lançamento ora em face de cobrança amigável, que deve ser tornado sem efeito.
N. 6.743-38 - Luiz Silveira Machado Soares. - Não havendo
prova de que a notificação n. 323 tenha sido recebida pelo destl•
:lidado (A R assinado por outro - fia...), julgo procedente a alegação do interesado, pelo que determino seja cancelada a multa
imposta.
N. 7.209-38 - Cervejaria Lusitânia Limitada. - De acordo
',som o parecer.
A Cervejaria Lusitânia Ltda., não 4 contribuinte deste imposto
no exercício de 1937. Cancele, pois, o número dado à fdrinuia
de fls.
N. 8.081-38 - Santa Bluger Koate. - Deferido.
Pela improcedância do processo 0x-officio que o originou, canetele-se o lançamento, como propôs a Secção de Revisão.
N. 8.570-38 - Adelino Dinis da Mota. - Deferido,
lie acordo com o parecer, mantenho o lançamento.
• N. 11.865-38 - Alfredo João da N6brega Filho. - Cancele-se
o "tex-officio" do exercício de 1933, proveniente da Secção no Paraná, de vez que o contribuinte apresentara declaração em São
Paulo.
Prossiga-se, entretanto, no relativo ao exercício de 1934, também daquela origem, à vista do que consta do termo.
N. 14.592-37 - Barbosa de Oliveira 8G Comp. - Em face do
parecer, reconsidero o despacho de 23 de setembro de 1937, para
determinar seja retificado o lançamento pela forma • sugerida.
N. 15.041-38 - Milton Viana Montenegro (Espólio). - Indeferido a petição de fie, por falta de amparo legal.
N. 17.586-37 - Carlos Osório Marcarenhas. Á. vista da informação e estando prejudicando o recurso "ex-officio", de acôrdo
com a legislação vigente, arquive-se o processo.
,
N. 17.956-38 - Gustavo Pinto. - Certifique-se o que constar.
N. 18.148-38 - Hildebrando Rodrigues da Silva Chaves. "Ex-vi" do disposto no art. 159, do decreto n. 24.035, de março de
1934, o recurso só poderá ser encaminhado se feito depósito prévio
do débito lançado.
Faça prova de que esse depósito foi efetuado no prazo estatuído
13010 art. 70 ao decreto n. 24.763, de julho daquele ano.
N. 18.217-38 - Olivetti do Brasil S. A. - Certifique-se o que

constar.

N. 18.281-38 - Renato Binelli & Comp. - Pague o débito do
exercício de 1932 e prove haver pago o imposto do exercício de 1938.
N. 18.393-38 - Pacheco Jordão & Armando Ramos Ltda.
Certifique-se o que constar.
N. 18.428-38 ._ A. Ramada & Comd. . Ltda.;
Prove have"
Pago o imposto do exercício de 1938.
N. 18.452-38 - Empresa Promotora de Vendas purp.:., r-. P_agtui
o débito cio exercício cio 1934.
N. 18.760-38 - Anglo Mexican Petroleum Ltd. Arquive-se.,
O prosseguimento ou não da cobrança será determinado no prow
cesso de representação referido na informação.
N. 18.784-38 - Francisco Moreira Cerqueira. - Certifique-se
o que constar.
N. 18.797-88 - A., Rodrigues Costa.
.14rove haver pago o
imposto do exercício de 1938.
.' N. 18.805-38 - A. de Freitas fllbelrd. - Prove haver ,pago o
imposto do exercício de 1938.
N . 18.999_37
a Nacional de Ch_peato portland.
S.: A. - Acoito o fiador. Laïve-áe. o termo,
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N. 19.040-38 - Marques Couto & Comp. - Prove haver pago o
Imposto do exercício de 1938.
N. 19.119 - 38 - António Pacielo. - Prove o inicio do negócio.
N. 23.676 - 37 - José Claro de Menezes Melo. - Ao pretendo
pelo reclamante se opõe o § 1 0 do art. 88 do regulamento dest.o imposto. - Indeferiro, pois, a, petição de fls., para manter o lançamento.
Primeiro Conselho de Contribuintes
Pauta para a sessão ordinária a realizar-se no dia 20 de de!lembro de 1938, às 14 horas.
(Sessão pública)
N. 6.941 - Raul Cunha & Comp. - Imposto do selo - Recebedoria Federal em São Paulo - Relator, o Sr. Eduardo Rodrigues.
N. 7.098 - José Bussab & Irmão - Imposto do selo - Recebedoria Federal em São Paulo - Relator, Sr. Jaime Perides.
Vendas mercantis - DeleN. 7.258 - Cristiani & Nielsen
gacia Fiscal na Bafa - Relator, o Sr. Jaime Pericles.
N. 7.329 - Banco Germânico da América do Sul - Imposto
do selo - Recebedoria do Distrito Federal, ex-o!!icio - Relator, o
Sr. Neves da Fontoura.
N. 7.430 - J. Pereira Bento - Vendas mercantis - Recebedoria do Distrito Federal - Relator, o Sr. Neves da Fontot1ra.
N. 7.535 - Batista Nunes & Comp. e outros - Imposto do sela
- Delegacia Fiscal no Maranhão, ex-officio - Relatar, o Sr. Jaime
Pendes.
N. 7.618 - Antonio Joaquim da Cunha Ferreira - Imposto do
Gelo - Recebedoria do Distrito Federal - Relator, o Sr. José Luiz
Batista.
N. 7.624 - Melo Franco & Comp. Ltda. - Vendas mercantis
Delegacia Fiscal em Minas Gerais - Relator, o Sr. José Luiz
Batista.
N. 7.630 - Irmãos Neder - Vendas mercantis - Recebedoria
do Distrito Federal - Relator, o Sr. José Luiz Batista.
(Sessão secreta)
N. 6.830 - Companhia Paulista de Armazens Gorais - Imposto de renda - Secção do Imposto de Renda em Santos - VolunRelator, o Sr. Eduardo Rodrignes.
tário e ex-officio
N. 6.988 - Usinas Francisco Vasconcelos S. A. - Imposto
de renda - Secção do Imposto de Renda no Estado do Rio de Janeiro
- Relator, o Sr. Eduardo Rodrigues.
N. 7.004 - Oliveira Firmo & Comp. Ltda. - Imposto de
renda - Secção do Imposto de Renda no Estado do Rio de Janeiro
Relator, o Sr. Araújo Mala.
N. 7.084 - Alfredo Teixeira - Imposto de renda - Secção
do Imposto de Renda no Maranhão - Relator, o Sr. Jaime Pendes.
N. 7.073 - Cesar Federice - Imposto de renda - Senão do
Imposto de Renda em São Paulo - Relator, o Sr. Jaime Pendes.
N. 7.083 - Mossé & Comp. (suc. de Cossard, Mossé ds Comp.)
- Imposto de renda - Diretoria do Imposto de Renda - Relator,
Sr. Jaime Pelotes.
N. 7.091 - Cano Pareto & Comp. - Imposto de renda - Diretoria do Imposto de Renda, voluntário e ex-officio - Relato'', o
Sr. Jaime Pericles.
N. 7.187 - Manuel Mendes - Imposto de renda - Secção do
Imposto de Renda em Mato Grosso - Relator, o Sr. Eduardo Rodrigues.
N. 7.199 - Alfredo Teixeira - Imposto de Renda - Secção
do Imposto de Renda no Maranhão - Relator, o Sr. Eduardo Rodrigues.
N. 7.272 - F. Castro Pinto - Imposto de renda - Diretoria
do Imposto de Renda - Relator, o Sr. Jaime Pendes.
N. 7.400 - José António da Silveira Bragança - Imposto de
renda - Secção do Imposto de Renda em Minas Gerais - Relator, o
er. Neve., da Fontoura.
N. 7.424 - Ernesto da Silveira - Imposto de renda - Secção
de Imposto de Renda no Paraná - Relator, o Sr. Neves da Fontoura.
N. 7.436 - Felipe Mauro - Imposto de renda - Secção do
SiiIPasto de Renda em São Paulo - Relator, o Br. Neves da Fontoura.
X. 7.448 - Alcides Viana - Imposto de renda - Secção do
imposto de Renda no Espirito Santo - Relator, o Sr. Neves da
rendam.
X. 1.4418 Joaquim Lopes Abelha - Imposto de renda Sh-s, 40 hawsto 0s Renda em Stio Paulo - Reator, o Sr. Neve
~t“--11‘.

N. 7.503 - Tácito de Toledo Laxa. - Imposto 12. ronda Eduardo
Seeço do Imposto de Renda em São Paulo - Relator, o
iid rdr..,,ues
N. 7.515 - Al . buckle & Comp. - Imposto de tenda imposto de Renda - Relator, o Sr. Eduardo Roctris.pies.
N. 7.521 - Leordia Barres Tefteira de N5brega. (espólio)]
Relator, q
- Imposto de renda - Diretoria do Imposto de Renda -tEduardo Rodrigues.
N. 7.527 - The São Paulo Tramway Light & Power Co. Ltd.,
- Imposto de remia - Diretoria do Imposto de Renda, voluntário q
cx-officio - Relator, o Sr. Eduardo Rodrigues.
N. 7.532 - Vitorino Bevinhati - Imposto de renda - RecCã4
cie Imposto de Renda em Gmaz - Relator, o Sr. Eduardo Rodrigues..
N. 7.539 - Augusto Canto Júnior - Imposto de renda secção do Imposto de Renda no Paraná - Relator, o Sr. Eduardq
Rodrigues..
H. Oderich & Comp. - Imposto cie rena
N. 7.006 ▪ Secção do Imposto de Renda no Rio Grande do Sul - Relator, q
Sr. José Luiz BsSista.
N. 7.650 - Farid Miguel - Imposto de renda - Secção dei
Imposto de Renda no Estado do Rio de Janeiro, ex-offici,) - Relato;
o Sr. Araújo Mala.
Primeiro Conselho de Contribuintes, em 17 de dezembro de MA,

-

Antonio Pereira da Costa ., secretário.

Alfândega do Rio de Janeiro
COMISSÃO DF. SIMILARES
A.TA DA 78s SESSÃO DA COMISSÃO Da SIMILARES

Aos nove dias do mês de novembro de mil novecentos ëtrina
e oito, às quatorze horas, na sala da Comissão da Tarifa da Alfandega
do Rio de Janeiro, realizou-se a 78 s sessão da Comissão de Similares,
presidida pelo Sr. Dr. José dos Santos Leal e secretariada pelo Dr.
Clovis Washington, tendo comparecido todos os seus membros, con%
exepção dos senhores doutores Ernesto Lopes da Fonseca Costa e Os!..
dino Ramos. Lida e aprovada a ata da sessão anterior o seoret4;riai
apresenta à Comissão os trós processos seguintes, restituidoa à time,
teria pelos relatodes designados e dentro do prazo regimental, com cia
respectivos pareceres assinados pelos senhores relatores e pelo Si'..
presidente: ficha 8a9-1938, em que é interessada a Companhia Moio,
nal de Navegação Gosteira - Relator - Dr. Nelson Barcelos Malas
A Comissão adota o parecer ao relator no sentido de que se solicitei
esclarecimentos ao Departamento Nacional de Portos e Navsgação parte
que se digne informar se os "tubos de ferro batido, preto, de 8' da
diâmetro interno, '7 mi m de parede, para rède geral de circulação da
motores", mencionacios no precesso, destinam-se a motores estatieosi
e qual a pressão a que estão sujeitos: ficha 860-1938, em que é inte,
ressada a Viação Férrea do Rio Grande do Sul, em gráo de recursq
para o Conselho Superior - Relator: Dr. Fonseca Costa. A :34:imissão, considerando que, embora ausente da sessão o Dr. Fonseca Costa.
consta do processo o parecer peio referido relatos emitido em 21 de
outubro último, segando o qual, os grampos de ferro para Indicia téna
similar na indústria nacional, -- resolve votar de acordo com o pa,
recer do senhor relator. Ficha 861-1938, cru que é interessada a Via,
ção Férrea do Rio Grande do Sul em grão de recurso para o Coa.
selho Superior de lerda. - Relator - Dr. Costa Pinto. A Comis,
são resolve de acordo com o relator, cujo parecer conclue que em inala
de 1934 e de acordo com as sores lares na. 38, de 11-6-1930 e 16, da
13-3-1928, o "papei para cópia" e o "papel para escrever" tinham si,
ninar registrado. Quanto ao "gramps de latão" e o "papel tola azul*
não tinham similar nacional. Contra o relator votou somente o senhoq
Dr. Oscar Mcndonça por entender, conforme acentuou, que, a seu yen
o papel téla azul estava incloido nas referidas circulares. A seguir,
o Sr. Dr. José Lins relata o processe ficha 868-1938 em que é interes,
sada a Usina Brasileira S. A , originado pelo requerimento registrada
no Palácio do Catete sob n. 22.929, e a que está junto o oficio 504,,
de 4 do coreente, do Sr. chefe do Gabinete do Sr. ministro da Fazenda. É o seguinte o parecer dc senhor relator: "A Usina Brasibsirel
S. A., com sede em Atalaia, Estada de Alagoas, dirigiu, a 14 de se,
tembro último, uma petição ao Exmo. Sr. Presidente da República, fon
licitando a concessão de isenção aP direitos aduaneiros parra 1870 me.4
tros de tubos de aço ou ferro, de 10" de diametro e 946 metros de tu. n
bos de aço ou ferro, de 6" de diarietro. Os tubos são interna e !Afeie.*
namente pintados com ama solução especial de betume e revestidos
externamente com feltro de lá. Declara, ainda, a suplicante que cã
tubos são partes integrantes, complementares, e indispensáveis à sua
indústria destinando-se exclusivamente à irrigação de suas terras 44
pois, à cultura da cena de açucar. Os tubos de aço 3" a 12" de dig.
metro, foram considerados similarea aos tubos de ferro fundido >lel
circular ri. 63, de 23 de novembro d » 1935, salvo nos casos da impo
sibilidade técnica de emprego, ouvida previamente a Comissão de 131.4
milares. Os tubos para os quais a suplicante pleiteia o favor aduaneis,
no, ímo pintados internamente cem uma solução esoecia: de betunaes
afim de protege-los contra a conspeit o decorrente do alto gráo de derem das águas do Nordeste. A &Afinação de, tubos de fab s ica49 afr
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cional é técnicarnen:e inconverieide, visto que não possuem o revestimento citado. Em face do c ybesto sou de parecer de titio -ão ha
similares nacional tara os tubo em causa". A Co i l issão adotou o
parecer do senhor relator. Eri eguida o Dr. ForjaL de Aralijo oouUnho relata os sew.inte,s pra esz,os ficha 864-1938, em que é interessada a Companhot Minas de Passagem, concluindo que as conexões
de ferro fundido ga .,,anizado ttán..e.tro inferior a 2' não têm similar
registrado 'conforme bem 'esclaram a parte final da circular n. 39, de
10 de novembro de 1937; ficha 5°..8-4938, em que é interessada Elekeircz S. A. pedirdo registr. de similar aos estrangeiros para os
produtos de sua.fabricaçãe, que discrimina: arsenialus de chumbo,
cálcio e aluminio, propondo o senhor relator que se converta o julgamento em diligência afim do . que seja devidamente, selado o certificado da Junta Comercial do E s tado eu. São Paulo sobm o registro da
sociedade e apresentados em originai ou certidões das repartições expedidores. os documentos referen t e? às provas de pagamento de impostos federais, estaduais e ndinxdtais, que foram apresentados em
públicas formas. Em ambos os meemos a Comissão adotou os pare-.
ceres do senhor relator. A segu i r o Dr. Oscar Mendonça relata os seguintes processos: ficha 882-1938, em que é interessada The São Paulo Tramway Light and Power Co Ltd. e a que esta junto o. oficio
n. 1.275, de 3 de outubro findo, Secretaria do Conselho Superior.
de Tarifa, concluindo que em maio de 1935, data da respectivo:- Importação, não havia similar registram: para chapas de ferro galvanizadas
ou não; ficha n. 865, de 1938, em que Ch. Lorilleux tt. Cia. comunicam que continuam a fabricar os produtos para os quais já obtiveram
registro, propondo o Sr relatei' que se faça a devida notação. Em 'ambos os procassos a . Comissão adotou os pareceres do Sr. relator, E, nada
mais havendo a tratar, é encerraoa a sessão às 15. horas e vinte minutos.

Do que, para constar, eu, Clovis Washington, secretário, :avrei a presente ata. — Dr. .1-'sé dos Santo:. Leal. — Nelson Barcelos M..thr.
;Ernesto da Fonseca Costa. — Oscar Antonio de Mention4a. — Custa;
Pinto. — Antonio For3az de Ivan)°, Coutinho. — Rodolpho Ortenblad.
h— Clovis nashington, secretário.
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, sei registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercido
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao periodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegadas riscais, Alfândegas.
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é facultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
20 %, a que Um direito, em duas prestações semestrais de 288000.

não possuirem o Curso de Formação dois majores veterinários 414
Exército. — Mantenho o despacho anterior.
- João da Bocha Maia, coronel da I" classe da Reserva, catedráticó
do Colégio Militar do Rio de Janeiro, pedindo a concessão da medalha
de bronze 'Prêmio Duque de Caxias." — Deferido, em face das iram:,
mações.

Josè Francisco Ferreira, pedindo pagamento da quantia de réis
2048000. — Reconheço a divida em questão. Não honve,
lidade do requisitante que de Ma fé procedeu.
José Militão de Albuquerque, pedindo adiamento para seu filh4
o sargento Clóvis Militão de Albuquerque. — Arquive-se, por já teg
sido atendido.

Jaime do Paula Vaz, reservista, pedindo melhoria na reserva. —4
Deferido de acordo com a informação da Diretoria de Recrutamento,
Marcílio Pereira da Silva, solicitando seja adquirido pelo ministério da Guerra um prédio de sua propriedade, sito à rua Espirito
Santo, n. 1.043, em Belo Horizonte. — Nãci convem a este Ministério
a proposta em apreço.
Macário Gonçalves de Melo; Joaquim Alexandrino da Silva]
Ivanoé Agostinho Neto; Benedito de Andrade; Mário Martins de Freitas; Mário Missioneiro Muzzi; Sebastião de Holanda Cavalcanti; AImerindo Fernandes Cardoso; Briel Dias Ferraz; Tito Gaivão Filho;
Benedito Francisco' de Toledo; Pedro Dantas de Mendonça; Afonso
Fink; Tino de Sousa Brito; Afonso Celso Brum Correia (primeiros
tenentes de adminstração), pedindo contagem de antiguidade.
Indeferido, em face do parecer n. 71, da C.P.E.
Nilo Cotrim e Silva, primeiro tenente, pedindo pagamento 44
20 % de adicionais. — Deferido, à vista das informações.
Nelson Teixeira, terceiro sargento reformado, pedindo me/hoe
ria de reforma. — Indeferido, em face das informações.
José de Assis Brasil. general de Brigada reformado, pedindo, pog
equidade, seja sua reforma considerada no posto de general de Di44
visão, com todas as vantagens. — Indeferido, em face da inforrnaçfle
da Diretoria de Recrutamento.
Prudêncio Ramos de Assunção, soldado do Quarto Batalhão 414
Caçadores, pedindo pagamento de diferença de gratificação. —
deferido, à visto das informações.
Pedro Cordolino Ferreira de Azevedo tenente coronel do Quadra,
"E", pedindo restituição de importância descontada. — Deferido.
EXPEDIENTE DG CHEFE DA DIVISÃO DO EXPEDIENTE DO GABINETE
MINISTRO DE ESTADO DA GUERRA
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Requerimento:

40,

José Cândido Rodrigues, general de divisão, reformado, pedind41
pagamento de diferença de vencimentos. — Complete o selo dos liCit
cume:lios anexados à petição.

Serviço do Pessoal Civil
ATOS DO SR. MINISTRO

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

Requerimentos:
Arlindo Francisco da Fonseca, 20 sargento; Estrada de Ferro
D. Tereza Cristina; Estrada de Ferro de Nazaré; Estrada de Ferro
forocabana (2 processos); Rede Mineira de Viação e Viação Férrea
do Rio Grande do Sul, pedindo pagamento das quantias, respectivamente, de 330$000; 2328700; 19;800; 5488300; 4:8878800; 118000 e
, 4 :7038100. — Reconheço a 'divida.
Arione Brasil, primeiro tenente, pedindo restituição de réds
,144$400 descontados de seus vencimentos. — Indeferido, à vista das
Informações.
Alfredo Garcia da Silva, pelo Banco de Comércio e Indústria
do Estado de S. Paulo, solicitando seja adquirido pelo Ministério da
Guerra o prédio à rua Conselheiro Brotero, 475, onde está instalado o Estabelecimento de Intendência da
Região Militar. — Não
oonvem a esto Ministério a proposta em apreço.
Alcides de Oliveira Fabrício; coronel da reserva da 1* classe,
pedindo permanecer na Reserva da 1 4 classe. — Indeferido, em face
das informações
Bento Munhetz da Rocha, solicitando seja adquirido pelo Minis -.
tério da Guerra um prédio de sua propriedade, sito à avenida Bacacheri n. 884, em Curitiba. — Não convem a este Ministério a pro-

r

posta em apreço.
Everaldine Acestes da Fonseca, capitão, pedindo pagamento de
diferença de vencimentos..— Indeferido ,à vista das informai:Cies.
Fonseca. Almeida & Cia. Ltd., (2 processos) pedindo pagamento.
— Apresente a firma requerente o original do pedido ou outro documento equivalente.
Fernando de Luna Freire, 1° sargento reformado, pedindo go-

mo as vantagens do Decreto n. 20.371 de 3 de setembro de 1931. —

Indeferido, em face das informações. •
João Coute, Teles Pires, major veterinário, pedindo reconsiderocio) de despache do requerimento em que pedia para -mandar constar do Omitir° de Acesso-de Oficiais veterinários ;a observação de

Requerimentos:
Herindino Chaves Carneviva, escrevente da classe "F", do minis.
tério da Guerra, pedindo restituição de consignações. — Deferido, do
acOrdo com a presente informação n. 9.195, da Diretoria de Fundoft
do Exército.
José Antônio, servente da classe "E", aposentado, pedindo pagam
mento de adicionais. — Deferido, à vista das informações.
João Alfredo Costa, escrevente de 3* classe, pedindo pagarnente
de diferença de ajuda decusto. — Indeferido, à vista das informações.
João Nunes, auxiliar no Serviço de Proteção aos Indios, no Poste
Indígena Dantas Barreto, em Águas Belas, Pernambuco, pedindo paga4
mento. — Indeferido, à vista das informações.
Marcelino da Gama Coelho, carpinteiro da classe "E", do Que..
dro I, do Ministério da Guerra, em serviço no Laborat6rio Química. _ _‘
Farmacêutico Militar, pedindo pagamento de ajuda de custo. —
ferido, à vista das informações.
Osvaldo Castilho Teixeira, oficial de Justiça da Auditoria

611

Guerra 6' Região Militar, pedindo pagamento de diferença de venal.
mentes. — Indeferido, à vista da informação n. 525-G, da Diretoria do
Serviço de Fundos do Exército.
ATOS DO SR. CHEFE DE SERVIÇO

Foi mandado publicar:
Em 15 de dezembro de 1938

A demissão, a pedido, a partir de 14 de novembro do corrente IDA
do operário diarista da Fábrica de Estojos e Espoletas de Artilho%
Pedro Plácido Barreto.
Em 16
A demissão, a pedido, do menor Dorival Penha dos Santos,- NOW
diz diarista do Depósito Central de Material de Tremula44a. .•--
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Relação dos funcionários civis deste Ministério, cuja ordem de
hntiguidade foi alterada, em consequthria de faltas que deram ao
~vivi, organizada de acórdo com o art. 14, combinado com o art. 39,
do decreto o. 2.290, de 28 de janeiro de 1938:
Caereira de

Servente

Quadro I
Classe "C"
1. Galdino José de Almeida.
2. Eduardo dos Santos Ferreira.
3. Deocleciano Honório dos Santos.
4. Albino Francisco de Oliveira Pinto.
5. José de Azevedo.
0. Manuel Henrique de Oliveira Barros.
7. Alexandre José de Santana.
8. Manuel Gomes da Silva.
9. Alcino Teixeira.
10. João Rego da Silva.
II. Edgar Manuel dos Passos.
It. Turibio Rotário dos Santos.
8. Carlos Horta Bueno.
,' 4. Décio de Sousa.
1 5. José Francisco das Chagas.
44. Guilherme José dos Santos.
17. Martinho José da Silveira.
, 8. Manuel Joaquim de Oliveira,
49. José Miguel de Oliveira.
20. João André Velasco.
21. José Emílio da Rocha.
- i2. Bartolomeu Carlos Neto.
23. Joaquim Alves de Faria.
24. Rodolfo Munis Ramos.
,25. Adelvino Correia de Vasconcelob.
f20. José Casimiro da Silva.
f José Ferreira da Silva..
t47' Vítor dos Santos..
i Vitoriano Cunha da Silva.:
,20. Miguel Pereira da Silva.
i .01. João Ferreira dos Santos.
` 82. Apoldnio Pereira Ramos.
23. Adelino Alves Marius.
04. Alvaro dos Santos.
05. João Francisco Soares.
26. Miguel Alves de, Melo.
27. C4regório Cite.
(Graldino Dias da Cunha. .
038
Felipe da ConceieãO
!' l. Salustiano
Salustiano José da Silva.
41. Israel Garcia de Brito.
42. Sebastião Ribeiro Júnior.
43. João Eugênio da Silva.
( Agapito Teixeira.
Y44 J,
',Virgílio Ferreira de Mendonça,
t , 46. Alvaro Barbosa de Castro.
47. Manuel Pacheco.
48. Leopoldino Rosa.
49. Manuel Levino do Nascimento,
50. Redro Alves Marinho.
51. Epifanio Mendes do Nasciraent4
$2. Lázaro João Ortis.
53. António José de Andrade.
§4. Sevaria° Jorge da Silva.
•55. Henrique Costa.
; Bernardino Ludgero da Silva.

Itetf

1Marcelino Batista Leal.
) 58. Joaquim Soares dos Santos.

09. Malvino da Silva Reis.
80. Manuel de Sousa Gomes.,
"4/. 1. José Vieira dos Santos.
2. João Pinto da Silva.
. Edgard Perouse de Melo.
4. Francisco Zeferino Pereira
5, Jaime Augusto Simões.
i • Bonifacio José Fernandes.
80-;
I João Francelino dos Santas;
68. - Serafim de Carvalho.
49. António Mendes da Silva.
fie. Julio Pereira da Mota.
1. Gil Pires de Castro.

ÊduSardr.dosReis.
Letl,rizdinLoeitEduardo
[F
jt. L

•

I . José Matildes.
.
WA
' Jose Mariano da Silva.
` r4C.. Antônio Joaquim Machado.
•lfrado Andrade da Fonseca.
(77
PU. Joveritino da Silva.
09. l', Q tevão Antônio de Melo.
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80. José Luiz da Silva.
81. Juvenal Teodoro Correia. •
82. Sebastião Jose Gonçalves.
SéNernio Franc isco dos Santos,
84. Jose Martins Barbosa.
85. Luiz Borges de Barros Filho.
6. João Pinheiro da Silva.
87. Antônio Loureiro Ramalho.
- 88. Antônio Rodrigues de Freitas.
89. Francisco Leopoldo de Sousa.
90. Jorge Leite de Albuquerque.
91. Eduardo Francisco de Oliveira.
92. Vicente Cipriano.
93. José Inácio Ferreira.
94. Manuel Mascarenhas.
95. Manuel Joaquim Dias.
96. Leonidio José de Oliveira.
97. António Rodrigues da Costa,
08. José Aires da Silva.
99. Cirilo Luiz doa Santos.
100. Manuel Garcia Junior.
101. Argemiro Francisco de Jesinl,
102. João Teixeira de Azevedo.
103. Adelino Populo.
104. João Paulo da Costa.
105. Manuel Guimarães de Barros,
flamingos Fernandes.
108 -k
4_ João Pinto.
108. Cieraldo Eugênio tia Silva.
L109. Leovegildo de Oliveira.
110. Marcelino de Vasconcelos.
411. Otávio Rocha.
112. Nataniel Sobreira de Carvalha.
113. Joaquim Silvino de Albuquerwarn
114. Antonio Pereira Simões.
115. Saturnino Ferreira Lustosa.
116. Vespasiano de Morais Caldaii,
117. Germano Basílio.
118. Oscar Dansarino de Sousa,
119. eodoro
120. Pedro Rodrigues de Lima.
4 21. Claudiano Fagundes.
122. Joaquim Moreira da Rocha,
123. Antônio Torres Pacheco.
124. José Francisco Soares.
125. Nicodemos Pinto de Santana.
126. Belarmino Ferraria da Rocha.
127. Seserino Trajano do NascimenM
128. Antônio Matos.
f' Augusto cin Almeida Goulart,
1.2P

BciL.
icei
131. Vustáquio José dos Santos,

132. Dionísio Veloso da Silva.
13. Manuel Menezes Santana.
3'. Manuel Gomes da Costa.
Balduino Pedro de Lima.
135 Pedro Francisco de Sant'An$4
1. Pedro Antônio dos Santos.
138. Leocádio Lourenço de Lima.,,'
139. Moisés Falis da Rocha.
140. latirá José Dias de Aseved0.
141. Geraldo Andrade Reis.
142. Tibúrcio Pedro de Oliveira
143. Virgílio Barbosa da Silva.
.144. Antônio Arnoud Pereira.
145. João Pedro dos Santos.
146. Manuel Miguel de Oliveira,
( Antônio Feliz Tourinho.
147-: José Américo da Silva.
:„Onílio Fernandes de Maeaet,•:,5.
150. Zacarias Augusto.
151. João Sebastião de Lima.
Joaquim Alves da Cunha.
i5;. Vilar Simões.
154. Amaro Soares de óliveira.
155. jas- é Bernardo da Silva.
156. Bernardino Augsuto.
157. Jesuinn Ferreira da Penha.
158. Francisco Fernandes.
15í1 . Davi Andai.
de Oliveira,
160.
161. -ir'Ii r •, --ta Pinto.
162. 1 .1 .tn i u go Mi!niz Barrete.
16:3.
Martins.
464. Iintivo .angntico de Jesus.
165. Artil . Jo5..é dos Santos.
186. Ai lindo Ferreira Nunes.
157. Toniiris Bandeira da Costa.
16S. ..1.111 . (1(. .1.'rePas Lobão.

•
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160. João Fernandes de Carvalho.
170. Jc.ão de Castro Barbosa,
171. Possidônio José Rodrigues.
f Argerniro Nicolau Macedo.
i7.24
tJosé Alves da Paz.
474. Gentil Gomes de Barros.
475 Virente Ferreira Lima Filho.
176 Raimundo Lopes Pontes.
1 Enrico de Sousa Freire.
177-{
tZacarias Vital da Silva.
179. Severino Firmino de Lima.
186. Francelino Martins.
181. Augusto Jorges.
182. Jacó Pinho.
483. Inocêncio Tomaz de Almeida.,
184. Mariano Rufino.
185. Álvaro de Alencar. •
186. Manuel Messias do Nascimento.
487. Valdemar Oton de Alencar.
188. Francisco Lopes Freire.
189. Cícero João da Cruz.
190. Edgar do Espirito Santoo
( Eugênio Pinheiro.
iIsaias António dos Santos.
191 José Martins Tosta.
Lindolfo Almada Rodrigued
[Silvio da Silva.
196. Francisco de Carvalho.
(Áureo Freitas de Miranda
197 1
I Enéas Rodrigues Pinto.
199. Francisco Evangelista.
200. Joaquim Batista da Silva.
201. Nestor Machado de Avelar.
202. Belmiro Augusto Apelt.
202. Manuel Álvaro.
204. Clemente Xavier Bezerra falei.,
205 Joaquim Fernandes Faria.
206. Cândido Malaquias Costa.
f Aristides Dias da Silva.
201 1
[Benjamin dos Santos Pereira.,
209. Cândido de Oliveira.
210. Carlos Cruz.
211. João Rodrigues da Silva.
212. Valdemiro de Oliveira.
•
213. António Domingos dos Santas,
214. Ulisses Ferreira de Barros.
21E. Solidónio Ferreira França.
210. Francisco Correia.
217. Lourival Flarbosa de A
218 Elias Geraldo.
(João Braga Miranda.
2191
[Targino Bastos.
221. António Ferreira de Paiva.
22*e. Artur Mendes.
223. Custódio Pereira de Oliveira.
224. Alfredo Jácomo.
225 Homero José dos Santos.
226. José Francisco Xavier.
227. Berto Bartolomeu.
228. Pedro Advinculo de Moura.
229. - Alexandre Kramer.
230. , Arlindo Ferre:ra da Silva.
25 4 Francisco Carapeba de Carvalho.
232 Pe....o Carlos Laverveiller, uma falta.
233 Raimundo de Azevedo Sodré, uma falta.
214. Manuel Benevenuto do Nascimento, uma falta,.
225. Pedro Fébulo, uma falta.
228. Antônio da Costa Silva, uma falta.
227 Augusto Fernandes da Silva, uma falta.
2`18. Severino Meio da Ro^lia, uma falta.
229 José Carlos Cruz, uma falta
PH) F.rnâni de Oliveira e Silva, uma falta.
241 Mário da Silva Pôrto, uma falta.
241. Elias de Sousa Lima. uma falta.
9.42 Belarrnino Alexandre da Silva. uma falta.
244 João do Carmo Bezerra, uma falta.
245. Latirindo Rodrigues da Fonseca, uma falta.
246 Aliques fomes Jos Santos uma falta.
24. Manuel Pereira da Silva, duas faltas.
24í. Ngenor de Sousa Brito duas faltas.
249. Francisco Luques, duas faltas.
2-No Nelsem Diamantino 'Riba de Mendonea, duas faltas.
251 João Batista Sousa, duas faltas.
2 .: 2 Severino Lopes da Silva duas faltas.
253. José Gomes da Silva, duas faltas.
S Lrl wenn
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254. Antônio Soares, duas faltas.
255. Romualdo de Seixas Gama, duas faltas.,
256. Benedito Manuel dos Santos.
257. Luciano Francisco Ramos, duas fa:tas.
258. Galdino José de Fre.tas três faltas.
259. João Anastácio Falcão ' de Melo, três faltas,
26C'. Alfredo Rodrigues da Silva, quatro faliu.
261. Manuel Antônio Mafra Neto, quatro (altas.
26..!. Antônio de Oliveira Vasques, quatro faltas.
263. Bruno Francisco de Sousa, quatro faltas.
264. Ananias Barbosa da Silva, quatro faltas.
265. Ciro Ribeiro, cinco faltas.
266. José Ambrósio, cinco faltas.
267. João Bat.sta Rodrigues,- cinco faltas.
268. Otacílio dos Santos Brum, cinco faltas.
269. Jorge Ferreira de Almeida, cinco faltas.
210. Agostinho Pacífico, seis faltas.
271. Franc.sco Lauriano da Costa, seis faltas.
272. José Teixeira Pinto, seis faltas.
273. Manuel Rodr:gues Maleita, seis faltas.
274. Ernâni Leal de Carvalho, seis faltas.
275. António Carvalho da Silveira, sete faltai.
27C-. Agenor do Nascimento oito faltas.
277. Alberto da Costa Nunes, oito faltas.
278. Joveniano Ribeiro de Carvalho, nove faltara
279. Patrício Alves Peixoto, nove faltas.
280. António de Andrade, nove faltas:
281. Francisco Gomes de Lira, 10 faltas.:
282. Uriel de Araújo Loiola, 11 faltas.
283. Otávio Francisco da Cruz, 12 faltas. o
284. José Paulo dos Santos, 12 faltas.
283. António Emílio da Rocha, 17 faltas.,
286. José Frederico :Pinto, 19 faltas.
287. Manuel Gomes de Matos, 28 faltas.
288. Olímpio Gonçalves, 31 faltas.
280. Mário Roberto Brandi. 35 faltas.
290. Mititão Raimundo de Sousa, 54 ,italtasi
291. Manuel Sabino da Silva, 60 faltas.
292. Henrique Gomes Varela. 91 faltas.
293. Oton de Barros Azevedo, 124 faltas.
294. Lino Lopes de Faria, 125 faltas.
295. Pedro Soares da Silva, 125 faltas.
298. Benedito Raimundo dos Santos, 160 faltas.
Observações: Existem 843 excedentes.
Capital Federal, em 17 de dezembro de 1938.
dos Reys, chefe do S. P. C.

~mo

L. Netfo

Relação dos funcionários civis deste ministério, cuja ordem de
antiguidade foi alterada em consequência de faltas que deram ao serviço, organizada de acordo com o artigo 14, combinado com o artigo
39, do decreto n. 2.290, de 28 de janeiro de 1938.
Carreira de escreventes
Quadro I

Classe G
3. Benedito Lopes de Barros.
2. Orozimbo Leão da Silveira.
3. Jose Olímpio da Silva.
4. José Gualberto da Silva.
5. Moisés dos Santos Barroso,
6. Alfredo Manuel de Azevedo.
7. Anisio Leite Cartaxo.
8. Nelson dos Santos Pinto.
9. António Zacarias de Jesus.
30. Severino Cavalcanti de Albuquerque Barros.
11. Honório Domingos de Santana.
12. Francisco Mário de Carvalho.
13. Augusto Barbosa Lima.
14. Artur Ferreira de Santana Júnior.
15. Antônio Aragão.
16. António Silva.
17. José Campeio.
18. Natamel Amorim Rego.
19. António Pereira de Jesus.
20. Antônio Pedro de Faria Filho.
21. JOU Carlos da Silva, 22. Germano Leite de Freitas.
23. Luiz Ferreira de Sousa.
24. Aliam Jorge de Campos.
25. Jonas Porcióncula de Morais.
26. Paulo Alves.
27. Pedro Dias Pontes.
26. José Paula dos Santos,
29. Lauro Gonçalves.
20. José Nataniel Sales.
31. Floriano Peixoto de Freitas Abnada.
32. Narciso Coelho Júnior.
33. José Monteiro.
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34.
35.
36.
37.
38

Anselmo Correia Vaz.
Moisés Alves de Lima.
Pedro Pereira da Silva.
Artur Bras da Cruz e Silva.
(Flávio Gomes dos Santos.

jLeovegildo Alves da Costa
40. Antônio Lins Braga.
41. José Paciullo.
42. Penro Pires de Araujo.
43. Oscar de Albuquerque Sarmento.
44. Manuel Torres Júnior.
45. Lourival de Sousa Moreira.
46. João Alves Batista.
47. Ourf de Carvalho.
48. Leovil Mesquita.
49. Luiz Pereira Bastos.
50. Osvaldo Mendes da Rocha
-51. Mário de Oliveira.
32. Flávio Palestina.
53. Elesbino Paraense Quaresma.
54. Miguel Roma de Abreu Lima.
55. Luiz de Freitas Melo.
56. João Batista Santiago.
157. Manuel Ferreira da Silva.
58. José Alves de Lima.
59. Francisco Inácio de Moura.
60. Benigno Acioll de Barros Pimentel.
61. António Brasileiro Lopes de Lima.
62. Sebastião Rufino de Melo.
63. Hermann Faria.
64. Lodônio de Sousa Castro.
65. Vaidemar Duarte Nunes.
Egfdio Estavam de Siqueira:
67. Enéas de Abreu Coelho.
68. Cristiana Ribeiro de Moura.
69. Francisco Leal de Menezes.
70. José Ferreira Angelo.
71. Francisco Sales Barbosa.
72, Francisco Feliciano do Nascimento.
73. José Raimundo de Siqueira.
74. João Moreira Lima.
75. João Clfmaoo da Rocha.
76. Silvio Mignoni.
77. Alcides Arruda.
78. António Tibarolo da Silva.
79. Agenor Barcelos Pana.
80. Joaquim Pedro Barbosa.
81. Evaristo. Komozinski.
82. Osvaldo Montes da Silva.
83. Osvaldo de Melo Moreira.
84. Clovis Garibaldi Pereira.
85. António Azevedo.
86. Osmar Dantas da Luz,
87. João dos Passos Castro.
88. João Pereira de Azambuja.
89. Joaquim Assis dias Santos.
90. Sotero da Silva Coelho.
91. José Vilaça.
92. José Elias de Abadia.
93. José Maximino Alves Filho.
04. Carlos Mendes Barbosa.
95. António Procópio Bezerra.
98. Otaollio Pimenta' Coutinho.
97. Desaix Dias.
98. Nicomedes de Figueiredo Álvares.
Valdenaar Elias da Rocha.
100. Angelo da Silva Calheiros.
40i. Astolfo Rodrigues Alves.
402. Albino Lopes de Melo.
403. Pedro Pierre Malta de Sá.
404. Arduino Lourenço Bispo.
105. Pedro Domingos de Sousa.
106. Manuel Rafael dos Santos.
107. Olidio Pereira Maia.
408. A/lan Kardec Martins da Silva [tela.
109. Etnocrates Antunes Salgado Guina
110. Antônio Soares da Silva.
Ademaro Padilha da Cunha.
al2. Agenor Ferreira do Bonfim Silva.
413. António da Silva Costa.
'11 '1. Corbiniano Gonçalves.
415. Album Antônio de Sousa.
116. Joáo Pinheiro de Sá.
417. Rosamiro Pereira de Meneses.
118 Getúlio Casar Vilela.
1419.
Raimundo Neves de Sousa.
120. Luiz Martins Penha.
121. Artur Paulo dos Santos.
122. Vitorino de Sousa Magalhãea.
123. António Carlos Gonçalves.
1.24. Antônio Gomes da Silva.
425. Segismundo José de Sousa Filho.
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126. Altino Gonçalves de Oliveira.
127, Joaquim Ilannequim Dantas.
128. Francisco das Chagas Teixeira.
129.
130.
131.
132.
133.

134.
135.

136.
137.
138.
139.
140.
141.

142.
143.

Valter Belo de Faria.
Raimundo Napoleão de Paula Pismel.
João Dias de Oliveira.
António Salustiano Dias.
José Henrique Soare.
Eurico Paraahos.
Manuel Inácio de Abreu Lima.
Vitor Mazzi.
Temisi.ocles de Az*mbuja.
Lázaro Nogueira.
Cesar Nobre de Almeida.
Isidro Martins.
Egas Vieira da Costa.
Agenor José da Costa.
Manuel Soriano de Oliveira.

144. Clarindo de Albuquerque Araujo.
145. Gil Toscano Barreto.
146. Manuel Cordeiro Falcão.
147. João Pereira Ilida.
148. Perciano de Arrochela Gaivão.

149. Ezequiel Bispo Celestino.
150. José Esteves da Silveira Júnior.
151. João Francisco da Silva Branco.
152. Martiniano Antunes Filho.
153. José Marrocos Filgueiras.
154. Lauro Lopes Pereira.
155. Olgar Maciel Soares.
156. Juarez Cordeiro.
157. Vitório Souto.
158. Lúcio Correia Simões.
159. Heráclito de Aquino Matoso.
160. Francisco Minto Pires.
161. Florentine Pereira de Morais.
162. Davi Correia das Neves.
163. Jorge de Melo Dantas.
164. Luiz Martins Gomes.'
165. Hernani
166. Luiz Malva) Greveti.
167'. Djalma Alcoforado de Lima.
Antonio Alves Filho.
1C8. José Ubirajara Xavier de CastrO.
t Plauto Carneiro de Mesquita.
171. Paulo Chaves Carneviva.
.172. Manuel Capeche Júnior.
173. Francisco Herminio de Sousa.
174. Hercilio Filomeno.
175. Ageu Henrique de Sousa.
176. Valdomiro Duarte Ramos.
177.,Sérvulo Teixeira de Barros..
178. Teófilo João da Costa.
179. João Gomes de Carvalho.
180. Lourenço Benedito.
181. Domingos de Sousa Mendes,
A82. José Maria doa Santos.
183. Aristódemos Franco.
184. Júlio Augusto d3 Melo e Silva.
185. Valfredo Epaminondas MonteirO.:
186. Clovis de Alencar Saboia.
187. Silvano António de Carvalho anisam
188. Jorge Guennes Wanderley.
189. Juventino Moreira.
190. Luiz Eugênio Cavalcanti.
191. Silvio Solano Correia Campos,,
192. Valmir Barbosa Barrocas.,
193. Firmo Batista Correia.
194. João de Deus.
195. Altamirõ Girino dos Santos.
196. Lfdio da Silva Gomes.
197. Raul Ferreira.
198. Bernardino Caminha.
199. René Neves.
200. Sebastião Sundin.
201. Colombo Ortiz.
202. Odin da Silveira Morais.
203. Floriano Oliva.
204. Pedro de Morais Cargueira.
205. Francisco António da Silva.
206. Gonçalo Fraacisco de Aquino.
207. Alfredo José da Costa Santos.
208. Boulanger Fonseca de Lueena.
I Jauaperf Ferreira de Sousa.
I José de Seixas.
209 ; Humberto Pereira Guimarães.
Roberto VWato de Freitas.
t Sebastião José Machado.
211. Alvaro José de Almeida.
215. Pedrilho Gonçalves dos Santos.
216.

Spef-.-oto.
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217. Francisco de Sena Malveira.
218. Juarez de Sousa Queiroz.
219. Antônio Aguiar.
220. Carlos Pinheiro de Freitas.
221. Carlos Helmano de Oliveira.
222. Júlio Mascarenhas de Figueiredo.
223. Lafayette Ribeire.
224. Vicente Ferreira dos Santos.
225. Sebastião Monteiro de Rezende.
226. José Paschoal Carrilho.
227. Innen Ferreira Nunes.
228.. Agostinho Eugênio Sales.
229. António Pio de Lima.
230. Oto Barros de Vidal.
231. Castriciano Santos.
232. Colomardes Lacerda de Oliveira.
233. Hamilton Mendes.
234. António de Araujo Linhares.
235. João Machado de Freitas.
238. Enrico Astudilo Bossons.
237. Manuel Lúcio de Almeida Monteiro Lopes.
238. Carlos da Encarnação..
239. Darei Basilio Machado.
240. Afonso Aurora Terra.
241. Tabira Leôncio de Carvalho Lemos.
242. Floriano Pereira de Macedo.
243. Jogo Furtado Sobrinho.
244. Oscar de Campos Cunha.
245. Silvio Ribeiro Seixas.
246. António Augusto de Siqueira.
247. Cristiano Gurgel.
248. Arlindo Augusto Teixeira.
249. Fernando Cardozo.
250. José Loviate..
251. Jogo Richetti.
252. João Patrício Soares de Freitas.
253. Nelson Veloso de Mendonça.
254. Floriano de Negreiros Fechado.
255. Abdlas Anilo de Carvalho.
t.56. José Alfredo de Carvalho.
257. Raimundo Lopes Bayma.
258. José Henrique do Vale.
259. Amaro Ferreira da Costa.
260. Honorato Eustdrgto de Barros Rocha
261. Idalino Laert Lago.
262. Antônio Romã() de Sousa.
283. Reinaldo Buarque de Macedo.
264. Epaminondas de ,Oliveira Duarte.
265. Abel Souto Vilela.
266. Agesiro da Silva Brito.
24$7. Renato Hamilton Bielby.
268. Sílvio Pereira Dutra.
269. Cindido Ernesto Minervini.
270. José Maria Rebouças.
171. Zenith Brasileiro Martins Portilto.
272. José de Araggo Nunes.
273. Rémulo Ferreira do Nascimento.
274. Francisco Amado Ferreira.
275. Luiz Salustiano Zeferino.
276. Jeovah Cidt1 Castelo Branco.
277. Arnõ Ernesto Michel.
278. Manuel Piracicaba de Andrade Filgueirtid.
379. Benedito Alves Guimarges.
NO. José Mtiller - 1 falta.
281. -Odorico Carneiro Barreto - 4 faltas.
2452. Hildebrando Rodrigues de Araujo - 12 faltas.
Resumo

Ocupantes. .
:Vagos

.

• Dota ção.

1. Afonso Varela.

.....
Classe "r

2. Francolino Pereira de Andrade
3. Otaviano Ribeiro Viana.
4. Waterloo Santarém.
5. Pedro de Albuquerque Cavalcantx.
6. Francisco Cândido de Sousa Ramos.
7. José Bernardo de Sena.
8. Luiz Bezerra de Araújo.
9. Miguel Pereira de Araújo.
10. Sebastião Benevides de Melo.
11. Manuel Ferreira Lins.
12. Francisco de Paula Gomes
13. João Amaro Cavalcanti.
14. Aurélio Soares de Oliveira.
15. Arei Oscar Paraná.

>

16. Francisco Soares Brandão.
17. Nestor de Freitas Dutra.
18. Pedro Uchôa Correia.
19. Valdemar Paustino de Barroa Ouimarleia
20. Felipe Silva.
21. Manuel Nogueira.
22. Benedito Bernardes Pereira.
23. Benedito Marcondes dos Santos.
24. João Cavalcanti de Almeida Link
25. Melito Alves.
26. Albino Alves de Araújo.
27. Paulo da Costa Magalhães.
28. Manuel Lisbôa Siconane.
29. Gilberto Torres.
30. Mário Ferreira.
31. Pedro de Almeida.
32. Anésio Lopes França.
33. Aguinaldo Monteiro.
34. José Schwartz Wilson.
35. Antônio Ferreira da Silva.
36. Wercelen de Medeiros'.
37. José Pereira da Silva.
38. Armando Montenegro de Azevedo,
39. Alfredo Cruz.
40. José Rebouças.
41. Herondino Chaves Carneviva.
42. José Dantas.
43. Djalma Rodrigues da Silva.
44. Orlando de Assis Correia.
45. Humberio Alexandrino de Aqui"
46, Abdon de Carvalho Lima.
47. Joaquim Chaves Soares.
48. Djalma Lima Carvalho.
49. Luiz do Couto.
50. Clodomiro Gomes Sampaio.
51. José Osvaldo de Barros.
52. José Rego Lira.
53. Claudionor da-Silveira.
54. José de Azevedo Silva.
55. João Pereira Nunes.
56. Tito José Inácio.
57. Benedito Batista da Silva..
58. Petrónio Ferreira de Sousa.
59, Benjamin Carneiro de Moral&
60. Fausto Moreira da Silva.
61. Augusto Pinheiro Alves.
62. Franklin Teodoro Machado.
63. Antônio Raimundo da Costa.
64. Luiz Gonçalves de Rezende.
65. Pedro Pires de Oliveira.
66. José Eugénio Dornelas.
67. Francisco Otaviano da Sirva
68. Luiz de Barros.
69. Alcides Marques da Silva.
70. Rodolfo de Assis.
71. Valeriano Fontes Teixeira MN%
72. Reno Rodrigues Ramos.
73. Palmério Saldanha de Meneses
74. Elpfdio Moura.
75. Delfim Esposei Filho.
76. Carminio Hi,pólito.
77. Gabriel Lourenço Bitencourt.
78. Otacilio Wilson Coimbra.
79. Jaime de Araújo Bastos.
80. Anibal Torres de Melo.
81. Manuel Ribeiro.
82. Sebastião Elias de Freitas.
83. Luiz da Mota Ribeiro.
282 84. Francisco Rodrigues de Monda
9 85. José Silveira da Mota.
86. José Prazeres dos Santos.
291 87. Pergentino da Luz Azeredo.
88. Agripfno Nunes de Azevedo.
89. Arnaldo Vieira de Miranda.
90. Asclepfades de Avelar Costa.
91. Pedro Argentino Rodrigues Bra"
92. Marinho Ribas.
93. Jorge Hehardt de Melo.
94. Vicente de Paula Ferreira de
95. Afonso Ferreira Rodrigues.
96. Pedro Navarro Mendes.
97. Abelardo Alberico da Costa,
98. Rogério Gomes de Sousa. ,
99. Mário Pereirti,
100. Alamiro de Musa França
101. Joaquim Gomes da SN*.
102.. Álvaro Vieira da Rocha
103. João Dias Chave*
tOí. Hugo Castela",

I!
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105.
106.
107.
108.
109.
110.

Trajano Nunes Garcia Filho.
Osmar Barbosa Pereira de Lira.
Josué Pereira de Melo'
Lourival Siqueira.
Luiz do Couto.
klumberto Pilon.
Augusto Ramos da Silva.
),12. Antenor Medrado.
José António da Silva.
, Álvaro Costa.
Evaldo Quint.
113. José Feitoza Gurgel.
Cezar de Carvalho Cardoso.'
Delcilio Palmeira.
José Enock de Prado Melo.
Artur de Oliveira Bond.
120. João Alfredo da Costa.
Otávio Ferraz.
423. Ildefoiaso Soares Cardoso.
124. José Tertuliauo.
125. António Lopes de Faria.
126. Adilo Sales da Silveira Santos.
127. Sebastião Alves cie Oliveira.
1,8. António de Carvalho.

22. Oscar Posada
23. Joaquim Jacó Ferreira ?dulatinho.

24. Lidio João do Prado.
25. José Guilherme de Moura - 1 falta.
26. Gabriel Críslio Ribeiro Franco - 47 faltas.
27. José Olímpio de Sousa - 90 faltas.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1938. - M. L. Netto dos Rev.,
ohefe do 5. P. C.

Diretoria do Material Bélico
Licenças para tratamento de saúde concedidas por esta Direto,
ria, para efeitos de publicação no Didrio Oficial:
Dia 5 de dezembro de 1938
Ana Maria de Matos, operária diarista da F. C. I. - uoneedo 48
dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 14 de novembro
findo.
Dia

Epifânio de Sousa Coutinho, operário classe "D" ,da F. P. E,
P. - Concedo seis meses de licença para tratamento de saúde, a pana
tir de 8 de novembro findo.
João Valentim Correia, operário classe "C", da F. P. E. P.
Concedo seis meses de licença para tratamento de saúde, a partir de
19 de novembro findo.
Carolina Viana, trabalhadora de 54 classe da F. C. I. - Concedo

129. Mário Pimenta'.
.130. Orlando Argemiro Te,sch Furtado.
131. Nilo da Silva.
432. Esperidião Mesquita.
Ganimo /danara.
1.

88 dias de licença, para tratamento de saúde, a partir de 25 de non
vembro findo.
Dia 7

Pedro Ilinervini.

135. Osvaldo Marques de Oliveira:

138. Januário Gonçalves de Oliveira.
437. Cândido Ferreira do Nascimentr
138. Baroldo Machado de Barros.
139. Davi Lopes.
140. Ernesto Evangelista de Oliveira.
141. Int Pires da Silva.
$42. José Mendes da Rocha.
113. Ilemetério Claudino de Melo.
(Brasil de Oliveira Dubai.
144.
Francisco Xavier Peada Monteiro.
emistoeles Drumond da Costa - 1 falta,
1:: João Estanielau Varas - 2 faltas.
448. Murilo de Paula - 3 faltas.
449. João Batista Moreira de Sousa - 5 faltai.
Dom ingos José da Silva - 5 faltas.
110.
Bèrnardino Joeil dos Santos - 5 faltas,
,
. Carlos Afonso Botelho Filho - G faltas.
, 53. &varino Estanislau de Araújo - 10 faltai. l
E:
, . Hermes Heráelito de Medeiros - 12 faltale
53. °imanai Campeio - 30 faltas.
58. César Millier - 33 faltas.
57. Otarminio Remos - 150 faltas.
88. Justo Sandoval da Mota Rezende - 1511 faltad,:l
--- '
". Fernando Coelho da Melo - 2.48 faltas.

lio

Resumo :

Ocupantes.

•

Vagos .

Dotação .

•

4. Cáadide, João do Nascimento.
Lula Antônio do Nascimento.,
9. José Ferreira Matos.
4. José Ferreira dos Santos.
5. Joaquim de Moura Lima.
4. Custódio de Freittui Madeira..
José de Sousa Rego.
6. Arlindo Batista.
Vítor Emanuel Rabelo das Novos FM%
Olimpio Verçosa Pitanga.
Eimério Moacir Batista.
Carlos da Rocha Cordeira
3. Rodolfo de Albuquerque Figo
Pedro Xavier de Aquino.
João Colares de Araújo.
João Batista da Silva.
Arlindo Pereira.
dolo Barreto de Almeida.
Lula Varelá-lkreas.
Pompou Ferreira da IMIVas
". Ant4aI2 doe

21.

Adalberto de Azevedo Drummond, trabalhador do segunda classe,
Contratado, do A. G. 11.1. - Concedo 4 meses de licença para trai
titmento de saúde, a partir de 31 de maio último.
José Galhano, artífice de 4' classe da F. 14. G. G. - Concedo

trinta dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 7 de no+
vembro findo.
João Vitor Bomfim, trabalhador de 3' classe da F. C. I.
Concedo trinta dias de licença, para tratamento de saúde, a partir di
29 de novembro findo.
Manuel João da Cruz, operário classe "E", do A. G. R. J. --e
Concedo três meses de licença para tratamento de saúde, a partir do
25 de novembro findo.
Heitor de Oliveira Coelho, operário classe "D", do A. G. R. J.
Concedo três meses de licença para tratamento de Batido, a partir de
ta de novembro findo.
Geraldo Crispim de Castro, operário classe "G", da F. P. E. Po
- Concedo três meses de licença para tratamento de saúde, a 'partis
Øo 24 de novembro findo.
João Rodrigues de Oliveira Santos, chefe do Serviço de 4' classe,
da F. E. E. A. - Concedo 58 dias de licença, para tratamento de

pilde, a partir de 4 de novembro findo.
Argemiro de Sousa Palma Filho, extranuinerário. raensalista,
F. P. E. P. - Concedo 30 dias de licença para tratamento de saúde,
a partir de 24 de novembro findo.
Otávio de Macecip Lima, operário mensalista da F. E. E. A. --c

Çoncedo 55 dias de licença, para tratamento de saúde, a partir de 4
de novembro findo.
- Mo - Ferreira Leite Junior, extranumerário mensalista da F. Po
Z. R. - concedo trinta dias para tratamento de saúde, a partir de

e de novembro findo.
717.~~1~411.6.11

Classe Ur
a.
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Carlos Re* Sone campeio de Sousa, auxiliar técnico de 1 4 classe
Concedo einooenta e um dias de licença para trile
tamento de saude, a ranir de ii de novembro findo.
Luiz Vitor dos 'S.fantoe, servente de 5' classe do A. G. R. G. 5.
Concedo 44 dica de licença para tratamento de saúde, a partir da
da B. Z. á. A.

48 de DOTSAIDDro fiado.
Paulo Afonso HAWDUISS. operário classe "B", do A. G. It. J.
Concedo 30 dias de INSDOS, para tratamento de saúdo, a partir de 24
kte novembro findo.
Juvenal Bento, contratado da F. P. E. P. - Concedo 4 medes
lieenedi para tratamento de saúde, a partir de 7 de novembrd
Nado.

Diretoria de Engenharia
SEGUNDA DIVISÃO
estintaL mama
0136sitienãO de oficial:
Classifico no Quadro Sulemetnar, em nome do Sr. minlatrti,
capitão Carlos dos Santos Jacinto, adjunto desta Diretoria. (Ato de
6-XII-38, B. I. 9).
Requerimentos despachados
Clovis llósti Pinto Pessoa, Capitão; pedindo retificação em folhes de alteraçõet. - Deferido it vista dae inforrnaeões. (.1Aut 6 de
titleinkre ac 19351.
ATOS DO SS, g
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Antónia Mandei da Silva, 2" tenente da Reserva de 1' classe, pedindo para fazer ligação de luz em sua residência, atravez de uma
linba do traoalormador de força do Sanatário Militar de Itatiaia,
mediante indenização. — Como- pede. (Em G-Xi/-3R)..
Homero á:, Comp. Ltda, suceásores Afm..,o, Moinem & Companhia Ltda., pedindo pagamento da importaneia de 59V5, reativa
a uni fornecimento de material, feito à Diretoria de Engenharia. —
Autorizo o pagamento. (Em 8-XII-38).
Jaime de Almeida, pedindo uma certidão. — Arquive-se. (Em
8-XII-38).
Retificação de despacho:
Em face da determinação &Instante da Nota •. n. 2.185 de 2
do dezembro do 1238 do Exmo. Sr. ministro, retifico o despache
exarado no requerimento do capitão Djalmar Meus Trifferson (8. 1.
n. 275 de 3-Xlf-38) para o fim de conceder ao referido oficial, a
contar de 1 do corrente, um período de férias as quais, de acordo
com a Nota acima poderão ser gozadas nesta Capital. (Em 7 de dezembro de 1938).
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a 'legislação em
'sigo; só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício

de (939, mediante pagamento da importância correspondente ao perlado de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas,
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estadeais e municipais é facultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
20 %, a que tam, direito, em duas prestações semestrais de 2810011.

Ministério da Viação e Obras Públicas
Diretoria de Contabilidade
?TOS DO SR. MINISTRO

Avisos:
Expediente de 1'5 de dezembro de 1938
N. 4.445 — Ao Ministério da Fazenda — Solicitando pra:amento da importando de 560:1611290, à Companhia Nacional de Navegação Costeira, pelos serviços de navegação efetuados na linha Rio
Grande-Bel4m. 28.294-38).
N. 4.446 — Ao mesmo — Solicitando pagamento da inoportanela de 100:000$ à Companhia Nacional de Navegação Costeira, pelos
serviços de navegação efetuados na linha Sul-Norte (Porto AlegreCabedelo). (28.299-38).
N. 4.447 — Ao mesmo — Solicitando pagamento da importando de 25:5051600, a Mário R. Pereira, proveniente de serviços prestados e proveito da D. S. B. F. (28.487-38).
N. 4.448 — Ao mesmo — Solicitando pagamento da importando de 2712, ao telegrafista de 2' classe do D. C. T. Mário Vilar,
proveniente de vencimentos a que fez jús no período de 20 a 31 de
dezembro do 1929. (25.978-38).
•
N. 4.449 — Ao mesmo — Solicitando pagamento da importando de 201700, ao condutor de malas do D. C. T. Natanael Ribeiro
de Camargo, correspondente aos vencimentos a que fez jús no mês
de dezetnbro de 4'936. (25.859-38).
. N. 4.450 — Ao mesmo — Solicitando pagamento da importando de 4931400 à A. Casanova & Comp., proveniente de serviços
prestados em proveito da D. S. B....F. (28.488-38).
N. 4.451 — Ao mesmo — Solicitando pagamento da importanela de 1701500, ao atual trabalhador de 3" classe, mensalista, da D.
R. C. T. do Estado da Bafa, José Francisco da Cruz, proveniente de
diárias a que fez jús no mês de dezembro de 1931. (28.159-38).
N. 4.452 — Ao mesmo — Solicitando pagamento da importando de 660f, ao oficial administrativo da classe "K" da Inspetoria
Federal das Estradas, Romulo Lins de Barros Guimarães, proveniente de diárias a que fez jús no mês de dezembro de 1937: (25.987
de 4038).
N. 4,453 — Ao D. N. P. N. — Aprovando de acordo com o
parecer desse Departamento, a prestação de contas referente_ à cláusula XVI, § 3° do decreto á. 18.855, de 25 de julho de 1929, das receitas arrecadadas e respectivas 'despesas da Companhia Cessionário
das Docas do-Porto da Baia". (27.997-38).

Dezembro de 1038 2.51797

N. 4.454 — Ao Ministério da Fazenda — Solicitando pague
to da importancia de 1041700, ao conferente telegrafista de 2' elas,
se da Rede le Viação Cearense, Adalberto Soares Magalhães, raiati-•
va à gratificsção por serviços prestados Rira das horas do expe1:e4a,
te, nos 111 . :.Se'i de janeiro a abril de 1933. (24.327-38).
N. 4.455 — A lnterventoria Federal no Estado de S. Paulo
Prestando esclarecimentos sobre o oficio de 30 de agosto último,
dessa Inspetcria, reterente ao engenheiro da classe "3" do D. A. O.
Ciro Silveira Rocha. (26.064-38).
N. 4.400 — Ao Ministério da Justiça — Ewantinhando regue-.
p imento em :ide Donato Navazio, agente de estrada lo ferro da classe "E" do Quadro XIII deste Ministério (E. F. de Goiás), pede A
expedição de titule declaratório de cidadania brasileira. (26.379 Ou
1938).
ATOS DO. SR. DIRETOR

Expediente de 16 de dezembro de 1938
Jfícios:
N. 6.218 — Ao Departamento dos Correios e Telégrafos — C6e
muujcar 1,) que o Tri . .ti.wi -te Contas ordenou o registro do crédito
aspe( ia! de 2.000:00:CO3J, aberto pelo decreto-lei D. 801, de 21 de
oiittibrJ último, para atendu: á construção de edifícios
destinados ás
1). Regionais dos Correios e Telégrafos nas capitais de Pernambuco
e Pará. .(26.8a7/38).
N. 6.221 — Á Delegacia Fiscal do Tesouro no Estado da Bala
— Remetendo o Papel n. 25.780/38, sujeito a selo por -verba.
(27.941/38).
N. 6.225 — Á Companhia Docas de Santos — Comunicando que
a E. F. C. B., não pode atender ao pedido de 20 truques de bitola
de Im,60, por falta de material disponivel. (28.113/38).
N. 6.226 — Á Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas —
'Enviando o processo n. 27.681/38, afim de ser cumprido o despaebq
de fls. 18 verso.
•
4.227 — Á Rede de Viação Cearense — Comunicando a publicação da portaria n. 595, de 10, no "Diário Oficial" de 12 do corrente mês. (27.260/38).
N. 6.228 — A Despesa Pública — Enviando cópia do oficio em
que a J. 1C. C. It. presta esclarecimentos necessários ao pagament0
da conta de 3:500/000 ao Dr. Silvio da Cunha, referente aos serviços médicos prestados ao engenheiro daquela Estrada, Sr. Fraucimo Madureira. (Processo n. 26.491/38).
N. 6.229 — Ao diretor dos Correios e Telégrafos — Comunicando a publicação da portaria n. 592, de 8 do corrente, no "Diário
Oficial" de 9. (26.303/38).
N. 6.230 — Ao mesmo — Enviando o processo n. 79.661/37, de
Diretoria da Despesa Pública, afim de que sejam atendidas por
festa De partamento as solicitações constantes de fls. 6. (27.815,
dg 1 N
9326.231
,
— Ao mesmo — Enviando o processo n. 66.443/87,
do protocolo do Tesouro Nacional para ser infermado. (26.026, de
1938).
N. 6.232 —= Ao mesmo — Comunicando a publicação da porteria n. 589, de 7 do corrente, no "Diário Oficial" de 12. (24.101,
de /938).
N. 6.233 — Ao mesmo — Devolvendo o processo referente a0
pagamento de 2261500 ao escriturário da classe G, dessa repartieão,
Archer Constantino Pereira. (27.813/38).
N. 6.234 — Ao mesmo — Comunicando que em relação ao requerimento da -The Wertern Telegraph Company Limited, solicitando
providências sobre a liquidação de suas contas de tráfego mútuo
com essa repartição, o Sr. ministro exarou o seguinte despachei
"Deferido na forma opinada pelo Departamento dos Correios e Telégrafos. (26.604/38).
N. 6.235 — Ao Dr. Carlos Caminha Sampaio, engenheiro da
I. F. E., Minas — Comunicando que o D. C. T. já providenciou
no sentido de ser facultado o uso oficial do telégrafo nas cidades de 4111111Caravelas, Teófilo Otono e Belmonte. (28.589/38).
N. 6.236 — Ao Departamento Nacional de Partos e Navegad50
--- Comunicando que o D. C. T. já providenciou no sentido de ser
considerada oficial a correspondência que, em objeto de serviço público, for apresentada pelo engenheiro Antônio de Góis Cavalcanti,
designado para a chefia da Secção do Serviço Regionai de Passeei.
(28.587/38).
N. 6.237 — Á E. F. Central do Brasil — Comunicando que
Tribunal de Contas resolveu ordenar o registro do crédito espetial
de 64:2901000, aberto pelo decreto-lei a. 883, de 5 de novembro
próximo findo, afim de atender a despesa com o pagamento devida
a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, pela desapropriado
de uma faixa -de terra. (28.202/38).
N. .6.242 — Á Inspetoria Geral de Iluminaeflo — COMUTrit.*.Ind.
que foram solicitadas ao Ministério da Fasends prov1dEkne1e5 lao
sentido da distribuição ao Tesouro Nacional do eN'41:to- melar 40
4:0801000, aberto pelo decreto-lei n. 899, art. 8", de 18 de amuo
bro último, para atender ao pagamento da diference ee venchnentli§
de' 'que tratam os arte.
• 2' te_dieretiv-id mora raeoelont"
(27.389/38).

r
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Serviço do Pessoal
anais.reo
Expediente do dia 15 de dezembro de 1938
ATOS DO SR.

Avisas:
N. 4.397 — Ao Sr. gosernador do Estado de Minas Cernia —
ror:emir-Mando cópia dos pareceres emitidos sôbre o caso que Lata
o oficio n. 487, de 23 de dezembro último, dirigido ao Sr. Presidente
tia República. (N. 25.492-38.)
•IN. 4.399 — Ao Ministério da Marinha — Comunicando que detaignou o capitão de corveta aviador Naval, Jussario Fausto de Sousa,
para fazer parte da comissão que deverá estudar e propor os meios
para o estabelecimento de um fábrica de motores para avião. (Niamero 24.444-38.)
N. 4.400 — Ao Ministério da Guerra — Comunicande que deáignou o coronel Antônio Guedes Muniz, para fazer parte da comieses
. 1=ak que deverá estudar e propor os meins para o estabelacimento de uma
fábrica de motores para avião. (N. 2.444-38.)
. N. 4.409 -- Ao Ministério da Justiça — Eneaminha_ndo requei'imento em que João Batista Ferreira, mestre de linha, classe "F",
da E. F. de Goiaz, Quadro XIII deste ministério, , essle a expedição
_e.384-38.)
e. 5 título d•e•claratório de cidada.lia brasileira,
Requerimento despachados
Alcides Parleis> de Sousa, telegrafialei da elaase "I", do Quadro
dêste ministério, pedindo sua epesertedoria, nos lermos da lei
6onstitucionali n. 2, de 16 de maio do corrente ane, que revigorou
'o art. 177 da Constituição. — Não é possivel atender, não só em face
do que informa o D. C. T. corno também porque o requerente ainda
não atingiu ao limite da idade prefixada para a aposentadoria nas
condições em que foi solicitada. (N. 27.322-38.)
Honorato Beiana Velos•o, médico da classe "G", do Quadro II (E.
P. C. B.) dêste ministério, solicitando averbação, em sua fé de ofício,
tempo de serviço em que estev fora da Estrada, por ter sido dispensado, por economia. — Indeferido, por falia de apoio legal. (Número 24.604-38.)
z aJoão Batista Augusto Pereira, escriturário da classe "E", da E.
Xe . C. B., solicitando reconsideração do ato da diretoria da Estrada,
q ue lhe indeferiu o requerimento apresentado para o fim de incluir
seu nome entre os contribuintes obrigatórios do Montepio. — Idecrido, tendo-se em vista que na Vigência do decreto n. 8.904, de 16
de . agOsto 'de 1911, o requerente não era empregado titulado. (Núpear° 22.708-38.)
José Alexandre Alcaraz, havendo sido exonerado, por abandono
•
:de emprégo, em 29 de maio de 1933, do cargo de engenheiro de 1'
`classe da I. F. E., e, readmitido por decreto de 22 de janeiro de
,I'd34, pede pagamento dos vencimentos que deixou de perceber doxante o tempo que esteve afastado do referido cargo. — Mantenho o
despacho anterior, de vez que o requerente não apresentou razões que
Aol.erizarn a sua modificação. (N. 24.147-38.)
ATOS DO SR. DIRETOR

txpediente do dia 16 do dezembro de 1938
'1Offetos:
N. 8.219 — Ao Departamento N. de Estradas de Rodagem —
enviando, para ser entregue ao interessado, a caderneta militar perMeacente a Boaventura Mendonça . d'Ávila. (N. 17.696-38.)
N. 6.220 — Á Inspetoria F. de Obras centra as Sêoas — ComuniI
bando que o Sr. ministro dispensou José Maria Leal de Macedo, das
unções de assistentelécnico de 5 classe da Inspetoria, por despacho
de 6 do corrente. (N. 27.411-38.)
N. 6.222 — Ao D. dos Correios e Telégrafos — Comunicando
•
Xue por portaria de 29 de novembro próximo passado, o Sr. mini. Iro
resolveu suspender, preventivamente, José Mayrink de Sousa Mota,
das funções que exercia na D. R. dos Correios e • Telégrafos do Rio
ide Janeiro, até o pronunciamento definitivo do Tribunal de Seguxança Nacional, no inquérito instaúrado para apurar sua participação
;ao _movimento revolucionário integralista de 11 de maio de 1937.
-4111:131(N. 23.596-38.)
N. 6.223 — Ao mesmo — Comunicando que o Sr. ministro autorizou a dispensa dos serventuários Claudio Alonso e Alcides Meira,
"das funções, respectivamente, de servente de 5' classe e auxiliar de
;ÀS classe. (N. 25.204-38.)
N. 8.223 — Á Inspetoria F. das Estradas — Comunicando fregruêneia de Maria Rodrigues.
- N. 6.238 — Ao Departamento N. de Portos e Navegação — Fa'endo regressar a èsse Departamento o escriturário da classe "G",
Ariluo Thompson de Carvalho, e salientando as boas qualidades de
•
itincionário, do referido escriturário. (N. 29.187-38.)
N. 6.239 — Á Despesa Pública — Remetendo os requerimentos
bm que Antônio Cardoso, contínuo do Quadro I dêste ministério, solicita a concessão do abono provisório e a expedição de seu titulo de
inatividade. (N. 2.6.710-38.)
PuN. 6.240 — Ao Departamento Administrativo do Servi
blico — Encaminhando o precesso referente à readrnissão do exêngenheiro da E. E. C. B., Eume,nes Peixelo (4uitner'ies.
¡acro 28.695-38.)
Enviando o prfie,,,,t,
N. 6.241 — Á Despesa Pública
,
' Is, habilitação ao montepio de Manieta Guilberrnina le on
jer_o .
r
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N. 6.22 — A•o Departamento Administrativo do Servir Público — Enviando oito decretos de efetivaeão de escriturários interinos da lasse I)", do Quadro XIV dêste ministério, afim de serem
submetidos à apreciação (Lesse Departamento. (N. 25.841-38.)
PROTOCCLO GERAL
ATO DO DIRETOR

equerimee l na despachados
Smenando Firmo sentirem, agente de 3' classe da E. E. Collti.al
de — Compareça ao Protocolo desta Secretaria de Estado,
afim de completar O selo em seu requerimento. (N. 28.832-38.)
beoarlaineolo dos Correios e Telégrafos
.XPEDIENTE DO SR . DIRETOR GERAL

Dia 17 de dezembro de 1938
Prorrogando, por cinco horas diárias, durante 20 dias, a contar
de 11 cleati mês, O expediente dos tels _rafistas abaixo mencionados:
lelegrafista da classe "J" Everardo João de Gouveia; telegrafista
' Camilo Laplana, Antenor Barbosa da
da classe "1', Mariano André
Silve, Oscar Corcoroca Freyesteriben, Silvio Augusto de Castro, Sebastião Pereira Leite, Raul Fereende,s Carneiro, Otávio Pinto da
Silva, Carlos Rodrigues da Cruz ribeiro, Jaime Vitor Duarte, Arguimedes Caiado Godoy, Inácio Alvares de Oliveira; da classe "H": 03carlindo Pacheco, Valentim Molina Guerreiro, Ezequiel Martins da
Itadagázio França, Arquimedes dos Santos Lourival, Anicito
Ferreira Maia, AnfilaSquio Antunes de Oliveira, Eleutério de Sá
Leitão, Osias Rodrigues da Silva; da classe "G": Nelson Ferreira
Lobo, Cesar Lobão dos Santos, Alfredo Van Erven Filho, Valdemar Prado, Saldimar da Cunha Barbosa, Otto Kraal de Paula e Sirva; da
classe "E": Guilherme Stiebler Filho, José Martins, Valdemiro José
remendes, António Moreira Gomes, Fernando Celestino Teixeira,
Renato Roma de Abreu Lima, Tasso Augusto dos Santos remendes,
Eiza Menezes do Monte, José Candido Magalhães Lage, Paulo Inácio
de Oliveira, José de Queiroz Melo, Ascleptades José Ferreira, Alvaro
Morsira Paelseo, Saint Clair Bittencourt Passos. (Port. n. 1.477,
de 15-12-38).
Transferindo o telegrafista da classe "F", João Alves dos Reis,
da Superintendência do Tráfego para a Diretoria Regional de Juiz
de Fora e desta para aquela, o telegrafista da classe "I", Argel Coelho
Duarte. (Port. Ti, 1.478, de 15-12-38).
Designando n oficial administrativo da classe "I", António da
Rocha Parart a os para, em comissão, proceder á tradução dos regulamentos de ractio-comunicações telegráfico, telefônico e protocolos,
resultantes da Conferência Internacional de Telecomunicações, realizada no Cairo. (Port. n. 1.479, de 15-12-38).
Prorrogando, por cinco horas diárias, durari l..e 20 dias, a contar
de 11 deste mês, o expediente do telegrafista da classe "J", com exercício na Estação Central Telegráfica, Clovis Benitempo. (Port. tiúmero 1.480, de 16-12-38).
Requerimentos despachados:
Vivaldo Ramos de Vasconcelos, escriturário da classe "D", da Diretoria Regional do Rio Grande do Norte, solicitando a prorrogaçãO
de 30 dias para a sua apresentação naquela Diretoria Regional. —
Indeferido. (Proc. n. 68.382-38).
Manuel Ilerdérico da Costa, tesoureiro, aposentado, da Diretoria
Regional do Paraná, pedindo seja feita a tomada de suas contas. —
Aguardo a conclusão do processo de tomada de contas. (Proc. número 32.560-38).
Manuel Cavalcante dos Santos, auxiliar de expediente de ia
classe da Diretoria Regional de Juiz de Fora, pedindo quatro meses
de licença, em prorrogação, para tratamento de saúde. — Indeferido. (11.016-38).
João Balista de Rezende, telegrafista adjunto, de 5a classe, da
Diretoria Regional cio Pará, pedindo seis meses de licença para tratamento de sa l 'ele, na forma da legislação em vigor. — Indeferido.
.
Manuel Hennes ele Castro, mensageiro ajudante, de l a classe, da
Diretoria Ite:--orsd do Ceará, pedindo seis me s es de licença, de aeórdo
com o deTre l-.o-lei n. 42. de 15-4-35. — Indeferido. (Proc. n. 62.806,
loa.

de 1938).
Noilda Medeiros de Lima Botelho, tele grafista adjunto de 34
classe. da Diretoria Regional da Paraíba, pedindo seis meses de licença de nef'Sie'n orn n decreto n. 42, de 15-4-35. — Aguarde oportunidade. r ?' V'8--"er•
Ester Bufem ria Fonseca Ramos, auxiliar de 3 a classe da Direm
teria ne g ional do Distrito Federal, pedindo seis meses de licença, de
acóreln com o riça-reto n. 42, de 15-4-35. — Aguarde oportunidade.
.!n ri n -38) .
(Pre. n.
I os.? -I

r n-,elorid de Obras contra as Sêeas

Dia 16 de dezembro de 1938
Por despacho de hoje, do senhor inspetor, foi 1%. • 111 , n Vili, do
esemer, 1>r,i lb para a Comissão do Alto Piranhas, o ¡Timeline:ta
•esee, ise "a nu rnerário. Paulo Herdo.
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Ismael Ferreira de Carvalho: Saldo devedor do capital com 3$
de março de 1938: 7478653 em vez de 8178300;
Número serial da última prestação recebida: 26 em vez de 25;
Prazo do desconto da nova consignação: 13 prestações de 608000
mais 228556, em vez de 14 prestações de 608000 mais 428000;
;A prestação de novembro de 1935 foi descontada;
Total de mensalidades devidas; 408000 em vez de 608000;
As mensalidades de novembro de 1935 e dezembro de 1936 foran)
pagas;
Total de juros de móra: 1168215 qm vez de 1468600. (S. P.• n
2.631 e 4.569-38).
— Ao "Crédito Social":
Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é faN. 3.260 — Remete a c/c do extranumerário abaixo Indicado,
cultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de do I. B. V., por terem sido encontrados na mesma os seguintes eu, .:...f1O %, a que tém direito, em duas prestações semestrais de 288000. • ganos.
Arménio de Andrade — Os juros de mira de dezembro de 1933,
1936 e 1937, são, respectivamente, de 198400, 118900 e 38400, perfazendo o total de 358700; deve-se acrescentar ainda a esse total a importância de 108000 correspondente à mensalidade de dezembro de -**
1935. (S. P. 2.154-38).
— Á Carteira de Crédito ao Funcionário:
Serviço do Pessoal
N. 3.261 — Remete a oic do extranumerário, do I. B. V. abaixe
indicado,
por terem sido encontrados na mesma os seguintes eia,
DO
SR.
DIRETOR
EDIRRTZ
11813
ganos:
José Clemente — O número serial de prestações pagas é de 28 —4
Dia 15 de dezembro de 1938
em vez de 26;
saldo devedor, por esse- motivo é de 758700;
Ofícios:
O novo prazo para desconto é de 10 meses de 78500, mais um de 1.
Á Despesa Pública do Tesouro Nacional:
88200, exclusive 38600 correspondentes a juros de mora. (S. P. :"
.
N. 3.252 — Em virtude de requerimento de Pedro José do RO- .1.402-28)
— Ao I. Q. A.:
selo da sua nova nomea-.arfo, afim de ficar isento do pagamento de D,
N. 3.282 — Em referência ao oficio n. 325, de 25 de de julh4
informa, que o mesmo
ção para a carreira de prático rural, cises&
foi exonerado do cargo de inspetor de ahinos do curso complementar próximo passado, e atendendo ao pedido formulado pelo I. N. P. ' •
anexo à Fazenda de Santa Mónica, por conveniência do serviço, con- em oficio n. ia SC. 9.916-38, de 27 de setembro último, que retifica
em parte o memorandum de remessa, solicita providências afim de 1
forme decreto de 31 de janeiro de 1933. (S. P. 9.565-38).
serem descontadas na folha de pagamento do extranurnerário Fran- À
Dia 16
cisco da Silva Moreira, a partir de 1 do corrente, as seguintes quan.
tias:
A D. N. P. A.:
De 368800 — desconto mensal obrigatório a que fica sujeito d
Solicita
providências
no
sentido
de
ser
enviado
a
N. 3.254 —
referido extranumerário, por ter perdido o direito ao abatimento de
este serviço o resumo do ponto do servente, Pedro Coelho de Andrade, 30 % concedido pelo Governo, em virtude de majoração de venci,
correspondente aos meses de abril e maio do corrente ano. .
mentos, em substituição ao que vinha sendo efetuado;
— Á D. O. D. P.:
De 1938200 — débito do mesmo para com o Instituto, conforme
N. 3.255 — Pede para que seja feita a seguinte alteração na fo- cio apresentada e relativa a diferença em prêmios
de pecúlio. Esta
pagamento,
do
mês
em
curso,
do
extranumerário
dessa
reparlha de .
importância deverá ser deseantada em 19 prestações mensais de 9860Q ..
tição:
e uma última de 108800. (S. P. 3.942-38).
Marina Moreira Rochfort — descontar 448900 a favor do B. F. •
— Ao S. I. 11. C. :
P. (juros de móra) .
— Á Sociedade Beneficente Independência dos Funcionários:
N. 3.263 — Pede para que sejam feitas as seguintes alteraçõeÁ 4
N. 3.256 — Remete as c/c dos extranumerários do I. B. V. na folha do mês em curso do pessoal extranumerário
do N. C. S. 0.3
abaixo discriminados, por terem sido encontrados nas mesmas os seFeliciano José de Campos — Descontar 3387 a favor da B. S.
guintes enganos:
Jorge José Teixeira — Descontar 12$5 a favor da B. S.;
Osvaldo Gomes — O número serial de prestações pagas é de 27
Manuel Francisco da Guia — Descontar 3488 a favor da B. S.a
em vez de 24;
Ademar Colucci — Descontar- 2585 a favor da C. F.;
saldo
devedor,
por
esse
motivo,
é
de
1268900;
O
'Alberto Marques da Cruz — Descontar 3088 a favor da A. S. U.
O novo prazo para desconto é do 12 meses de 118200, mais um
José Mauricio do Sousa — Descontar 583 a favor da U. S. E.?
de $900, exclusive 108500 correspondentes a juros de mora.
Segundo de Minas Cossick — Suspender o desconto a faJosé Cavalcanti Filho — O número serial de prestações pagas é vor Gabriel
da U. S. B.;
de 27, em vez de 25;
Francisco Braga de Faria -- Suspender o desconto a favor dei
O saldo devedor, por esse motivo, é de 1268900;
C. S. (S. P. 1.831-38.)
novo
prazo
para
desconto
é
de
12
meses
de
118200,
mais
um
O
— Á E. N. V.:
de $900', exclusive 108500 q,orrespondente a juros de mora. (S. P.
N. 3.264 — Solicita providências no sentido de ser averbado cri%
1.359 - 38).
folha de pagamento do assistente de Ensino de 5 a classe, dessa Eti— A D. E. P.:
N. 3.257 — Pede para que sejam feitas as seguintes alterações cola, Sigismundo Carlos de Andrade, o prêmio mensal obrigatório de
na folha de pagamento do mês em curso, dos extranumerários dessa 348400, a favor do I. N. P., a partir de 1 do corrente, durante 300
meses, correspondente á inscrição inicial do pecúlio n. 100.811 •
repartição:
Arnaldo Carolo: descontar 58400 a favor da A. B. C. (juros de mais a quantia de 18$ de emolumentos, cuja cobrança deve ser efetuada sómente neste mês, de acordo com o pedido feito por aguei.
nióra).
Carlos de Almeida Lopes — descontar 118700 a favor da A. B. Instituto no ' "memorandum" mi. 2.515-38, de 5 do corrente mês.
(S. P. 9.478-38.)
C. (juros de rnéra).
— Ao S. P. T.:
— Ao I. N. P.:
N. 3.258 — Remete a c/c de João Soares Palmeira, por terem
N. 3.265 — Comunica que deverá ser descontada na folha d414‘,2
tido encontrados na mesma os seguintes enganos:
pagamento do extranumerário Vinicius Lustosa, a favor da A. A. P.,
Saldo devedor do capital em 31 de março de 1938: de 1:3748300 a importancia de 258500, correspondente aos juros de mdra, relativo§
aos meses de dezembro de 1934, 1935, 1936 o 1937. (S. P. 8.988,
em vez de 1:7038000;
Número serial da última prestação recebida: 36 em vez de 33;
de 1938.)
Prazo do desconto da nova consignação: 15 prestações de 978500
't
— Á E. N. V.:
mais uma fraccionada de 268000 em vez de 19 prestações de 978500
N. 3.266 — Solicita providências no sentido de ser averbado era
mais urna do 288200. (S. P. 2.474-38).
folha de pagamento do-trabalhador de 2a classe, do Hospital de 179— Ao "Brasil Social":
N. 3.259 — Remete as cia dos extranumerários abaixo descr;-: terinária, José da Rocha Pacheco, o prémio mensal obrigatório d•
minados, por terem sido encontrados nas mesmas os seguintes en- 48900, a favor do I. N. P., a partir de 1 do corrente, durante 360
meses, correspondente á inscrição inicial do pecúlio n. 100.813 e
ganos:
Henrique Marques da Cunha — Saldo devedor do capital em 31 mais a quantia de 18$ de emolumentos, cuja cobrança deverá sof,
efetuada sómente neste mês, de acordo com o pedido feito por Rine.»
de março de 1938: 8948981 em vez de 9508900;
Prazo do desconto da nova consignação: 12 prestações de 758000 le Instituto no "memorandum" n. 2.517-38, de 5 do corrente. (S. 13.
9.479-38.)
mais 578865, em vez de 13 meses de 758000 mais 458000;
N. 3.267 — Solicita providências no sentido de ser averbadi
A prestação de agosto de 1935 foi descontada;
folha de pagamento do assistente de Ensino, dessa Escola, Id.-:.alat
Total de mensalidades devidas: 608000 em vez de 808000;
As mensalidades de agosto de 1935 e dezembro do 1936 f OV;1111 Luiz Viana, o prêmio mensal obrigatório de 138900, a favor , 1) I.
pagas;
N. P., a partir de 1 do corrente, durante 360 meses, correspe-.....uid
Total 'de juros de móra: 2028656 em vez de 2398000. ,
á inscrição de aumento de pecúlio n. 300.,821 • mais a
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, á rua 43 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas,
Ilesas de Rendas e Coletorias.
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A8$ de emolumeattos, cuja cobrança deverá ser efetuada sómente
peste mes, de acordo com o pedido feito por aquele Instituto no
o'rneiaiorandum" u. 2.521-38, de 6 do Ines em curso. (S. P. 9.477;
de 1:-.):-3.)
— Ao S. F. P. M.:
N. :t.'208 — Solicita prederias no seidido de ser averbado eni
folha de pagamento do iiase-31ento 1.,eilico de 0 a classe, desse Serv-iao,
AntÔaio Moreira Calins, o premio mensal obrigatório qe 298800 a
favor do I. N. P. a partir de 1 do corrente, durante 360 meses,
Oorrespondente á inscrição inicial do pecúlio n. 100.471 e mais a
quantia de 18 de emolumentos, cuja cobrança deverá ser efetuada
.
'Abluente" neste mês.
Pede a averbação, na folha do mesmo extranumerário, da importancia de 29$800, tambem neste mês, correspondente á indenização do prêmio em atrazo de novembro último, de acordo com o oe((lido feito por aquele Instituto no "memorandum" n. 2.415-38, cio 1
do mês em curso. (S. P. 9.337-38.)
— Ao I. B. A.:
N. 3.269 — Solicita a remessa da folha de pagamento do pes, -- al titulado com exercício nesse Instituto, relativa ao mês de agasto
'. ano em curso indispenável á classificação por antiguidade dos
' _ ncionários do quadro único dêste Ministério. (S. P.).
— Ao S. I. P. O. A.:
N. 3.270 — Solicita remessa a este Serviço do resumo do ponto
do servente Oscar José Feruandes, relativo ao mês de março do corrente ano. (S. P.)
— A Inspetoria do S. D. S. A.:
N. 3.271 — Solicita a remessa da folha de pagamento do pes, mal titulado com exercício junto a esse Serviço, referente ao mês
' ile junh o de 1933. (S. P.)
•
. — A D. C.:
N. 3.272 — Comunica que por decreto de 21-11-28 Apolórtio
(
rAfetei° foi nomeado para exercer o cargo de auxiliar de Ensino, elas•M D, do quadro único (haste Ministério, tendo sido designado por
portaria do ministro, n. 736, de 16-12-1938, para ter exercício no
il., A. do Rio Grande do Sul.
Solicita pfovidências no sentido de ser distribuido á Delegacia
3? iscai naquele Estado o crédito necessário ao pagamento de venciMentos do funcionário aludido, o qual será destacado do saldo exis. Lente na dotação que trata o derreto n. 2.755, de 15-0-38, e da do. tação proveniente da extinção (`;,, excedentes efetuada pelo decreto
• 2.709, dr 1-6-38, cujo pedid,) de anulação o incorporação ao crêfio "Em ser" foi formulado pelo oficio n. 2.281, do 20-X-38. (8. P.
.722-38.)
delegado fiscal do Tesouro Nacional no Estado do Rio Gran,je
re
Sul:
N. 3.273 — Transmite o decreto de 21 de novembro illtbno, pelo
Raoul foi nomeado o funcionário, em disponibilidade. Apolónio Metei°,
priva exercer o cargo da classe D, da carreira de auxiliar de ensino, do
Quadro Único deste Ministério:
O referido funcionário deverá ter sede no A. A. desse Estado. motivo por que roga dar-lhe posse do cargo, mediante as formalidades
devidas, informando, oportunamente. a este Serviço, a data em que
(:'r atendida a solicitação. (SP-6.722/38).
— A' Comissão de Eficiência:
N. 3.274 — Para efeito de promoção por merecimento ao cargo
`vap) existente na classe I da carreira de Oficial administrativo, transmite o Mapa de Promoção dos funcioná a ios que integram a classe II,
da referida carreira.
No Mapa aldido não foi consignado o total de pontos conferida',
e 'Mulo de merecimento aos funcionários daquela classe, visto que os
respectivos boletins de merecimento se acham nessa Comissão para
.0feito do disposto no parázrafo 4. 0, acréscido ao art. 45, do Regula"Alento de Promoções pelo decreto n. 3.809, de 6/12/3S.
i Comunica que até a presente liatri não fora rovernethiee w- bolebras de merecimento dos funcionários Glicka de Caldas Brito e Dulce
Soares Lindoso o que não impede entretanto que se proceda'..i. promoção h vaga em apreço urna vez que esses funcionários não sa achavam
jincluidos nos dois primeiros terços de antiguidade de sua classe, na
....ib bata de vacância do cargo. ,:SP).
N. 3.275 — Para efeito de promoção por antiguidade ao cargo
(vago da classe K, da carreira de agrónomo hiológista decorrente da
ar tigo existente na classe L. da mesma carreira, transmite o Mapa de
promoção dos funcionários que itnegram a cla:se .T, da carreira alupiela. (SP).

N. 3.276 — Para efeito de provimento das vagas existentes nas
Massas H e I da carreira de Economista Rural do Quadro 'Único deste
Ministério, transmite os Mapas de Promoção referentes às classes G
R, H, da referida carreira.
Comunica, que a class,ificaeão básica de antiguidade dos funcloTL
rios que integram as classes aludidas, retificado de conformidade
m as instruções do D.A.S.P., foi encaminhada a essa Comissão
Velo oficio n. 2.363, de 24/10/38, não tendo este Servido até a presente
data, conhecimento de que tenha a mesma sido aprovada pelo presidente da República na forma do disposto no parágrafo dnico. do ar'Mc SP das Disposições Transitérias da Lei do Reajustam-ento.
— A' Despesa Pdbltea do Tesouro Nacional:
1...: N.
3.277 — .Comunica, que, por decreto de 23 de novembro últi,- '
ó, foi tornado sem efeito, de acordo com o art. 65 do Regulamento
tredido com o decreto a. 2.290, de 28 de janeiro do corrente ano, o
creto
_ de 9 de dezembro de imay, gclatiyi jt, pomogo, por antiguli

re
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ciade, do oficial administrativo, classe I, do quadro único deste Mi.
nistério, Arnaldo Leopoldo Murinelly, ao cargo da classe J.
referido funcionário, nos termos do § 1.0 ti!. eitad, n rlíi2 tini
carretii llt.
fica Obrigado jr. restituição dos vencimentos que recebau cai aoetaat
da proinoeão anulada, mas passara a percebei' os vencirneW os cai car.
b
go da alasse I, a partir da data em que foi tornada seio efeito. (Si.
4 371/38; .
— A' Coinis-, ão do Eficiência:
N. 3.2:8 — Para efeito de promoção por merecimnto ao cargo
vago existente na classe L, da carreira de A grónomo Biologista ito
Quadro único deste Ministério, transmite o Mapa de Promoção referente à classe K, da mesma carreira.
Comunica que no Mapa ora remetido não foi registrado o . total de
Pontos conferidos a titulo de merecimento aos funcionártos que integram a classe aludida, visto que os respectivos boletins de merecimento se acham nessa Comissão para efeito do disposto no parágrafo
4.0 , acrescido ao art. 45 do Regulamento de Promoções, pelo decreto
número 3.409, de 6/12/938. (SP).
N. 3.279 — Para efeito de provimento dos cargos vagos existentes na classe J da carreira de Veterinário, transmite o Mapa de Promoções dos funcionários da classe I da carreira aludida.
No Mapa em apreço não foi consignado o total de pontos conferidos a título de merecimento aos funcionários da classe I, visto que os
respectivos boletins de merecimento se acham nessa C.E., para efeito
do disposto no parágrafo 4.°, acréscido ao tar. 45 do Regulamento de
Promoção nem n doermo . n. 3.409. de 6/12/3s.
comunica 'mie a classineeçae oasica de antiguidade dos funcionários que integram a classe I citada, foi encaminhada a essa C.E. pelo
oficio n. 2.806, de 18 de novembro p. p., não tendo este Serviço conhecimento de que a mesma tenha sido aprovada pelo Sr. presidente da
República na forma do disposto no parágrafo único do art. 5•0 das
Disposições Transitórias da Lei do Reajustamento. (SP).
N. 3.280 — Para efeito de promoção por antiguidade ao cargo
vago existente na classe K, da carreira de Agrónomo Fomento Agrfcola, transmite o Mapa de Promoção dos funcionários que integram
a classe J, da mesma carreira. (SP).
N. 328 — Para efeito de promoção por antiguidade ao cargo vago existente na classe F, da carreira de Escriturário, transmite
Mapa de Promoção referente à classe E, da mesma carreira. (SP).
N.3.282 — Para efeito de provimento dos cargos vagos existentes na classe K da carreira de Zootécnista, transmite o Mapa de Promoção dos funcionários da classe J da carreira aludida.
No Mapa em apreço não foi consignado o total de pontos conferidos a titulo de merecimento aos funcionários da classe J, visto que
efeito do disposto no parágrafo 4 0 , acréscido ao art. 45, do Regulaos respectivos boletins de merecimento se acham nessa C.E., para
mento de Promoção pelo decreto n. 3.409, de 6/12/38.
Comunica que a classificação básica de antiguidade dos funcionários que integram a classe J citada, foi encaminhada a essa C.E.
em "i de outubro último (SP-2.814/38), não tendo esse Serviço ao.
alhecimento de que a mesma tenha sido aprovada pelo Sr. presidente
da República na forma do disposto no parágrafo único do art. 50 das
Disposições Transitérias da Lei do Reajustamento. (SP).
— Á Comissão cie Eficiência.
N. 3.283 — Para efeito de provimento dos cargos vagos exista
tes na classe K da carreira de Veterinário-Sanitarista, transmite o
"Mapa de Promoção" dos funcionários da classe J da carreira aludida.
No mapa em apreço não foi consignado o total de pontos conferido : a titulo de merecimento aos funcionários da classe J, visto que
os resnectivos boletins de merecimento se acham nessa C. E., para
efeito do disposto no parágrafo 4.*, acrescido ao artigo 45, do Regulamondo de Promouãe pelo decreto n. 3.409. de 6 de dezembro de 1938.
Comunica que a classificação básica de antiguidade dos funcionários que integram a classe J citada, foi encaminhada a essa C. E. em29
de outubro último, (SP. 2.807-938), não tendo este Serviço conhecimento de que a in .:..sma tenha side aprovada pelo Sr. Presidente da,
República na forma do disposto no parágrafo único do artigo 5.* das
Disposições Transitórias da Lei do Reajustamento. (SP.)
N. 3.284 — Transmite o registro de segas ocorridas no quadro
iiniec do 'Ministério da Agricultura até 31 de agosto de 1938. (SP).
16 de dezembro de 1938
R. C.:
— Ao S.
N. 3.285 — Pede para que sejam descontadas da folhe do pagã.,
Mento do més em curso, do pessoal extranumerário do N. C. S. )3.1
as seguintes- importancias:
Alfredo José Rodriglies — 35,400 a favor da A. a. B. '(niõra 4
bem. 1935).
Pedro Bertoline Silva — 858800 a favor de A. O. B. Coldre ti
hen. 1935).
Emílio Vieira — 37M0 a favor da A. C. B. .(niõre e ben.
1935).
Ratácio Silvestre — 35,8 r a f^-ao- da A. C. B. !rake e bm.
1935).
Uno das Santos — 35a80C ti fava. da A. C. B. (rnóra e beg
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Cândido José da Silva - 358800 a favor da A. C. B. (móra e
ben. 1935).
Aristides Rodrigues - 378300 a favor da A. C. B. (móra e ben.
1935).
Carlos Duarte Pinto - 378300 a favor da A. C. B. ,móra e
ben. 1935).
José de Oliveira 1.0 - 371300 a favor da A. C. B. (méra e
ben. 1935).
Joaquim Furtado da Cruz - 358800 a favor da A. C. B. (móra e
ben. 1935).
Viriato António Filho - 858800 a favor da A. C. B. (móra e
bina. 1935).
Hemetério Ferreira - 371300 a favor da A. C. B. (móra e
ben. 1935).
Mário José dos Santos - 8513800 a favor da A. C. B. (móra e
ben. 1935).
Benedito Teófilo - 371300 a l favor da A. C. B. (móra e hen.
1935).
João Ramos - 378300 a favor da A. C. B. (móra e ben. 1935).
Zacarias Francisco - 308300 a favor da A. C. B. (mára e hen.
1935).
Olímpio Francisco Figueiredo - 288600 a favor da A. C. B.
[(mora e ben. 1935).
Lourival Gonzaga - 46E600 a favor da C. S. (móra e ben. 1935).
Moacir Lopes Linhares - 418500 a favor da C. S. (móra e ben.
1935).
Benjamim Rocha Júnior - 488900 a favor da C. C. F. (móra e
ben. 1935).
- José da Silva
- 33170() a favor da A. A. F. (mdra e hen.
1935).
Haroldo Coutinho dos Santos - 871900 a favor da A. C. B.
Xmóra e ben. 1935).
Peço, outrossim, sejam reiniciados os seguintes descontos/
José Francisco dos Santos - 37E500 a favor da A. C. B,
José Julião da Cruz - 308000 a favor da A. C. B.
Pedro Ivo dos Santos - 5285000 a favor da C. S.
Manuel Joaquim da Silva - 678500 a favor da U. N. A,
Gregório da Silva Reis - 308800 a favor da C. S.
José Juliáo da Cruz - 301000 a favor da U. S. E.
Roberto Cardoso França - 298900 a favor da S. B. I. F.
debenA8z5ee
EXPEDIENTE DO EIR. DIRETOR

Dia 17 de dezembro de 1938
Emir Roseiro, por sua procuradora, Odete Roseiro, requerendo
certidão de peças constantes do 2 0 volume do processo de inquérito
procedido na Inspetoria Regional de Ponta Grossa. - Indique a requerente com exatidão quais os documentos que deseja transcritos por
certidão. 13/12/38. (S.P. 7.933/38).
arrirmaçXo
• A portaria de João Moreira da Silva publicada no "Diário Oficial" de 16/12/1938 tem o número 710 de 13/10/1938.
Departamento Nacional da Produção Vegetal
DIRETORIA GERAL
EXPEDIENTE DO 1311. DIRETOR ORAL

Dia 14 de dezembro de 1938
Processos indeferidos:
D. N. P. V. 9.889-38, no qual o senhor interventor da Bafa
pede solução para o processo de zeconbecimento da Escola Agrícola
daquele Estado.
1). N. P. V. 10.048-38, no qual o senhor Júlio Bensadou, em
seu nome e na das Sociedades Anónimas Luis Filippini e Luis Cresmachi Lidas., propõe a entrada livre no paia, de 15.000.000 litros
de vinho argentino.
D. I•1. P. 10.273-38, no qual é proposta uma assinatura, especialmente sobre o trigo, pelo "Luz-Jornal".
Portarias de 3 de dezembro de 1938:
N. 164 - Concedendo 90 dias de licença para tratamento de
saúde, a partir de 21 de novembro de 1938, ao agrónomo Floriano
Arnizaut.
N. 165 - Suspendendo pOr 15 dias, a partir de 13 de novembro
de 1938, o sub-ajudante de 4' classe do S. P. T. em João Pessoa,
Mário Vergara Mendonça, por ter faltado 8 dias 0011SOCIlthrOs, sem
causa justificada.
Dia 1 de dezembro de 1038
Ofícios:
L 4.240 - Ao Sr. diretor de Contabilidade, remetendo os do•umentos comprebatórios da aplicação dada pelo almoxarife do I. Q. A.,
Jorge Correia Porto, ao adiantamento de 12:5001000.
N. 4.241 - Idem, idem, pelo agrónomo do SDSV, Constantino
do Vale Rego ao adiantamento de lb:00011000.
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N. 4.242 - Ao Sr. delegado do T. C. junto ao Ministério, solicitando providências para que seja paga a importância de 9:7348300
de salários de novembro a Esteia Pimentel Brandão e 29 outros contratados da E. N. A.
N. 4.243 - Idem, idem, de 280300 à Companhia Telefônica
proveniente de assinatura de aparelho e serviços locais e interurbanos,
em junho e setembro às dependências do DNPV.
N. 4.244 - Idem, idem, para que seja entregue ao agrónomo
do SUSV João Henrique Raeder, iam adiantamento de 70:0008000.
N. 4.245 - Idem, idem, para que seja entregue ao datilógrafo
do SIRC, Olímpio dos Santos Ferreira, um adiantamento de 3:900$000.
N. 4.246 - Ao Sr. superintendente da Leopoldina Railway, pedindo informar em quanto importou a despesa do ,fornecimento de
passagens constantes da requisição fl. 206, de 21 de novembro último.
Dia 2
N. 4.253 - Ao Sr. delegado do T. C. junto ao Ministério, solicitando providências para que seja paga a importância de 29:5998400
de salários de novembro a Ernesto Pouchain e mais 47 contratados
do S. I. R. C.
, N. 4.254 - Ao Sr. diretor de Contabilidade, encaminhando proposta do agrônomo José Monteiro Machado, da Cultura do Trigo, em
Minas, pedindo aquisição de um automovel.
N. 4.255 - Idem, solicitando providências para que seja entregue ao agrónomo Gil Sobral Pinto, a titulo de adiantamento a importância de 26:1308700 para a execução das obras de reparo da SubInspetoria do Espirito Santo.
I
N. 4.256 - - Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal, remetendo
requerimento do agrónomo Ranilscrn de Sá Barreto, com exercicio
Estação Experimental de Surubim, em Pernambuco, pedindo 60 dias
de licença para tratamento de saúde, em prorrogação.
•
N. 4.257 - Ao Sr. delegado do T. C. junto ao Ministério, solicitando providências para que seja paga a importânela de 3:4963000
de salários de novembro a Alfredo José da Rosa e mais 14 operários
is cargo do Jardim Botânico.
N. 4.258 - Idem, idem, de 3508000 de salários de novembro a
José Inácio Xavier, operário contratado do I. B. V,
N. 4.259 - Idem, idem, de 6008000 de salários de setembro e
Outubro a Serafim de Sousa, contratado do I. B. V.
o
n N. 4.260 - Idem, idem. de 3013600 de salários de outubro a
Jaime Bandeira de Melo Abreu, contratado do Nucleo Colonial de
Santa Cruz.
N. 4.261 - Idem, idem, de 4:0008000 à revista "Observador
Económico e Financeiro", por publicações feitas para o DNPV, em
outubro.
N. 4.262 - Idem, idem, de 1658000 de salárhe da p unho, a
13,izenando Borges, contratado do S. F.
N. 4.263 - Ao Sr. diretor de Contabilidade, encaminhando
conta da Cantareira, na importância de 63100.
11 N. 4.264 - Idem, da Leopoldina Raitway, na importãnela de
991800.
II N. 4.267 - Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal, solicitando
providências para retificação da portaria n. 663, de IR de novembro
de 1938, pela qual passou o agrônomo José Maria Barbosa a chefiar
os "Serviços do Acordo".
N. 4.250 - Idem, idem, para que seja relacionado na tabela da
D. G., do DNPV, em 1939, o contratado Mário de Oliveira Monteiro.
eomo auxiliar de 1 4 classe.
Dia 5
N. 4.269 - Ao Sr. delegado do T. C. junto ao Ministério, solicitando providências para que seja paga a importância de 15:4508000
de salários de novembro, a Roberto Junqueira dos Santos e mais 35
contratados do SFPV.
r N. 1.276 - Ao Sr. inspetor da Alfândega de Santos, solicitando
providências para que seja entregue livre de direitos. 500 Caixas de
sementes de batatas para plantio, ao Sr. Inocêncio Pires de Oliveira.
N. 4.271 - Ao Sr. João de Albuquerque B ezerra, comunicando
que o DNPV acaba de pedir às estradas de ferro S. Paulo Railwav,
Paulista, Mogiana e Goiás, concessão de facilidade e barateamento
para transportes de mudas destinadas a povoar o sertão goiano.
N. 4.272 - Ao Sr. diretor da Estrada de Ferro de Golás. transmitindo cópia do telegrama de João de Albuquerque Bezerra e solicitando seja facilitado o barateamento de transporte de mudas a
serem plantadas em Goiás.
N. 4.273 - /dem, idem, à Estrada de Ferro Mogiana,
N. 4.274 - Idem, idem, à São Paulo Railway.
N. 4.275 - Idem, idem, à Paulista.
II N. 4.282 - Ao Sr. delegado do T. C. junto ao Ministério, solicitando providências para que seja paga a importância de 1508000
de gratificação a João
•
Batista Santiago, por serviços fora das horas
do expediente, em novembro.
N. 4.283 - Idem, idem, de 5008000, de gratificação a Américo
Pereira da Silva e Luiz de Sousa Coelho, por serviços fora das hora:
de expediente, em novembro.
N. 4.284 - Idem. idem, de 1:80013000 ao "Lux-Jornal", por fornecimento de uma assinatura de jornal no corrente ano, ao I. E. V.
N. 4.285 - Idem, idem, de 2:8588600 à Société Anonyme du Gni
por fornecimento de luz e gás à repartições do DNPV,m setembro',
outubro do corrente ano.

tt.
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N. 4.286 — Idem., idem, de 3:6325.200 de diárias de setembro,
p João Vieira de Oliveira e 11 outros funcionários do SDSV, por trabalhos fora da sede.
N. 4.287 — Idem, idem, de 2:1505000, a Artur Viana & Comp.,
por fornecimento de 500 quilos de sulfato de cobre e 100 de albolino
ão S. F.
N. 4.288 — Idem, idem, de 1:5645100 de salários de janeiro a
junho a Moacir Vicente Rosa e João Alves Martins, trabalhadores contratados do Nucleo Colonial de Santa Cruz.
N. 4.289 — Ao Sr, diretor do I. B. V., comunicando que o
remem() Luiz A. de Azevedo Marques esteve de 15 a 25 de novmno em Juiz de l'óra, desempenhando incumbência que lhe foi conrida pelo senhor ministro.
N. 4.290 — Ao Sr. diretor dó Serviço do Pessoal, idem, idem.
Dia 6
N. 4.292 — Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal, comunicando
littie o diretor do I. B. V. concedeu três meses de licença, em prortogação, ao artífice Serafim de Sousa.
N. 4.294 — Idem, idem, que o diretor do S. I. R. C. concedeu
..,Wi mês de licença, para tratamento de saúde, a partir de 1 de outubro de 1938, ao trabalhador Manuel Goering.
N. 4.295 — Idem, idem, iole o diretor da Escola Agrícola de Bar.
bacena, concedeu trinta dias de licença, para tratamento de saúde,
ao auxiliar José Braz de Oliveira França, a partir de 6 de novembro de 1938.
N. 4.301 — Ao Sr. diretor de Contabilidade, encaminhando
tontas na importância total de 855700 da Rêde Mineira de Viação
provenientes de transporte de material.
N. 4.302 — Idem, idem, uma conta na importância de 58$600
till Réde de Viação Paraná-Santa Catarina.
N. 4.303 — Idem, idem, conta na importância de 615200 da
tieopoldina.
N. 4.304 — Idem, idem, contas na importância total de réis
11:364$100 do Lloyd.
N. 4.310 — Ao Sr. inspetor da Alfândega de Santos solicitando
providèncias para que sejam entregues ao agrônomo Frankl
in Viégas,
i2 caixas de batatas destinadas a experiências.
N. 4.311 — Idem, idem, para que sejam entregues livre de
#ireitos aduaneiros, 21 caixas de batatas destinadas à experiência, ao
juslituto Agronômico de Campinas.
-

Fc

Diretoria da Contabilidade
Primeira Secção
Dia 10 . de dezembro de 1938
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO
" Avisos:

Ao Sr. ministro-presidente do Tribunal de Contas:
N. 5.629 — Em referência ao aviso n. 648, de 28 de novembro
ultimo,-remete paar efeito de registro nesse Tribunal de Contas, do
termo de acordo celebrado entre este Ministério e a Associação do
Registro Genealógico da Raça Schwyz do Brasil, em 1 do referido
mês, a certidão da lei dos 2/3 passada pelo Departamento Nacional
do Trabalho.
— Ao Sr. delegado fiscal do Tesouro Nacional no Estado de
São Paulo:
N. 5.631 — Declara, que delegou competência ao Dr. Mário
de Oliveira, diretor geral em comissão do Departamento Nacional
da Produção Animal, para requisitar ror conta dos créditos uis,r;buidos a essa Delegacia Fiscal, pagamentos de diárias e ajudas do
custo a que fizer jâs no corrente exercício o inspetor de produtos de origem animal, classe E, Augusto de Oliveira Lopes, que
serve na Inspetoria Regional do Serviço de Inspeção de Produtos
de Origem Animal, nesse Estado.
Dia 14
Ao Sr. delegado fiscal do Tesouro Nacional no Estado de Minas
'Gerais — Belo Horizonte:
N. 5.710 — Autoriza pagar, a importância de 8645000, relativa
diárias vencidas pelo oficial administrativo, classe I, Leandro PeIltb reira da Cunha, no mês de novembro p. findo, por serviços prestados
tora de sua sede, nesse Estado.
REQUERIMENTO DESPACHADO PELO $R. MINISTRO

O jornal "A Pátria", pedindo pagamento de 5000$000.
ptireça a esta Diretoria. (D.C. 16.695/38).

Coni-

Segunda secção
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 13 de dezembro de 1938
Ofieios:
Ao Sr. diretof da Imprensa Nacional:
N. 5.844 — Comunico que a despesa de 6252400, relativa á
omenda feita peio of feio n. 5.038, de 7 de novembro último, desDiretoria, foi escriturada nesta Repartição, de conformidade com
letra *d* da Circular 281, dc 1935, da Contadoria Central da Re-.
Hee.
Comunica, outrossim, que deixa de ser empenhada a despesa
a, pot go !Right 03~, 7r1prio go vigente oroarocillo — deste
.,.
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— Ao Sr. diretor do Serviço de Fomento da Produção Vegetal:
N. 5.645 — Solicita, providências junto ao procurador da Estrada de Ferro Sorocabana no sentido de ser remetida a esta Din.teria, a La via do empenho n. 212, de 12 de maio último, já exgotada, documento este que se encontra em poder daquele funcionário,
conforme comunicação da Diretoria Geral do Departamento . Nacional da Produção Vegetal, em ofício n. 4.207, de 30 de novembro do
ano em curso.
— Ao Sr. ministro da Fazenda:
N. 5.646 — Solicita, as necessárias providências junto ao Tribunal de Contas, afim de que, nos créditos distribuidos às repartições pagadoras abaixo citadas sejam 'feitas as anulações indicadas
em virtude de extinção de cargos excedentes:
Decreto-lei n. 107, de 27-12-937 (anexo II).
Verba 1. a — Pessoal, I — Pessoal permanente, aub-eonsignaçãO
— Quadro único:
Tesouro Nacional:
Crédito de: 590:400,5000 (S.P.T.).
Anular, na parcela de 90:0005000, corres-

pondente a 5 agrônomos de Plantas
Tenteis — classe G — a importância
relativa ao período de 23-11 a 31-12,
de um cargo extinto pelo decreto número 3.294, de 23-11-38 que era ocupado por José Orestes Montera no total de
Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional
no Estado de Pernambuco:
Crédito de : 74:4002000 (S. T. C.).
Anular, na parcela de 9:6005000, correspondente a 2 serventes — classe C --0

4 :900,000

a importância relativa ao período de
4-11 a 31-12, de um cargo (que era
, ocupado por Valdemar Rezende) extinto pelo decreto 3.239, de 4-11-37 no

00$00Q
7.
total de
Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional
no Estado da Baía.
Crédito de: 144:0005000 (S. T. C.).
Anular. na parcela de 9:6005000, correspondente a 2 serventes — classe C
a importância relativa ao período de
4-5 a 31-12, de um cargo (que era
ocupado por Jonas Mateus da Silva)
extinto pelo decreto n. 2.623, de 4 de
8:161#304
maio último, no total de
No mesmo crédito e na mesma parcela:
Anular a importância relativa ao período
de 1 de janeiro a 31 de dezembro, de
um cargo (que era ocupado por Antônio Clautides Pinheiro) extinto pelo
decreto 2.173, de 13-12-37, no total
4.:800$000 T:961$300,
de
Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional
no Estado do Espírito Santo:
Crédito de 20:4005000 (Sala ambiente):
Anular, na parcela de 4:8005000, correspondente a 1 servente — classe C —,
a importância relativa ao período de
4 de maio a 31 de dezembro, de um
cargo (que era ocupado por João Tomás de Sousa) extinto pelo decreto
0:161$30(1
n. 2.623, de 4-5-38, no total de
Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional
no Estado de São Paulo:
Crédito de: 313:2005000 (Salas Ambi.
ente)
Anular, na parcela de 67:2005000, correspondente a 14 serventes — classe C
a importância relativa ao período de
1 de janeiro a 31 de dezembro, de um
cargo (que era ocupado por &Silo MIveira Bueno) extinto pelo decreto número 2.173, de 13-12-37, no total de r: 80 O O OQ
Crédito de: 417:6005000 (S. T. C.).
Anular, na parcela de 54:0005000, correspondente a 3 agrónomos oateicultores,
classe 3, a importância relativa ao período de 23 de novembro a 31 de derernbro, de um oargo (que era ocupado
pe'l Sr. Renato Dias Martina) extinto
Pel o decreto n. 3.294, de 23-11-38, no
1:9005000 ti :7008000
111 de
•
20:4825600
a anular
A importáncia de 20:4823600, correspondente ao total das anulações !leiais pedidas, deverá ser distribuida ao Tesouro Nacional,
p au ser adicionada ao crédito de 898:8005000. que se achava "Em
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Ser" e que, consoante a resolução do Tribunal de Contas, comunicado
a esta Diretoria pelo ofício n. 2.831,_de 11 de novembro p. findo,
foi distribuidq, na sua totalidade, ao citado Tesouro.
— Ao Sr. contador seccional junto ao Tesouro Nacional:
N. 5.653 — Transmitindo a 3.a via do empenho n. 693, de 6
do mês atual, extraído na importância de 29:7001000, em proveito
de Pedro Paulo, para atender o pagamento das despesas com o
telamento das trinta casas construidos no Núcleo Colonial de Santa
Cruz, à conta da verba 5.5 — Obras, consignação I — Diversos, subconsignação 1, "Obras novas, etc.", do vigente orçamento.
— Ao Sr. diretor do Serviço de Pessoal:
N. 5.857 — Comunica que esta Diretoria providenciou a distribuição dos créditos para pagamento dos vencimentos dos práticos rurais classe D — Luis Pinto de Sousa e José Nunes, atendendo aos
esclarecimentos prestados pelo Departamento Nacional da Produção
Animal no processo D. C. 984-38.
Dia 14
— Ao Sr. ministro da Fazenda:
N. 5.678 — Solicita as necessárias providencias junto ao Tribunal de Contas, afim de que, no crédito de 898:8002000 distribuido
ao Tesouro Nacional, conforme comunicação feita a esta Diretoria
por aquele Instituto em ofício n. 2.831, de 11 de novembro p. findo,
• atribuido h verba ta — Pessoal, I — Pessoal permanente, sub-consignação 1 — Quadro único, do vigente orçamento deste Ministério,
seja anulada e transferido para a Delegacia Fiscal do mesmo Tesouro no Estado do Rio Grande do Sul, a importância de 6331300
para atender, no período de 23 de novembro a 31 de dezembro do
corrente ano, o pagamento dos vencimentos de Jorge Teixeira, nomeado para exercer interinamente o cargo de prático rural — classe D — do quadro único deste Ministério, por decreto de 23 do mês
p. findo e designado por portaria do Sr. ministro para ter exercipio na Inspetoria Regional do S. I.P.O.A., em Porto Alegre no
Estado supramencionado.
Esclareço a V. Ex. que o crédito acima é oriundo de dotações
Étintos pelo decreto n. , 2.621, de 4 de maio
de cargos excedentes extintos
Último.
N. 5.679 — Solicita as necessárias providências junto ao Tribunal de Contas, afim de que, no crédito de 899:8002000 distribuido
ao Tesouro Nacional, 'conforme comunicação feita a esta Diretoria
por aquele Instituto em oficio n. 2.831, de 11 de novembro p. findo,
• atribuido k verba 1 — Pessoal, I — Pessoal permanente, sub-consignaçáo - 1 — Quadro único, do vigente orçamento deste Ministério,
seja anulada a transferido — para a Delegacia Fiscal do mesmo Tesouro no Estado de São Paulo, a importância de 6332300 para atender, no período de 28 de novembro a 31 de dezembro do corrente
ano, o pagamento dos vencimentos de Osvaldo 'Fabri, nomeado por
decreto de 23 do 'mês p. passado para exercer, interinamente, o
pargo de prático rural — classe D, do quadro único deste Ministério e designado por portaria do Sr. ministro para ter exercício na
Inspetoria Regional do 13.I.P.C.A. no supramencionado Estado.
Esclareço a V. Ex. que o crédito acima é oriundo de dotações
de cargos excedentes extintos pelo decreto n. 2.621, de 4 de maio do
ano vigente.
N. 5.680 — Solicita as necessárias providências junto ao Tribunal de Contas, afim de que, no crédito de 898:8002000 distribuido
lao Tesouro Nacional, conforme comunicação falta a esta Diretoria
por aquele Instituto em oficio n. 2.831, de 11 de novembro p. findo,
e atribuide à verba 1• 5 Pessoal, I— Pessoal permanente, sub-consignapão 1 — Quadro único, do vigente orçamento deste Ministério, seja
anulada e transferido para a Delegacia Fiscal do mesmo Tesouro no
Estado de Minas Gerais, a importando do 6331300 para atender, no
perfodo de 28 de novembro h 31 de dezembro do corrente ano, o
pagamento dos vencimentos de António Nelson de Sousa, nomeado
por decreto de 23 do mês p. findo para exercer, interinamente, o
cargo de prático rural alasse D — do quadro único deste MinisPrio e designado por portaria do Sr. ministro para ter exercício na
Inspetoria Regional do S. I. P. C. A. no mesmo Estado.
Esclareço a V. Ex, que o crédito é oriundo de dotações de
cargos excedentes extintos Pelos decretos 3.053, de 8 de setembro
• 3.155, de 12 de outubro último.
N. 5.681 — Solicita as necessárias providências junto ao Tribunal de Contas, affim de que, no crédito de 898:8002000 distribuido
ao Tesouro Nacional, conforme comunicação feita a esta Diretoria por
aquele Instituto em ofício n. 2.831, de 11 de novembro p. findo, e
atribuido à verba 1—Pessoal 1—Pessoal orçamento deste Ministério,
si gnaeão 1 — Quadro único, do vigente orçamento deste Ministério,
seja anulada a transferido para a Delegacia Fiscal do mesmo Tesouro no Estado de Minas Gerais, a importância de 6501000, para atender, no período de 22 de novembro a 31 de dezembro do corrente
ano, o pagamento dos vencimentos de Altino Faria, nomeado por decreto de 22 do mês findo, para exercer o cargo de prático rural —
classe D — do Quadro único déste ministério e designado por portaria do Sr. ministro para atender exercício na Inspetoria Regional
do S. I. P. O. A. no mesmo Estado.
Esclareço a V. Ex. que o crédito acima é crindo de dotações
de cargos excedentes extintos pelos decretos 1.969 e 2.137, respectivamente, de 15 de setembro a 11 de novembro de 1937.
N. 5.883 — Solicita as necessárias' providências junto ao Tribunal de Contas, afim de que, no crédito de 898:8001(00 distribuido
ao Tesouro Nacional, conforme comunicação feita a esta Diretoria
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por aquêle Instituto em ofício n. 2.831, de 11 de novembro próxisms
findo, e atribuido à verba 1 4 Pessoal — I — Pessoal permanente —
Sub-consignação 1 — Quadro único — do vigente orçamento do-te
Ministério, seja anulada e transferido para a Delegacia Fiscal do
mesmo Tesouro no Estado de Minas Gerais a importância de réis
6331300, para atender, no período de 23 de novembro a 31 de dezembro do corrente ano, o pagamento dos vencimentos de Mainas/
Tavares Estima, nomeado por decreto de 23 do mês p. findo, na 'a
exercer, interinamente, o cargo de prático rural, classe D, do quadro
único dêste Ministério e designado por portaria do Sr. ministro mica
ter exercício na Inspetoria Regional do S. I. P. O. no mesmo
Est ado
Esclareço a V. Ex. que o crédito acima é oriundo de dotsçõee
de cargos excedentes extintos pelos decretos fls. 2.644 e 3.053, roapectivamente, de 5 de_ maio e 8 de setembro do corrente ano.
N. 5.684 — Solicita as necessárias providências junto ao Tribunal de Contas, afim de que, no crédito de 898:8001000, distribuido
ao Tesouro Nacional, conforme comunicação feita a esta Diretaria
por aquêle Instituto, em ofício n. 2.831, de 11 de novembro próximo
findo, e atribuida à verba i a — Pessoal — 1 — Pessoal permanente
— Sub-consignação 1 — Quadro único — do vigente orçamento deste Ministério, seja anulada e transferido para a Delegacia Fiscal
do mesmo Tesouro no Estado do Paraná, a importância de 633$300
para atender, no período de 23 de novembro a 31 de dezembro do
corrente ano, o pagamento dos vencimentos de Sílvio Alves, nomeado
por decreto de 23 do mês p. findo para exercer, interinamente, •
cargo de prático rural, elasee D, do Quadro único, clêste Ministério
e designado por portaria do Sr. ministro para ter exercício na Inspetoria Regional do S. I. P. O. .1, no mesmo Estado.
Esclareço a V. Ex. que o crédito acima é oriundo de dotaçõce
de cargos excedentes extintos pelo decreto n. 2.621, de 4 de maio
N. 5.685 — Solicita as necessárias providências junto ao Tribunal de Contas, afim de que, no crédito de 898:800$ distribuido
ao Tesouro Nacional, conforme comunicação feita a esta Diretoria
por aquêle Institnto em ofício n. 2.831, de 11 de novembro próximo
findo, e atribuido à verba 1 — Pessoal — I — Pessoal permanente
— Sub-consignação 1 — Quadro único — do vigente orçamento date Ministério, seja anulada e transferido para a Delegacia Fiscal
.do mesmo Tesouro no Estado de S. Paulo a importância de 550*
(quinhentos e cincoenta mil reis) para atender, no período de 28
de novembro a 31 de dezembro do corrente ano, o pagamento dos
vencimentos de Elisio Pereira de Almeida, nomeado por decreto de
10 do mês p.. findo para exercer, interinamente, o cargo de prática
rural, classe D, do Quadro único Oslo Ministério, do qual tomou
posse em 28 do mesmo mês, e designado por portaria do Senhor
ministro para ter exercício na Inspetoria em S. Paulo.
Esclareço a V. Ex. que o crédito acima é oriundo de dotações
de cargos excedentes extintos pelos decretos na. 1.989 e 2.137, de
15 de setembro e 16 de novembro de 1937, respectivamente.
N. 5.686.— Solicita as necessárias providênécias junto ao Tribunal de Contas, afim de que, no crédito de 898:8001000, distribui4O
ao Tesouro Nacional, conforme comunicação feita a acta Diretoria
por agudo Instituto em ofício n. 2.831, de 11 de novembro próximo findo, e atribuido à verba i a — Pessoal I — Pessoal permanente — Sub-consignação 1 — Quadro Único, do vigente orçamento dêste Ministério, seja anulada e transferido para a Delegadt.
Fiscal do mesmo Tesouro no Estado do Paraná, a importância de
8331300 para atender, no período de 23 de novembro a 31 de dezembro do corrente ano, o pagamento dos vencimentos de Francisco
Aquino, nomeado por decreto de 23 daquéle mês para exercer, interinamente, o cargo de prático rural, classe D, do Quadro Único,
deste Ministério, e designado por portaria do Si'. ministro para ter
exercício na Inspetoria Regional do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal, naquêle Estado.
Esclareço a V. Ex. que o crédito acima é oriundo de dotações
de cargos excedentes extintos pelos decretos na. 1.969 e 2.157,
respectivamente, de 15 de setembro e 16 de novembro de 1937.
— Sr. diretor do Serviço de Fruticultura:
N. 5.887 — Comunica que esta Diretoria, por ofício n. 4.601,
de 17 de outubro último, solicitou ao Sr. ministro da Fazenda as
providências necessárias junto ao Tribunal de Contas, afim de que
Mac distribuido à Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional em São
Paulo o crédito destinado ao pagamento dos vencimentos do agrónomo D. N. P. V., classe G, interino, Rui Torres da Silva Pinto.
Presentemente, nenhuma providência compete a esta Diretorid
sóbre o assunto, bastando _que seja acompanhado no Tesouro Nacional o nadamento do respectivo processo de transferência de crédito.
— Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produção
Animal:
N. 5.688 — Remete, para os devidos fins, a 1` via do empenho
por estimativa n. 679, de 2-12-938, na importância de 1:5003 elroo
traído em proveito da firma Migueis 8c Companhia, como rekor04
ao de n. 94, de 26 de fevereiro do corrente ano.
— Sr. diretor do Serviço de Fomento de Produção Vegetai:
N. 5.689 — Remete, para os devidos fins, a Is via do eropenb4
n. 664, de 26 de novembro do corrente ano, na importando de ré1O
5:0001. extraído em proveito de Georges Hardy para ocorrer age
pagamento da despeso com a adaptação de uma cabine e de unA
carrosserie ao' chassis do caminhão uDelahayre Rara g Fomento da
Cultura do Trigo, déete MtnIlitar10.
- •
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— Exmo. Sr. ministro da Fazenda:
N. 5.690 — Solicita as necessárias providências junto ao Tribunal de Contas, afim de que, no crédito de 898:800$, distribuido ao
Tesouro Nacional, conforme comunicação feita a esta Diretoria por
aquêle Instituto em oficio ri. 2.831, de 11 de novembro p. findo,
e atribuido à verba i a — Pe , soal — I — Pessoal permanente —
Sub-consignação 1 — Quadro Único — do vigente orçamento dêste
Ministério, seja anualada e transferida para o mesmo Tesouro( fôlha da Diretoria do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, a importância de 1:1408000, para atender, no período de 23 de novembro
a 31 de dezembro do corrente ano, o pagamento dos vencimentos
de Manuel Fernandes do Amaral Brasil. nomeado por decreto de 23
do mês p, findo, para exercer, interinamente, o cargo de agrónomo
D. N. P. V. classe G, do Quadro único déste Ministério, e designado por portaria do Sr, ministro para ter exercício no Serviço de
Defesa Sanitária Vegetal do Departamento Nacional da Produção
yegetal.
Esclareço a V. Ex. que o crédito acima é oriundo de dotações
de cargos excedentes extintos pelo decreto n. 2.640, de 5 de maio
Xt Rimo.
N. 5.695 — Solicita as necessárias providências junto ao Tribunal de Contas, afim de que, no crédito de 898:8008. atribuido
verba i a — Pessoal — I — Pessoal permanente — Sub-consignação
1 — Quadro Único —*do vigente orçamento dêste Ministério, e
distribuido ao Tesouro Nacional, conforme comunicação feita a essa
Diretoria por aquêle Instituto em ofício n. 2.831, de II de novembro p. findo, seja anualada e transferido para o mesmo Tesouro a
Importância de 1:140$, para atender, no período de 23 de novembro
a 31 de dezembro do corrente ano, o pagamento dos vencimentos
de Henrique Diniz Gomes, nomeado por decreto de 23 do mês p.
findo, para exercer, interinamente, o cargo de agrónomo D. N. p. V,
classe G, do Quadro único, déste Ministério, e designado por portaria do Sr. ministro para ter exercício na Diretoria do Ensino Agrícola do Departamento Nacional da Produção Vegetal.
Esclareço a V. Ex. que o credito acima é odiundo de dotaçóes
de cargos excedentes extintos pelos decretos lis. 2.640, de 5 de maio
o 3.023, de 26 de agosto do corrente ano.
— Sr. contador seccional junto ao Tesouro Nacional:
N. 5.699 — Transmite, para os devidos fins, a 3 a via do emtenho n. 703, de 9 de dezembro corrente, na importância de réis
1:190$, extraído em proveito de "A Construtora Manuel Pereira
À Limitada", para ocorrer ao- pagamento de duas divisões de madeira
de canela com montantes, para serem colocadas em tuna das salas
do 30 andar do adindo Otite Ministeério, cuja despesa correrá da
!verba 5 a — Obras, I — Diversos, sub-consignação 1 — Obras novas,
pte. — do vigente orçamento dêste Ministério.
— Sr. diretor da Diretoria da Despesa Pública:
o
o N. 5.716 — Solicita providências afim de que seja devidamente
ratificada para 851$400 ao invés de 8545300, a importância a ser
transferido da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado de
São Paulo para a da Baía, por conta da verba ia — Pessoal — Titulo
— Outras despesas, etc. — Sub-consignação 12 — Vencimentos --e
Para atender, etc. — segundo as informaçóes transmitidas pela primeira a essa Diretoria.

Serviço de Plantas Téxteis
EXPEDIENTZ DO BR. DIRETOR

Dia 16 de novembro de 1938
Oficia
Senhor doutor J. A. Barbosa Carneiro.
, N. 2.558 — Envia a última estimativa da sarra algodoeira na
tiOna norte do pais, afim de ser enviada h Bolsa de Algodão, em
Liverpool.
Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produção Ve¡retal .
N. 2.573 — Solicita providências no sentido de ser o chefe da
Comissão de Classificação no Estado do Paraná autorizado a vender,
age hasta pablica, aparas de algodão com o peso aproximado de
1.500 quilos, pertencentes ao arquivo„da mesma Comissão.
N. 2.574 — Envia comprovação do adeantamento de 5:0005000,
recebido na Pagadoria deste Ministério a 26 de setembro p. findo,
pelo agrônomo de Plantas Têxteis, classe E, José Orestes Montara,

— Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produção Vegetal:
N. 2.579 — Comunica que, por portaria desta data, concedeu
60 dias de licença, para tratamento de saúde, a partir de 17 de outubro próximo passado, ao auxiliar de 4a classe da inspetoria desta
Serviço no Estado de Pernambuco, Herundina Almeida.
— Sr. diretor do Serviço de Pessoal deste ministério:
N. 2.580 — Idem idem.
— Sr. encarregado do S.P.T. no Estado de Pernambuco:
N. 2.581 — Idem idem.
— Sr. delegado fiscal do Tesouro Nacional no gstado de Poroarobuco:
N. 2.5-82 — Idem, idem. ,
— Sr. encarregado do Serviço de Plantas Têxteis no Estado do
Paraná:
N. 2.586 — Remete, a pedido, em cópia anexa, as instrudes
que regulam a distribuição de 'sementes, plantio, beneficiamento e
outras.medidas referentes ao assunto.
— Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produção Vegetal:N. 2.588 — Envia acompanhado de atestado médico, o roqueviol ento em que o sub-ajudante técnico de 5 a classe desta Diretoria'

Gualter da Silva Porto, solicita ao Sr. ministro, ag dia de licenoal
para tratamento de sande, em prorrogação.

Dia
Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
N. 2.601 — Remete cópias autênticas das folhai de ~mei:4
do pessoal titulado da Inspetoria dete Serviço no Estado do Pará,

correspondentes aos meses de abril e maio do corrente ano.
N. 2.602 — Remete para fins de contagem de tempo de SerVIÇO,
cópias autênticas das folhas de pagamento do pessoal titulado da
Comissão de ClaWifitn§.0 deste Serviço no Estado do Pará, ralaile
vo ao periodo de janeiro a junho do corrente ano.
— Sr. chefe da Comissão de Classificado no Estado de Pare
naanbuco:
N. 2.803 — Remete, anotada pela Diretoria do Serviço do
Per
otest
certidão do tempo de serviço do classificador de algodão,
Elder Coelho.

Dia 18
Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produção Ti'

getal:

N. 2.606 — Envia para pagamento, as contas nas importanolal
de 4:3413800, 8981100 e 243400, no total de 5:264$300, de que 4 Grego
dor o Lloyd Brasileiro.
— Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
N. 2.608 — Envia cópias autenticas das folhas de pagamento
do pessoal titulado da Inspetoria deste Serviço no Estado da Baia,
relativas aos meses de abril a julho do corrente ano.
DZ. 2.609 — Envia certidão do tempo de serviço dp diaaelficador,
ds algodão, classe J, Heitor Anatdlio From da Cruz, referente ao pis
rodo de 1 de outubro de 1931 a 31 de dezembro de 1997.
N. 2.610 — Envia cópias do resumo do ponto do pessoal Una
lado de Pernambuco, referentes aos meses de junho a outubro de

1938.
N. 2.811 — Envia cópias autênticas das folhas de pagamento dO

pessoal titulado da Comissão de Classificação deste Serviço no Estado
do Maranhão, referentes aos meses de janeiro de 1937 a setembro do
corrente ano. .
— Sr. Chefe da Comissão de Classificado no Estado de Alagbaal
N. 2.812 — Remete, anotada pela Diretoria do Serviço do Pese
soai, afim de serem entregues ao classificador 43 algodão, classe 1,
Ceg ar Wilson, as certidOes do seu tempo de serviço.
— Sr. Diretor do Serviço do Pessoal;
serviço,
a certidId
Remeta, para fins de contagem de tempo de serviço
refos
do classificador de algodão, classe O. Pedr_o Pinheira
rente ao período de 1 de outubro de 1911 a 30 de sete ro do core

14. 2.575 — Comunica que, por portaria desta data, concedeu 30 rente ano.
— Sr. Chefe da Comissão de Classificado no Estado da Pl.
dias de licença, para tratamento de saude, a partir de I de outubro
p. passado, ao auxiliar de I a classe da Inspetoria de Plantas Téeteis caiba:
N. 2.614 — Envia, anotadas, pela Diretoria do Serviço do Peio
no Estado de kernambuco, Antônio de Oliveira Lima.
soai, certidões do tempo de serviço dos classificadores de algodão, Las
Sr: diretor do Serviço de Pessoal deste Ministério.
pércio de Sousa Branco e Edgar Martins.
N. 2.578 — Idem, idem.
— Sr. encarregado do S. P. T. no Estado da Paraiba:
Sr. encarregado do S.P.T. no Estado de Pernambuco.
N. 2.616 — Comunica que o Sr. Ministro, por portaria n. 596,
N. 2.577 — Idem, idem.
de outubro próximo findo, tornou um efeito a de n. 450, que coo"
nos termos dg
Sr, Delegado Fiscal do Tesouro Naeional no Estado de Per- cedia seis meses de Icença, para tratamento de saude,
art. 1° do decreto n. 42, de 15 de abril de 1995, ao sub-ajudante tékamtmon.
• I
•• n É
irtag r O"? leS" i4sQ,04"
N.2.578 —
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A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao período de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas,
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é facultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 24000.

Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio
Serviço do Pessoal
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Exposição de Motivos
(") SP-28. Sr. Presidente da República. — O Serviço de Imigração e Vigilância nas zonas de fronteiras era feito, antes do -advento do decreto-lei n. 240, de 4 de fevereiro do corrente ano, por
pessoal comissionado, designado pelo Inspetor Regional, -em combinação com as autoridades militares da região e com as estaduais,
tendo em vista sua maior eficiência; por esse motivo, nunca foram
tais serventuários incluidos nas. relações anuais de contratos. Organizado o Serviço do Pessoal, em agosto último, foi desde logo providenciado quanto à observância do aludido decreto-lei, tendo sido solicitados os documentos necessários para admissão regular, como
mensalistas, dos em exercício. Ocorile, entretanto, que, pelas dificuldades eaccantradas por esses serventuários, alguns com exercício
em lugares afastados como Aquidauna, Nioao, Bela Vista, Miranda e
Ponta Porá, onde o acesso é difleil, não foi passível a remessa desses
documentos, pelo que continuam todos no desembolso dos respectivos salários desde 1° de janeiro do corrente ano. Sendo provável
que até o fim do exercício não possam esses interessados reunir os
documentos necessários, e afim de que não fiquem privados dos salários respectivas que, de outra maneira, cairão em exercícios findos,
venho sugerir -a V. Ex. seja desde logo autorizada a admissão de
Otávio Sezefredo Roriz, Augusto Barbeio, João de Almeida Castro
Filho, Helvécio Brandão, José Moreira de Oliveira, com o salário de
500000 mensais, e Wilson Martins Percianí, Heitor Toledo, Said
Ilaluf e Afonso Kraemer, com o salário de 400000, ficando a recondução desses serventuários no próprio exercício, a exemplo do
que acontece, em virtude do disposto no decreto-lei n. 729, de 17 de
outubro último, com o pessoal empregado no Serviço de Fiscalização do Comércio de Farinhas, dependente do preenchimento das
formalidades constantes do decreto-lei n. 240, acima referido. Rio
de Janeiro, 29 de novembro de 1938. — Waldemar Falcão. — Autorizado. Em 30-11-938. — G. VARGAS.
N. SP-a3. Sr. Presidente da República. — O Inspetor de Previdência Nelson Lustosa Cabral, de classe "L" e do Quadro Único
deste Ministério, acha-se exercendo, em comissão, as funções de Diretor Regional do 80 Departamento do Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Comerciários, com sede nesta Capitel, para as quais foi
nomeado por decreto de 7 de março de 1935. Tratando-se de funcionário que detém, na realidade, dois cargos, um dos quais, o efetivo,
de cujo exercício ele está afastado, não pode ser provido, mesmo interinamente, visto não ser inicial nem de chefia, e parecendo que
consultaria o interesse público que todo posto fósse ocupado por
quem não disponha de outro emprêgo, consoante o espírito do decreto-lei n. 24, de 29 de novembro de 1937, donde convir que o funcionário até agora afastado do cargo efetivo, por efeito do exercício
de outro, seja convidado a optar por um deles, tenho a honra de submeter o caso à elevada consideração de V. Ex., afim de que se
sirva decidir com a sua habitual justiça. Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1938. — Waldemar Falcão. — Aprovado, nos termos do
despacho anterior. Em 7-12-938..— G. VARGAS. N. SP-37. Sr. Presidente da República. — O bacharel Manuel
Xavier Carneiro da Cunha Sobrinho, Inspetor Regional, de padrão
"K", do (admiro Único deste Ministério, está, desde 15 de janeiro do
ano corrente, afastado do exercício do respectivo cargo, com autorização do V. Ex., para proceder aos estudos e organização de um
plano relativo a transportes e exportação de minério, conforme solicitou o Ministério da Viação e Obras Públicas. Visto, porém, que
está sofrendo sensível prejuizo, por efeito da ausência dos Inspetores
efetivos, o serviço a 'e a rgo das Inspetorias Regionais cujos chefes se
acham no desempenho de funções estranhas ao respectivo cargo,
tenho a honra de pedir a N. Fax. se sirva de reconsiderar, já agora
em face da circular n. 7-193s1, da Secretaria da Presidência da República, o despacho pelo qual, conforme consta do processo junto,
houve V. Ex. por bem autorizar o afastamento do referido fundo.
(*) PubliCa4o'povaMek4 pgR tqr pildo com incorreções. - •
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nário, de vez que, acredito, não são imprescindíveis, no momento,
os seus serviços àquele Ministério. Rio de Janeiro, 1 de dezembro
de 1938. — Waldemar Falcão. • — Torno sem efeito a autorização,
para que o funcionário volte ao exercício do seu cargo. Em 7-12-.a38..
— G. VARGAS.
•
N. SP-31. Sr. Presidente da República. — O bacharel Raul
Domingos Uchaa, Inspetor Regional de padrão "K", do Quadro
único deste Ministério, acha-se, com autorização de V. Ex., solieftada pelo meu antecessor nesta pasta, afastado do seu cargo, para
exercer, em comissão, as funções de Procurador do Departamento
Nacional do Trabalho. Verificanao-se, entretanto, que está sofrendo
sensível prejuizo, por efeito da ausência dos Inspetores efetivos, ta
serviço a cargo das Inspetorias Regionais cujos chefes se encontram
no desempenho de funções i•stranhas ao respectivo cargo, e parecendo. que consultaria o interesse público ser todo posto ocupado por
quem não possua outro emprègo, segundo o espírito do decreto-lei
n. 24, de 29 de novembro de 1937, tenho a honra de submeter o caso
à alta consideração de V. Ex., afim de que se sirva de resolver com
a costumada justiça. Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1938.
Waldemar Falcão. — Deve optar por um cargo, exonerando-se do
--Em 8-12-938. — i. VARGAS.
N. SP-35. Sr. Presidente ila Republica. — O Engenheiro civil
Silvio Olinto de Oliveira, Consultor Técnico, de classe "L" do Quadro
Único deste Ministério, esta, com autorização de V. Ex., afastado do
exercício do cargo desde 16 de setembro do ano próximo passado,
afins de servir, sem direito aos vencimentos respectivos, na Comissão
de Estradas de Rodagem Federais, subordinada ao Ministério da Viação e Obras Públicas. Sendo sua falta no Departamento Nacional da
Propriedade Industrial, onde trabalham os funcionários de sua categoria, sobremodo sensível e mesmo prejudicial ao serviço, do voa
que o vulto dos processos para estudo está reclamando o dedicado
concurso de todos os serventuários efetivos, e, por isso mesmo, tornando-se necessário regularizar o quadro de técnicos do aludido De-.
partamento, -justamente agora, quando, acredito, não são imprescindíveis os serviços daquele engenheiro ao referido Ministério, tenho
a honra de pedir a V. Ex. se sirva de reconsiderar, em face da circular n. 7-1938 da Secretaria da Presidência da República, o despacho pelo qual, conforme consta do processo junto, houve Vossa Excelência por bem autorizar o seu afastamento do respectivo cargo para
poder servir na mencionada ComissãO. Rio de Janeiro, 1 de dezembro
de 1938. — Waldentar Falcão. — Torno sem efeito a autorização,
uma vez que o afastamento do funcionário do seu cargo efetivo, prejudica o serviço. Em 7-12-938. — G. VARGAS.
Pela portaria n. 380, de 16 de dezembro de 1938, o Sr. Ministro,
devidamente autorizado pelo Sr. Presidente da República, em deepacho exarado na exposição de motivos n. 28, de 29 de novembro
do corrente ano, e na. forma do que prescreve o item V do art. 26 do
decreto-lei n. 240, de 4 de fevereiro de 1938, resolveu admitir como
extranumerário mensalista, José Moreira de Oliveira, pelo prazo do
doze meses, com exercício a partir de -1 de Janeiro de 1938, para desempenh ar as funções de auxiliar de escrita de 5' classe do Serviço
de Imigração e Vigilância, mediante o salário mensal de 500000
(quinhentos mil reis) correndo a despesa correspondente por conta
da verba 1' consignação "Pessoal variável", sub-consignação n. 15,
item V, do orçamento em vigora Esta portaria de admissão poderá
ser cancelada antes de terminado o prazo nela estipulado, se assim
convier aos interesses da administração pública e sem que caiba
ao extranumerário mensalista qualquer direito de indenização ota
reclamação.
Dia .17 de dezembro de 1938
Processos despachados:
Instituto Nacional de Tecnologia, pedindo autorização Para á
viagem do Tecnologista "K", Ruben Descartes "de Garcia Paula as
Estado de São Paulo, em objeto de serviço, e solicitando o arbitramento de doze diárias para o referido funcionário (processo núnie-,
ro 17.970-38). — Arbitro em trinta o cinco mil réis diários.
Instituto Nacional de Tecnologia, pedindo autorização para a via,
gene do Tecnologista "L" Heraldo de Sousa Matos, que se fará anoma
penhar do Tecnologista J. Afonso de Castilho Freire, do Mestee de
2' classe, extranumerário, João Fernando Iloappel, do subajudant0
Técnico de 2' classe Fernando Afonso Baster Pilar, Mestre de 4* elasse, extranumerário, Alfredo Ventura da Costa, e o Auxiliar Técnico de
5' classe, extranurnerário, Armando José Rodrigues, ao Estado do Paraná, em objeto de serviço, e solicitando o arbitramento de vinte ditas,
rias (processo n. 17.980-938). — Atendendo à importância do eerviçO
e às dificuldades da travessia, arbitro no máximo as diárias respectivas.
Alberto de Aguiar Correia, Aluízio Ramos, Augusto de Freitaa
Pinto e António de Melo_ Sampaio, presidente, vogal doe empregadores,
vogal dos empregados e secretário da Junta do Conciliação e Julga.,
mentos da cidade de Manaus, no Estado do Amazonas, reepectivaa
mente; pedindc o pagamento da gratificação a que se julgam com das
reito, por terem funcionado em dezesaele serteões da referida Junte, ihO
eorrente exercício (processo n. 7.739-938). — Arquive-se. h vasta dih
informnão,
,*
. José Bandeira de Melo, inspetor da Previdência "L", pedindo paa
gemente, de vinte diárias por serviço' extraordinários prestadol 104
da sede da repartiqld ( procealo P. 17.11841-9.91.
&Mire jff
ta a Moco mil rélé ditrieha
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N. 3-SP-1.166 — Remetendo, em referência ao • ofício nimero
Oscar de Azevedo Brandão. inspetor de Previdência "K", pedindo
Ø arbitramento da ajuda de custo respectiva por ter sido mandado 3.518-S-38, de 10 do corrente mês, cópia do ato ministerial que arbiServir na 3° zona de inspeaão, no Estado de Pernambuco (pracesso trou em 40000 a diária a que fez jús o inspetor de Previdênc,a
José Bandeira de Melo. do Conselho Nacional do Trabalho, por aa-via03
)11. IR. 494-938) . — Arbitro em dois meses de vencimentos.
prestados fora da sede de sua repartição e cuja folha de. pagamento
1 .
. 19' inspetoria Regional, pedimi„ autorizaellci para G amxilia: e-s- foi remetida aquele Tril:,unal com o oficio n. 3-SP-925, de ? me rci; o do Fstatio de G.)!á,,
•
iaja..
ao
inter
tranweirário
Cr.,ic.z
do
Cou!i)
s
.
sol'cittio o arbitrani n nto de vembro próximo findo.
Sede t'a. referija Inspetoria Ilegi(.nal.). e—
N. 3-SP-1.167 — Remetendo cópia do ato ministerial que arbiArbitro em doze mil reis
8
pito 4;iárias processo n. 18.12:)-93
trou em 40$000 a liaria a que fez jus o inspetor de Previdiaacia ''L",
i oiários.
Zaide Caldas i- Maria José de Sousa Távora, tendo prestado coo- Conselho Nacional do Trataaho, Vicente Ilha Brasil, por seraieo::. prestados fora da sele de sua repartição nos meses de fevereiro a maio
I.
hurso para Esteno-lactilografo do Conselho Nacional do Trabaluo, em do corrente ano e cuja folha de pagamento foi encaminhada aauele
presidente
do
Departamento
Administrativo
de
1935,
perlem
ao
fins
Tribunal com o ofício ri. 3-SP-826, de 14 de novembro último.
do Serviço Público nomeação para o caro de Oficial Administrativo
N. 3-SP-1.168 — Rematendo cópia do ato ministerial que arbiquadro
único
deste
:lli:istério
(processo
ri.
18.191-938).
—
"H", do
trou
em 3(4000 (trinta mil reis), a diária a que fez jús o inspeLir de
Serviça
do
(O
Como parece ao S. P. Restitua-se ao D. A. S. P.
j'essoal opina na sentido de ser mantida a resolução constante da Previdência "L", do Conselho Nacional do Trabalho, José Bandeira de
Melo, por serviços prestados fora da sede de sua repartição, nos meses
decisão n. 1.903, de 16 de dezembro de 1937, do antigo Conselho Fe- de julho a agosto do corrente ano, e cuia folha de pagamento f o en-dera!
do
Serviço
Público
Ci;i1;
ai
Zuleika Vieira Machado Fialho, oficial administrativo "I", pedia- caminhada aquele Tribunal com o oficio n. 344, de 16 de novembro
1 do seis meses de licença, de acordo com o decreto n. 42, de 15 de práximo findo.
N. 3-SP-1.169 — Comunicando que foi em objeto de serviço a
labril de 1935 (processo ri. 18.8a7-038 • — Sim, em lermos.
viagem feita pelo auxiliar de 1' :lasse José Ribamar Peres Lima, para
Por portaria de 30 de novembro do corrente ano, do diretor do a qual foi requisitada ao Lloyd Brasileiro uma passagem cujo paga1 'Departamento Nacional ,da Propriedade Industrial, foram concedidos mento foi solicitado pelo ofício n. 3-bP-880, de 18 de novembro próao escriturário "G", Carlita Meneaes Damazio, trinta dias de licença, ximo passado.
N. 3-SP-1.170 — Remetendo a 2' via do empenho n. 141165, de
; em prorrogação, de acordo com o art. 9° do decreto n. 14.663, de
9 do corrente mês, emitido a favor de José Bandeira de Melo, inspetor,
5. de fevereiro de 1921, a partir de 2 do mesmo mês.
Pela portaria de 6 de dezembro do corrente ano, foi admitida, de Previdência da classe "L'.
,,
— Ao Sr. ministro-presidente do Tribunal de Contas:
de acordo com o art. 35, do decreto-lei n. 240, de 4 de fevereiro de
1938, Chlóe Lenora Barata Braga, para exercer as funções de preenN. 3-SP-1.171 — Solicitando pagamento, no Tesouro Nacional,
Chedor auplente do Serviço de Indentificação Profissional, do Depar- da folha suplementar de salários a que fizeram jús José Pires VearnentoNacional do Trabalho.
ríssimo e outro, na qualidade de extranumerários mensalistas do
Ll'
Serviço de Identificação Profissional do Departamento Nacional do
EXPEDIENTIS DO SR. DIRETOR
Trabalho, durante os meses de junho e outubro dee ano.
N. 3-SP-1.172 — Solicitando pagamento, no Tesouro Nacional,
Dia 12 de dezembro de 1938
da folha de salários a que fizeram jus Paulo Poppe de Figueiredo
C ouitro, em 11111 total de tres nomes, por serviços prestados, nos
Processo despachado:
me: aa de .etembro e dezembro do ano em curso, na qualidade de extranii •macios mensalistas do Dcparl,,,p ento de Estatística e Publir,.. Zalda Costa de Castro Barbosa, auxiliar de escrita de 2 classe
ciciai?, •
—
'tom exercício neste Serviço, requer sejam-lhe concedida as férias e
N. 3-SP-1.173 — Solicitando pagamento, no Tesouro Nacional,
que tem direito, relativas ao presente exercício. — Não podendo dispensar extranumerários a vista do acumulo de serviço neste :;ini de da folha suplementar de salários a que fizeram jus Rute Moreira -da
Cosa Lima e outros, na qualidade de extranumerários mensalistat
Axercício, indefiro, passando para o próximo exercício.
do Departaroento Nacional do Trabalho, durante o período de agosto
.
Ofícios:
neveml_wo próximo findo, organizada em razão dos motivos expostos na coluna de observações da referida folha.
AO 'diretor secretário do Tribunal de Contas:
;n . 3-SP-1.174 — Solicitando pagamento, no Tesouro Nacional,
.
que auto- da folha de salários a que fez jus Pasqualina Jerearelli, noa meses
ri N. 3.SP-1.159 — Remetendo cópia do ato ministerial
dashoras
do
exkIXou a prestação dos serviços extraordinários fora
de outubro e novembro do corrente ano, na qualidade de extranume.
pediente por Pedro Barreira Novoas e outros e cuja folha de paga- rário mensalista desta Secretaria de Estado.
24
l Paento foi remetida aquele Tribunal com o ofício n. 3-SP-951, de
— Ao Sr. diretor do Serviço de Contabilidade:
. le novembro próximo findo, salientando que o referido ato foi publi1g
N. 3-SP-1175 — Remetendo a 3` r :a do empenho n. 14/165, dd
Crido no "Diário Oficial", de 25 de novembro último, fato esse que
9 do corrente mês, emitido a favor de josé Bandeira de Melo, ias"
consignado na folha de pagamento acima citada.
'i; toou
petor de Previdência da classe L.
Ao Diretor da Despesa Palia do Tesouro Nacional:
;I I, •
N. 3-SP-I.175 — Remetendo a 3" via do empenho n. 3/188,
;IV N. 1-SP-1.160 — Remetendo cópia auténtica do decrete de 23 de
1 novembro findo, que aposentou Alvaro Gomes da Silva no cargo da desta data, emitia() a favor de Heitor Mondes Dias Fernandes, ins()lasse "G", da carreira de Maquinista Marítimo do quadro úniao des- petor de Previdência da classe L.
— Ao Sr. diretor-secretário do Tribunal de-'' Contas:
te Ministério, tendo em vista os termos do laudo da inspeção de saude
N. 3-SP-1.177 — Remetendo a 2' via do empenho n. 3/188,
, A que o mesmo foi submetido.
desta data, emitido a favor de Heitor Mendes Dias Fernandes, insN. 2-SP-1.18i — Comunicando, em aditamento ao ofício DÚMe,
ao
petor de Previdência da classe L.
' h 3-SP-441, de 30 de setembro último, que as faltas referentes
— Ao Sr.' diretor do Serviço de Contabilidade:
Oficial administrativo "H", Odete de Campos Côdea, constantes do
N. 3-SP-2.178 — Remetendo a 3' via do empenho n. 11/189,
latestado de frequências que acompanhou o mencionado ofício, pas- de 12
deste mês, emitido a favor de Paaqualina Jencarelli, auxiliar,
tam a figurar como verificadas em gozo de licença, visto que re rede 3' clasÊe desta Secretaria de Estado.
ferem ao período compreendido entre 13 e 30 de setembro citado, de escrita
— Ao Sr. ministro da Fazenda:
época em que se achava em gozo de licença por 30 dias.
N. 3-SP-1.179 — Solicitando pagamento, no Tesouro Nacional,
ii
Ao diretor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro:
da
folha
concernente à ajuda de custo a que tem direito o inspetot
Solicitando
seja
fornecida
uma
passagem
de
(M N. 1-SP-1.162 —
Previdência,
L, Heitor Mendes Dias Fernandes, do Conselho Nade
alasse
entce
esta
Capital
e
o
porto
de
Paranaguá
naquele
Estado,
„is
cional
do
Trabalho,
por ter sido designado para servir na 1' zona do
a
mesma
ser
paga
a
boca
do
cofre
k• .. o Sr. Eurtpedes Carmo, devendo
fiscalização, com sede em Belém, no Estado do Pará.
pOgi o desconto contratual.
N. 3-SP-1.180 — Solicitando pagamento, no Tesouro Nacional,
1 a,. — Ao diretor secretário do Tribunal de Contas:
via do empenho n. 31170, de da folha de gratificações a que fizeram jus Judite Leal Neto, escri.
N. 3-SP-1.163 — Remetendo a
extraordiná30 do corrente mês, emitido à favor de Osvaldo Gomes da Costa Mi- turário. 1-'. e mais dois outros funcionários, por serviços
mês de dezembro!
fora
das
horas
de
expediente,
no
mie
elos
rios
"L"
e
outros,
para
atender
ao
pagamento
da
difeestatístico
randa,
coraiiab , e cri- Secretaria de Estado.
rença de vencimentos no mês de dezembro do corrente ano.
N. — Solicitando pagamento, no Tesouro Nacional,
— Ao diretor do Serviço de Contabilidade:
i
da
folha
cie gratificações por serviços extraordinários prestados fora
Remetendo
a
3'
via
de
empenho
n,
31170,
de
1 N. 3-SP-1.164 —
das horas do expediente, o inspetor fiscal de 3' classe António Vieira
10 do corrente mês, emitido à favor de Osvaldo Gomes da Costa Mi- da Nótiren e outros, em um total de troe nomes, relativo ao mês de
ronda, estatístico "L" e outros, para atender ao pagamento da dife- outubro próximo findo.
rença de vencimentos por subatituieão regulamentar no mês de deN. 3-SP-1.182 . — Solicitando pagamento, no Tesouro Nacional,
.
1 kernhro do corrente ano.
ia folha de diárias a que fez jús o inspetor de Previdência, I,. José
.
— Ao diretor secretário do Tribunal de Conttiz-:
Bandeira de Melo, do Conselho Nacional do Trabalho, por serviços
da sede de sua repartição, junto às Caixas ile ApoN. 3-SP-1.165 — Remetendo cópia do ato ministerial que arbi- prestados fora
remetida. por
trou em trinta mil réis (30$000. a diária a que fez As o inspetor de sentadoria e Pensões, constantes da portaria que foi
cópia,
e
relativos
ao
mês
de
outubro
do
corrente
ano.
Osçar
de
Azevedo
Brandão,
do
Conselho
Nacioial
do
Previdência "L",
N. 3-SP-1.183 — Solicitando Pagamento, no Tesouro
Wrabalho por serviços prestados fcrn da sede de sua repartição, no3
mcà
S.
Paulo Railway Company a conta proveniente de pdaaaa •
meses de junho e julho do corrente ano, e cuja folha de pagamento foi
a funcionário dest.e
qu
isitada
por
este
Serviço,
e
fornecida
remetid yt aquele Tribunal com o oficio ri. 3-SP-829. de 28 de orkvemtério.
aio próxim o passado.
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N. 3-SP-1.184 — Comunicalido, em reápos ta ao oficio ruiMerO 3-C-1.807, de á do corrente mês, que a despesa a que se refere' a
conta n. 1.086; apresentada pela Companhia Lloyd Brasileiro, correu
à conta do empenho n. 3/32, emitido em 16 de março deste ano, péla
então Diretoria 'Geral de Contabilidade.
Ao Sr. diretor da Despesa Pública do Tesouro Nacional:
. N. 39P-1.185 —Remetendo o atestado de exercício dos funcionários do Departamento Nacional de Estatístiva e Publicidade, do
quadro único deste Ministério, relativo ao mês de dezembro
deste ano.
N. 3-SP-1.186 — Reffletendo o atestado de exercício dos funcionários desta Secretaria de Estado, do quadro único deste Ministério, relativo ao mês de dezembro deste ano.
N. 3-SP-1.187 — Remetendo o atestado de exercício dos funcionários do Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização, do quadro único' deste. Ministério, relativo ao mês de dezembro deste ano.
N. 3-SP-1.188 -- Remetendo o atestado de exercício dos funcionários do Departamento Nacional de Indústria e Comércio, do
quadro 'único deste Ministério, relativo ao mês de dezembro
deste ano.
— Ao Sr. ministro da Fazenda:
N. 3-SP-1.189 — Solicitando pagamento, no Tesouro Nacional,
à Aviação Aérea S. Paulo S. A. "Vasp", a conta proveniente de
passagens requisitadas por este Serviço e fornecidas Uo Dr. João
Carlos Vital, chefe do Gabinete do Sr. Ministro, e ao inspetor regi()
K, José Pinheiro Dias.
— Ao Sr. diretor do Serviço do Contabilidade:
N. 3-SP-1.190 — Remetendo a 3' via da conta apresentada pela
Panair do Brasil S. A., prov.eniente de passagens requisitadas por
etile Serviço, cujo pagamento foi solicitado ao Ministério da Fazenda pelo ofício n. 3-8P-952, de 24 de novembro próximo passado.
— Ao Sr. ministro-presidente do Tribunal de Contas:
N. 1-SP-1.191 — Comunicando que o Sr. ministro de Estado,
devidamente autorizado pelo Sr. Presidente da República, em despacho exarado na exposição de motivos n. DE/495, de 3 de dezembro de 1938, resolveu admitir, como extranumerários-mensalistas
do Departamento de Estatistica e Publicidade, Paulo Poppe de Figueiredo, Edmundo Monteiro de Castro e Alberto Sá Sousa de Brito
Pereira, ficando, assim, cancelados automaticamente os contrates
1)1-laterais celebrados entre os extranumerários acima indicados e o
Governo Federal, cujos cópias haviam sido remetidas àquele Egrégio Tribunal, com os ofícios ns . 1-SP-256, 1-SP-501 e 1-SP-502,
res p ectivamente, de 15 de setembro de 1938 e G de outubro de 1938.
— Ao Sr. ministro da Fazenda:
• N. 3-SP-1.192 — Solicitando pagamento, no Tesouro Nacional,
da folha de gratificação por serviços extraordinários prestados fora
das horas do expediente, por Tina Villa, manuense de 5 1 ' classe, 'e
mais 5 funcionários mensalistas das Juntas de Conciliação e Julgamento, no mês de outubro próximo findo.
— Ao Sr. delegado fiscal do Tesouro Nacional no Estado do Paraná:
N. 1-SP-1.193 — Remetendo cópia autêntica do decreto de 1 de
dezembro corrente, que aposentou Euripedes Carmo, no cargo de
classe F da carreira de Escriturário do quadro único deste Ministério, tendo em vista os termos da Lei Constitucional n. 2, de 16 de
maio de 1938.
— Ao Sr. presidente da Comissão de Eficiência deste Ministério:
N. 2-SP-1.194 — Remetendo cópia autêntica da relação de vagas
ora existentes no quadro único deste Ministério, extraída em atenção
ao pedido constante do oficio n. DF/31/38, do Departamento Administrativo do Serviço Público, e cuja primeira via foi, nesta data,
encaminhada ao citado Departamento.
Departamento Nacional do Trabalho
Segunda Secção
Procesos despachados pelo Sr. diretor:
N. 12.087-38 — Companhia Ferro Carril Carioca, prestando
' esclarecimentos relativos ao acidente de trabalho sorrido pelo seu
empregado Bernardino Tavares. — De acordo com a informação,
imponho à firma Cia. Ferro Carril Carioca, a multa de 200$000 (duzentos nail réis), prevista no art. 66 do decreto n. 24.637, de 10
do julho de 1934, por inobserváncia do disposto no art. 44 do mesmo
decreto.
•
I
N. 51.743-36 — Termo de verificação n. 2.128, de 23 de novembro de 1936, lavrado contra a firma Dankaert Cia. Ltda., por
infração do art. 10, do decreto n. 21.364, de 1932. — Nada mais
havendo a providenciar, arquive-se.
N. 33.519-36 — Termo de verificação n. 2.178, de '7 de dezembro as 1936, lavrado contra a firma Salvador Silva, por infração
t de art. 10 do decreto n. 22.033, de 29 de outubro de 1932. — Idem.
L L 37.759-31 — Termo de verificação n.
áunho,
da 18

de 196. lavrado contra a firma Rodrigues & Ferreira, por infraçã
do art. 32, alínea B, do decreto n. 22.033, de 20 de outubro de 1932
— Idem .
N. 23.567-35 — Termo verificação n. 6.538, de 6 de agostx
d e1935, lavrado contra a firma Joaquim Moreira Mota, por infraçã(
do art. 16, letras B e C, do decreto n. 23.766, de 18 de janeiro efi
1934. — Idem.
N. 23.715-35 — Termo de verificação n. 5.684, de 11 de ouJ
tubro de 1935, lavrado contra a firma Vicente & Azevedo, por In,
fração dos arts. 5° e 60, alínea A, do decreto ri. 24.637, de- 10
julho de 1934. — Idem.
N. 2.090-36 — Bismarck dos Santos Pereira, apresentando des
fesa ao termo de verificação n. 2.433, lavrado contra a mesmo
por infração do art. 1° do decreto n. 23.081, de 16 do agosto (1:
1934. — Idem.
N. 19.707-35 — Termo de verificação n. 6.726, de 21 de agost(
de 1935, lavrado contra a firma Ernesto Pinto Dique, por infraçát
do disposto no art. 32, alínea B, do decreto n. 22.033, de 1932. Idem.
N. 9.550-35 — Termo de verificação n. 4.035, de 3 de mai(
do 1935, lavrado por infração do art. 16, letra C, do decreto mi'
mero 23.766, de 1934. — Arquive-se.
N. 23.413-35 — Termo de verificação lavrado em 2 de setembss
de 1934, contra a firma Mário Chagas Dona, por infração do :irl. e
do decreto n. 21.364, de 1932. — Idem.
N. 27.242-34 — Termo de verificação n. 2.571, de 20 de de
zembro de 1934, lavrado contra a firma Pacheco da Rocha & Cia.. pot
infração dos arts. 1: e 32, alínea B, do decreto n. 23.101, de 1931.
— Idem.
N. 21.194-35 — Termo de verificação n. 6.095, do 16 de
tembro do 1935, lavrado contra a firma F. Johnson & Cia., ror ir
fração do art. 32, - letra Et, do decreto n. 22.033, de 1932. — Idem
N. 21.284-34 — Termo de verificação lavrado em 10 de moio d,
1931, contra a firma Leandro- Silva & Cia., por infração do art. ir
letra C, do decreto n. 23.766, de 1934. — Idem.
N. 26.232-34 — Termo de verificação n. 2.186, de 4 de de7.em
bro de 1934, lavrado contra a firma Guilherme Müller, por infraçâc
do art. 16, letra "c", do decreto n. 23.766, de 1934. — Idem .
N. 31.421-34 — Termo de verificação n. 2.170, de 21 de novembro de 1934, lavrado contra a firma 1°, 31 e 44, do decreto lá
mero 22.033, de 1932. — Idem.
N. 23.931-35 — Juizo de Direito Privativo de Acidentes ar
Trabalho, comunicando que a firma Viuvo António Francisco Coelho
não cumpriu o art. 44, do decreto n. 24.637, de 10 de julho dc
1934, com relação ao seu empregado Francisco Nicácio Valença Filhe
— Idem.
N. 5.906-37 — Juizo de Direito Privativo de Acidentes no Tra
belho, comunicando que a firma Henrique Lege infringiu o disposto no art. 44 , do decrete n 24.637, de 10 de julho de 1934, Idem.
N. 21.735-35 — Termo de verificação n. 5.427, de 18 de •ja
neiro de 1935, lavrado contra a firma Luigi Luccressi Picroni. pot
infração do art. 32, alíneas A e B, do decreto n. 22.033, de 1932. Arquive-se, por findo.
N. 23.859-35 — Termo de.verificação n. 6.768, de 14 de outubro de 1935, lavrado contra a firma Jaime Friedman, por infraçãc
do disposto nos arts. I°. e 32, alíneas A e 13, do decreto n. 22.033
de 1932. — Nada mais havendo a providenciar, arquive-se.
N. 23.753-35 — Termo de verificação n. 6.603, de 2 de ou
tubro de 1935, lavrado contra a firma Carlos J. Terra, por infraçãc
dos arts. 1° e 9° do decreto n. 24.696, de 12 de julho de 1934.
Idem.
N. 23.745-35 — Termo de verificação n. 6.150, de 26 de se
tembro de 1935, lavrado contra a Lavanderia Alva Ltda., por infra
ção do art. 10, do decreto n. 21.364, de 4 de junho de 1932. -Arquive-se, por findo.
N. 24.288-37 — Juizo de Direito Privativo de Acidentes ne
Trabalho, remetendo cópia autêntica do oficio da Delegacia do 16'
Distrito Policial, pelo qual se • infere que a firma Marmindústrie
Ltda., não comunicou, dentro do prazo legal, o acidente sofrido pelc
seu empregado Cândido Costa Silva. — Nada mais havendo a pro
videnciar, arquive-se.
N. 9.078-38 — Termo de verificação lavrado em 9 de abril dc
1934, contra a The Texas Company, por infração dos arte. 1 0, 8° e
32, alínea 13, do decreto n. 22.033, de 1932. — Idem.
N. 22.350-35 — Termo de verificação n. 6.839, de 6 de setembro de 1935, lavrado contra a firma Raul Rodrigues do Sousa,
por infração dos arts. I°, 10, parágrafo único, e arte. 16 e 32, ali
nea "b", do decreto n. 22.033, de 20 de outubro de 1932. — Estando findo, arquive-se.
N. 52.177-36 — Termo de verificação n. 2.434, de 25 de no
vembró de 1936, lavrado contra a firma S. A. Perfumarias J. V. .13.
Atkinson, por infração do art. 16, letra C do decreto n. 23.766,
1934. — Não tendo a autuada apresentado defesa, imponho-lhe, nos
termos do art. 15 do decreto n. 23.766, de 18 de janeiro de 1934,
a multa de 200$000 (duzentos mil réis), por inobservância do preceituado no art. 16, alfnea "e", do mesmo decreto.
N. 13.177-38 — Juizo de Direito de Acidentes no Traba_lhã.
remetendo cópia autêntica do oficio da Delegacia do 100 D4.ste409
Policial, pelo 'qual se infere que Alexandre Gelberger n§o
nicou o acidente sofrido por José Fernandes dos•Do pecen,
Arquive-se.
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N. 49.02e-37 ilbalho remetendo ct; p ia atintica extraída do proces, , o do acouto
ir acidente no trele'ho em que a vítima Nascimento e
sponeável alademe Susenne de Meto Magelhães, por onde se vence que a meseese roto emeorin o d i ssiosto iio art. 41 do decreto
24.637, de 10 de ,OOhn de 1934. - Estando findo, aeqeive-se.
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Leonardo .Nlarliiiez Castro. reclamando contra a firma À. F3o14
Cia. (r_4 11). 26.097(38) . - Têm° 1.329. - Arquive-54V

A iyan t

ein.fack do parecer. Alude o despacho ao seguinte: Tendo AMO
volvida a carteira do reclamante, a qual lhe foi entregue maior
recibo acima, opino pelo arquivamento deste processo, Nein pelhow
juizo da autoridade superior.
João Gasparelli, solicitando entrega de carteira. "(810. 11.136*
de 1938). - Arquive-se.
-SERVIÇO DE IDENTIFICAÇXO PROFISSIONAI
Antônio Fernandes Ferreira, solicitando nove, certarl profuso
Bienal. (SI?. 19.949(38). - Arquive-se.
BXPED:F_NTE DO en. mitrrovt
Januário Ferreira da Silva, solicitando reconstituição, kle carteira. (SIP. 18.512138). - Arquive-se.
Dia 12 de dezembro de. 1938 •
José Alves de Abreu, solicitando identificado para ltud filha.'
k, do art. 137,1
Frencisco Marques dos Sante . s, seíicitando retificação 41,:t cartel- (SI?. 25.129(38). - Indeferido, em face da alinea
da Constituição Federal, de 10 de novembro de 1937. - Publicado
. (DNT. 20.147138 - SI?. 25.O92(38). - Retifique-se, arquidespacho arquive-se.
:ndo-se, a seguir, o proc•esso.
Antônio Gomes da Silva, reclamando contra a firma Walterr
Tillinger. (SI?. 17.121(38). - Têrmo n. 941. Arquive-se.
Dia 14
. Celestino Pereira de Sousa, solicitando 2" via de carteira.
(SIP 26.400(38). - Arquive-se.
Eduardo Martinez & Martinez, solicitando retificação de terJosé S. Miguel Fernandes, reclamando contra a firma Centro Ga - .
ira. (DNT. 20.243138 - SI?. 24.740138). - Retifique-te, arguilego. (SIP. 26.326(38). - Têrmo n. 1.340. - Arquive-se, ene
ndo-se, a seguir, o processo.
Coleta Vieira de Carvalho, solicitando retificação de carteira. face do parecer. Alude o despacho ao seguinte: Tendo sido anotada
)NT. 20.150(38 - SI?. 25.16,3138). - Retifique-se, arquivando- a data de saída na carteira do reclamante, a qual lhe foi entreg•o
conforme recibo acima, opino pelo arquivamento deste processo, c a l , a seguir, o processo.
Alvaro de Castro Correia, solicitando retificação de carteira. vo melhor juizo da autoridade superior.
Mário Giraldez Perez, reclamando contra a firma J. R. RodriiNT. 20.327138 - SI?. 25.031138) .) Retifique-se, arquivangties. (SI?. '26.443138). - Têrmo n. 1.346. - Arquive-se. e i
•sa, a seguir, o procceso.
Oscar Nogueira Viana, solicitendo retificação de carteira. face do parecer. Alude o despacho ao seguinte: Tendo sido atend:eNT. 20.146(38 - SI?. 2.5.337138). - Retifique-se, arquivando- da a reclamação de fls. 2 e entregue a carteira ao reclamante,
conforme recibo acima, opino pelo arquivamento deste processe,
, a seguir, o processo.
Leonor de Pintos Fernandes, solicitando ret:ficação de carteira. salvo melhor juizo da autoridade superior.
eNT. 20.144138 - SIP. 25.337(38). - Retifique-se, raquivandoDepartamento Estadual do Trabalho, remetendo. guia nem,ile,
, a seguir, o processo.
65. (SI?. 26.778(3e). - Arquive-se.
Jo,-,é Domingos Silva, solicitando retificação. (DNT. 20.240, de Karl Rueb, solicitando entrega de carteira profissional (SI? 27.103,
, 38 - SIP. 25.427138). - Retifique-se, arquivando-se, a seguir,
do 1933). - Arquive-se.
processo.
Encarregado do S'IP ein Miracema, devolvendo relações de reineTeresia Maria Kovnco solicitando retificação de carteira. sa de carteiras (SIP 27.013-38). - Arquive-se.
jja Inspetoria Reg • ienal, devIvando relações de remessa de e;:t.- INT. 20.'291138 - Si?. 25.558(38). - Retifique-se, arquivai:aio, a seguir, o processo.
leira (SI? 27.066-38). - Arquive-se.
Valter Quadros, solicitando cancelamento de registro. (DNT.
2a Inspetoria Regional, devolvendo relações de remessa de i-ar.162(38 - SI?. 25.848438). - De acordo. Mude o deepacho ao teiras
(SI? 27.002-38). - Arquive-e.
guinte: Tratando-se de um pedido de cancelamento de registro,
12a Inspetoria Regional, devolvendo relações de remessa de e,r•eassário se faz a prova do alegado, assim como da apresentação teiras
(SI? 7.009-38). - Arquive-se.
e livros de 'empregados, afim de serem inutilizados por este SerHumberto de Abreu, solicitando outra carteira profissional
:o.
Arquive-se.
17.872-38) .
João Diaz Martinez, solicitando retificação de carteira. (DNT.
Departamento
Estadual do Trabalho, consultando sobre 2a
a86138 - SIP. 25.574(38). - Retifique-se, arquivando-se, a de carteira (SIP 25.606-38). - Arquive-se.
guir, o processo.
Alaide de Andrade, solicitando nova carteira profissional
Ilildegandes Gertrudes, solicitando retificação de carteira, por
- Arquive-se.
fermédio do Sindicato dos Oficiais Barbeiro e Cabeleleiros do D. 19.768-38).
Juana Vitória Cocha, solicitando identificação (Si? 24.i-2%
20.290138
SI?.
25.559(38).
•
Retifique-se,
a
(DNT.
!deral.
de 1938). - Arquive-se.
guir, o processe.
Antônio Fragelli, remetendo oficio 17 de 25 de novembro de
Clemente Ferreira da Silva, solicitando retificação de carteira.
.eNT . 20.285(38 - SIP 2-5.573138). - Retifique-se, arquivando- 1938 (SI? 25.909-33). - Arquive-se. o via de recibo (SI?
José Marques Filho, solicitando 2
, a seguir, o processo.
988). - Arquive-se.
Caros da Silva Couto, enlicitando retificaetto de °arteira. (DNT.
Francisco Mano, solicitando outra carteira profissional ;e1t,
- SIP. 25. .528(38). - Retifique-se, arquivando-se, a
17.090-38). - Arquive-s.
• .ocesso.
Ulisses Alves da Costa, solicitando outra carteira profissionel
Dias do Carmo, solicitando retificado de carteira. (DNT.
(SI? 18.181-38). o- Arquive-se.
.283138 - SI?. 25.8-61(38). - Retifique-se, arquivando-se, a se18" Inspetoria Regional, devolvendo relação de remessa de e . r•
io o processo.
teira (SI? 18.7(35-38). - Arquive-se.
Dia 8
16" Inspetoria Regional, remetendo guia de recolhimento niim e •
Herman Wel!, reclamando contra a firma Byinotton & (lia. ro 32 . afim de ser reconstituída a carteira profissional n. 11. 653 n ta
IP. 26.094138). - 'lêem° n. 1.326. - Arquive-se, ene face do 45 sério (SI? 8.440-38). - Arquive-sc.
Diamantino Augusto Almeida, solicitando outra carteira prefaNreeer. Alude e despacho ao seguinte: Tendo sido anotada a cerra do reclamante, a qual lhe foi entregue conforme recibo acima, sional (SI? 8.687-38). -o . Arquive-se.
Frederico Costelano, solicitando 2 e via de caardca (Sne seer!,
ino pelo arquivamento deste processo, salvo melhor juizo da audo
1938).
- Arquive-se.
Idade superior.
Nestor Ribeiro, solicitando nutra carteira profissional (SIP 18.3;;ei.
-- Dia 10
de 1938). - Arquive-se.
José de Assis, solicitando outra carteira profissional (SI? 18.:tete
idanuel J. Rebelo, solicitando regietro de fichas. (Si?. 7.982, cie 1938). - Arquive-se.
1938). - Arquive-se.
Angelo Lisboa Castro, solicitando outra carteira profissional is)),
Elie Ribeiro, solicitando 2" via de ()arteira. (srp . .O74(38). .18.013-38). - Arquive-se. •
Arquive-se.
Gualter Ferreira, reclamando contra a firma Cesário Arar,; Departamento Estadual do Trabalho, eolicitando remessa de (SI? 18.561-38) - Termo 1.022. - Arquive-se.
eteira. (t3IP. 17.828,(37). - Arquive-se.
Penne & França, solicitando 2" via decarteira SIP 19.647-eer .
Arquive-se.
ir-Dia 12
18" Inspetoria Regional, devolvendo relações de remessa de
Eduardo de Oliveira Quaetão, solicitando entrega de carteira. toeiras (SIP. - Arquive-se.
José de Melo Vasconcelos, soliejUindo outra carteira profis;.-jila . 25.359138). - Arquive-se.
.aat (SIP 18.851-38). - Arquive-se.
Frauquilin B. de Sousa, solicitando segonela via de recibo. (OIP.
Amoldo de SeuFa Alvarenga, s-dieitando outra carteira poio e.
= 054r343). - Arquive-se,
sionet (SI? 18.256-38). Diamantina de Castro Viana, solicitan4o nova iderificação
Manuel Henrique Campos, reclamando contra a firma A. Nu- •
h.852-38). - Arquive-se.
Arquive-se, em
, 45; Costa, (SIP. 2,3.317138). - Termo 1.331,
José da Costa e Silva, so l icitai-e-1 i) ciiiri,ga de carteira Síft
e do parecer. Alude o despacho 8,0 seguinte: Tendo sido devidaente anotada a carteira do reclamante, a qual lhe foi entregue de 4038). - Arquive-se.
Anadir Ruivo, solicitando outra ea: . ltira soolissionat tLP 17.3eso,
:forme recibo acima, opino pelo arquivamentoo deste processo,
49,
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Manuel leoas 1:- elipe, solicilarido 2" via de carteira (STP 18.226,
• José Marques Inácio, solicitando irlenti;ieuçfit .. ;St•....--ii- ..i..;S-38).
fa 1933). - Arquive-se.
... - Arquive-se. •*Vitário G. Cristalli, encarregado do Posto 1, fazendo comunica- . i.
. José Sorreia, solicitando outra carteira profissional. (STP00 STP /9.18-38). - Arquive-se.
- 14,330 . 38). -.Arquive-se.
Nair de Lima, solicitando reli( icação de ca p tei eti . (SI P-13.102Dia 13
38) . - Arquive-se.
Delindo Ambrosi. solicitando ' outra carteira in o fissional .. (San.
António Costa, solicitando outra carteira profissional (SIP 17.554, 15.011-38). - Arquive-se.
da 1938.
) - Arquive-se.
• Artur Allan Hunter, solicitando entrega de carteira. (S1P-15.1821' Euclides Ferreira de Eça, solicitando outra carteira profissional ' 38). - Arquive-se.
Kt,5111 18.657 - 33) . - Arquive-se.
Sebastião Carvalho Castro, solicitando 2" via de carteira. (S1PWalter CCSVP Brasil, solicitando outra carteira profissional (sjp :10.974-38). - Arquive-se.
18.708-38). - --Arquive-se.
Orlanslo Adelino Xavier, solicitando 2" via de carteira. (51•1?• Antônio Sousa Muniz, solicitando outra carteira profissional (SEP 1 19,559-38) • - Arquive-se.
- E.919-38). - Arquive-se.
- --- Alfredo Napoleão Romeo Sette, solicitando outra carteira profisJosé Nunes dos Santos. solicitando, 'outra carteira profissional • skmai• (SIP-19.368-38). - Arquive-se.
18" inspetoria Regional, demetendo fichas indiviluais. (S1P. MI' 20.934-38, . - Arquive-se.
Joaquim TeIxeira Gomes, solicitando registro de livros (SIP 16.483 - 38). - Arquive-se.
José da Cruz, solicitando outra carteira profissional. (STP 20.007-38). - Arquive-se.
Mário Barros, solicitando outra carteira profissional (SIP 20.402, 16282-38). - Arquive-se.
• João Geraldo de Queiroz, solicitando outra carteira profissional.
de 1938)-,
Arqtrive-se.
(SIP-17.934-38). - Arquive-se.
António José itibeiro, olicitando carteira profissional (SIP 21.192.
Manuel Cordeiro, presidente do Sindicato União das Trabalhado 1938). - ,arquive-se.
Metalúrgicos
Argemiro Ribeiro Barbosa, solicitando nova identificaeão (S(P• dores
15.807
- 24" série solicitando retificarão da carteira profissional
' (DNT-14.990-38-STP-17.379-38). - Arquive-ee.
21.390-38). - Arquive-se.
Marcelino de Sousa solicitando outra carteira profissional. (S1PLourerieo Grosso, reclamando • contra a firma Fábrica de- Calça- ' 23..•.897-1938).
- Arquive-se.
dos - Sagres (Stli 10.887-3b) - Termo 520. - . Arquive-se. . •
do Serviço de Identificarão Profissional em Parr"- Bernardo Gonçalves Sá, solicitando- outra carreira profissional - caiu,'Encarregado
remetendo ficha individual 33.850. 25" série, ncompanhada do
;(SIP 18.738-38;. - Arquive-se
Arouive-se.
• António Gomes da Silva, solicitando outra carteira profissional guia de recolhimento. (SEP-25.770-36-38).
18" Inspetoria Regional, reinetendo oficio n. 1.202, de 4 de no:CS' ? 17.722-38.; .
Arquive-se.
vembro de 1938. (SIP-`21.980-38). - Arquive-se.
Jeao Barbosa, solicitando outra carteira profissional (SI? 18.130,
. 18" In:peloria Ilegiontd, remetendo oficio n. 57 de 8-11-1938.
da 1938, - Arquive-se
(SIP. 25.240 1 38).- Arquive-se.
Lourival Correia da Silva, solicitando outra carteira profissio18" Inspetoria Re g ional, remetendo guia de recolhimento n. 25.
(S1P-18.688-38). - Arquive-se.
(811'. 25.892138).- Arquive-se,
'Usai' Antunes de Oliveira, reclamando contra a firma Manuel
18. Inanetofla Reaional, remetendo guia de recolhimento a. 2.
Jdaquim Pires. (SW-17.405-33) - Termo 901. - Arquive-se.
.(SIP -. 25.759'38) .- Arquive-se.
Abram Brykmain & Comp., solicitando registro de livros. (SIPli;
Regione'., reineterdo ileeiarações profissIonals.
7.361-38) . - Arquive-se.
(SI?. 2-1.070138) .- Arguis e-se .
}lias Aiex
Comp., solicitando registro de livros. (SIP-18.817Laudelino Rabelo de Vasconcelos, encarregado do SIP em Bleas,
8) . - Aequive-se.
remetendo guia 434. (SEP. 21.021138)
Arquive-se.
. Reitor A. do Oliveira, solicitando registro de livros. (S1P• 18" Inspetoria Regional, remetendo oficio 1.245, de 17-11-38.
18.219-38). - Arquive-se;
(SIP. 25.279138).--- Arquive-ao,
Samuel Rodrigues, solicitando registro de livros. (SIP-18-.894-Inaeetoria Regionnl, remetendo oficio ii. 14, de 9-11-1938.
08). - Arquive-se.
(SIP. 25.277!38).- Arquive-se.
Geraldo Ribeiro, solicitando outra carteira profissional. (SEP18' Ins petoria Reg i onal, /*Pmetn P (. 10 guia de recolhimento n. 135,
18.888-38) . - Arquive-se.
Renato • eambioso, solicitando outra carteira profissional. (SW- o talão da Coletoria Federal n 01, e 1" e 2' vias da relação na ficha.
(SW. 2(.242138).- Arquive-se.
17.272-38). - Arquive-se.
Salomão & Comp., solicitando outra caetrira profissiooal.
ArOonio da Silva, solicitando entrega de carteira. (SIP.. 10.503.
Salomão & Comp., 'solicitando registro de livros. (S1P-17.70- de 1938).- Arquive-se.
18' Imo-e s taria Regiona l , Terne l erlo fichas da 25* série, que dei28:. -- Arquive-se.
José Rodrigues, solicitando entrega cio carteira. (SIP-18.462-38)' xarem de acompanhar o of:eio C95. (1 ,3 30 do julho próximo passado,
Arquive-se.
daquela Inspetoria. (SIP. 10.25728).- Arquive-se.
Otávio Rodrigues Soares, encarregado do S. I. P. em São SeJosé Joaquim de Castro. solicitando registro de livros. (SEP.
Lastião do Parais() remetendo l a e 2" vias da releria de fichas, pri- 10.6511081.-- Arquive-se.
meiras vias de fichas de declarações, G retratos e a 1 a via da guia cio
João da Mata Guimarães, solicitando registro de ficha. (IP.
recolhimento n. 24. (SIP-23.219 L 38). - Arquive-se.
1o.93 .3 n :-;8:).- Arquive-se.
8 a Inspetoria Regional, remetendo guia 3. (S1P-23.782-38). Ita-iminid) Moreira, requerendo certidão. (DNT. 13.60938 Arquive-st,.
• SIP.
r 1!38))- Arquive-se.
José Gomes de Araujo, remetendo guia de recolhimenio n. 10.
Domingos Gonçelves & Cia., solicitando re g istro de livros. (SEP.
(SIP-23.278-38). - Arquive-se;
10.547 1 385.- Arquive-se.
Ernesto Oliveira Reis, solicitando 2" via de cartono'. (SIE-18' Tospeteria Regional. remotende oficio 991, de 30 de agoato de
23.529-38). - Arquive-se.
1938. (STP. 16.279!38 1 .- Arquive-se..
Vernandes. solicitando outra carteira , profissional. (SEPAntônio Dias Ferreira, solicitando registro de livros. (511).
21*.887-38). - Arquive-se.
18 a Inspetoria Regional remetendo ofídio n. 12 de 17 de outubro 14.087!38) .- Arquive-se.
José Lourenço Gonçalves, solicitando registro do livros. (SIP.
de 1938. (S1P-23781-38). -- Arquive-se.
Belmirn Vítor Veiga, solicitando outra carteira profissional. 573138) .- Arquive-se.
Joaquim Vieira, solicitando 2' via de certeira: (SIE', 8.156,38).
(SIP-21.812-34). - Arqueve-se.
Senhoriolia Pereira de Carvalho. reclamando contra a firma Já- - Arquive-se.
lia Pinto de Moura. (STP-11.029-38 - Termo 525. - Indeferido o
Eduardo & Vieira. solicitando 2* via •
pedido. Escapa a alçada deste Serviço atender à solicitação de fls. ginal. (SIP. 7.182138).- Arquive-se. do latão, poo extravio ;"ia ori21, na qual a reclamante declara que 2 reclamação se restringe, apeSeverino José de Araujo„ s olicitando entrega de carteira. ,SIP.
nas, no -recebimento dos salários a que tem direito. Como já salien- •13.328 1 3811.- Arquive-se.
tou o chefe da I" Divisão, deve a requerente dirigir-se à Procurado18' Inspetoria Regional, remetendo fichas individuais, guin a e foria, que é a repartição competente pata atender ao pedido.
tografias Lertencentes a Jcis., é Andirósio (careira profissional 40.955
Agenor Sena Vale, solicitando, outra carteira profissional. (8I1)- do livro 820 série 25'. (SIP. 21.005¡38)'.- Arquive-se.
8.619-38) . - Arquive-se.
•
18' Inspetoria Regional, remetendo oficio 51, de 5-11-1938. (S1P.
Joss, Anacleto Ferreira, solicitando nova identificação. (S1P
25.777138).-s- Arquive-se.
21.182-38). - Arquive-se.•
Bibiano Rodrigues Estrela, solicitando entrega de carteira. (STPFrancisco Borges Homem, identificador em Petrópolis. acusando
21.263-38) . - Arquive-se.
o recebimento do oficio 8.434IS e pedindo p rovidancias quanto à .:, inisLaurentino Teixeira sde Barros, solicitando outra carteira pro- SãO da carteira profissional relativa à ficha 15.165 da série 8". SI?.
fissional. (SIP-21.353-38). - Arquive-se.
26.691138).- Junte-se ao principal e p ross i ga-se. Á Conladorie.
José Ferreira Menezes, solicitando outra carteira profissional.
Mario Pimenta Moura, remetendo telegrama 1 IS. ;SII").
(SIP-21.146-38). - Arquive-se.
de 1938 , .- Junte-se ao principal.
José Portugal, solicitando outra carteira. (SIP-21.675-38). -Mario Pimenta de Moura. inspetor fi.-ral rasnoncle• ;ui to . ' -a
. _
Arquive-se.
diente, remetendo ,oficio 2.680. cle 23-10.- . 1f)8.. (5113 . e e.e27;38, ._...
. Arcflio Lonr•oco de Sousa solicitando outra carteira Tworissjo_ Junto-se ao anterior e,arquive-se o •
._
,
nal. rSIP-21.510-38)..- Arquive-se. •
•
,
. Ita'o Lirduci, chefe substitutn da ÉrecIo da p eonte lleios e [nen_
, Antônio Costa, solicitando outra carteira profissional. ,. (Si P- . tificai.-ão. rensetendo offcio, 1..052 !
PL do 0 de dt:.:_:-.hro ile
,21,.518 - 38). - Arq uive-se.
•
25.665:381.- Junte-se ao p rincipal. coarmi..;\--e-se.... :
.

.

•
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João Fleury, inspetor regional, remetendo relaolio de que trata
o oficio 2.5101. (SIP . 27.061138) .- Junte-se ao principal • anu.'.
ve-se.
João Fteury, 'inspetor regional, remetendo relacão de que trata
oficio 2.8328, ( IP. 27.060138)
Junte-se ao ptip.siPal • srebi-t
Ne-SP.

Dia lb
Elza Couto, 01 icitancio entrega de carteira. (SIP 11.228-37).
- Tendo comparecido nesta data a interessada, proceda-se de coa,
formidade com o despacho de fls. 4 v. O despacho anterior foi dado
no sentido de ser emitida a 2 a via, fazendo-se constar na respectiva
ficha os motivos determinantes do fato, com citação do número do
presente processo.
A. V. Carvalho & Cia. Ltda., solicitando tranaterdnoit de liria. -.31[..) 13.7F)1-38). - Junte-se ao processo acima referido. Alik=
de o despacho ao seguinte: Tratando-se de duplicidade de peti
proponho o arquivamento da presente, de. vez que pelo
10-496-138, foi proposto a transferência.
Fernando Correia, solicitando registro de livros. (SIP 27"
de 1933). - Deferido.
.Leal & Lopes, solicitando registro de livros. (SIP 27.535-88a
- Deferido.
Murilo Garcia, solicitando rQistro de livros. (SIP 27.546-98),
- Deferido.
Moreira irmão & Ribeiro, solicitando continuação de registro.
(S1P 27.557-38). - Proceda-se nos termos da proposta. Alude Q
pacho ao seguinte: Proponho que se farsa a aontinuaeflo t mediante
a apresentação dos tiros acabados e registrados neste Serviço, sob 0$
ns. 10.625 e 10.626.
João Ferreira da Rosa, solicitando registro de livros. "(SIP,
fwferido.
.
•
Domingos, I.eii. solicitando registro de livros. (SIP 27.664-38).
--elerito, uma n ez provada a qualidade do signatário de requerse
rissdo.
Aildre de Freitas, solicitando registro de livros. BIP 27.511,
de 1938) . - Deferido.
Francisco Pereira Monteiro de Araújo, solicitando registro "de
h\ros . n SIP 27:374-38). -- Deferido.
A. Goulart Bittencourt, comunicando que men empregada Dci-•
riingos AnibriSsio abandonou o emprágo s gap 2z.s..43-38„ - De-,
ferido.
Enieric 7-.:,eineg, solicitando registro de livros. ;(83IP 27.11_08,
de 1938 . - Deferido.
A. V. Carvalho & Cia. Ltda., solieltand0 tran,sferênciii d itss,
ma. (S1P 10..'596-38). - Deferido.
Vinva Castro & Filhos Ltda., solicitando transferéneda de
( Sn' 1 +.1 5 7- 2 8) . - Deferido.
vf ,O Nacional de Música, solto/tendo transferónolei de
1› 26.002-38) • - Deferido.
Machado, solicitando registro de HVT02.
. 281-38. SlP 22.780-38). - Deferido.'
Rosa M. Masters, solicitando registro de livros. "(BIP 27.682,
dé, 1938). - Deferido, uma vez provada a qualidade do .signatás
rio do requerimento.
A Itamalliote, solicitando transferência de lima. .181P 25.596,
Deferido.
de 1938)
O. da Cunha Vale, solicitando registro- de fiohas. (EIP 27.518,
de 1938) - Deferido.
Eerico Duarte. solicitando registro de livros. (SIP 27•999-38f •
- Deferido.
Ji1111)f.! Kesteeherg, solicitando transferência de local. -X&IP;
21.158-3S). - Deferido.
. Ene Alaluf, solicitando registro de livros. (SIP 27.683-119)'.Dererido. urna VeL provada a qualidade do signatário do requert;•
ment o...
Selia-d ião Manuel de Sousa, reclamando contra a firma Enrice
Guarneri & Cia. (51P 16.064-38). - Termo 852. Proceda-se como
propostl. Alude o despacho ao seguinte: Retardado por ter o Sindicato (1,- Classe prometido apresentar provas, trazendo apenas uma
carta cenforme cópia a fls. 6 e referente ao operário Severino Joísé
Santana. O reclamante declarou no termo de fls. 2 não sor verde-,
(leira a data de sua admissão, que diz ter sido em data de 10 de maio
de 1934 e não 14 de abril de 1935, conforme consta da sua carteira
profissional. Notificada, eompareceu a reclamada exibindo ficha de
registro de empregados, onde consta a data exarada na carteira, devidamente autenticada com a assinatura do reclamante. Assim sue
parece . qua• cabe ao reclamante apresentar provas do alegado, salvo
filellior juizo da autoridade superior.
António Duarte Reis, solicitando entrega de passaporte. (SIP
.497-38). - Aguarde-se. Á Secretaria. Alude o despacha ao seguinte: António Duarte Reis pede em fls. 2 a entrega de seu passaporte. Não tendo, porém,-citado o número da respectiva carteira
or,no seja aguardado novo comparecimento do interessado neste Serviço para a necessária informação.
Benedito lindrig-ues dos Santos, reclamando contra a firma Enrico Guarneri & Cia. (Si? 16.082-38). Termo 850. Proceda como
p roposto. Alude o despacho ao seguinte: Retardado em vista do sindicato de classe ter ficado de apresentar prevass:Mmente exibindo
'una carta da firma reclamada dirigida ao operdrio Severino José de
c-sultana, que anexei por cópia a lis. 6. Notificadas Comparecen á reslamada declarando ser a data exarada na carteira 30 de abril de
1935
_ - a caderneta, conforme consta da ficha de registro assinada

Dezembro de 1938

-Ag

pelo reclamante a apresentara nesta Divisão ao funcionário in1or:4
pante de fls. 5. Isto posto, me parece caber ao reclamante aprese
lar provas relativas á data de admissão reclamada a fls. 2.
16a Inspetoria Regional, remetendo carteira profissional, af
de ser neconstituida. (SI? 26.029-38). - Faça-se a reconstituiçã
solicitada, comunicando-se, entretanto, ao inspetor regional em Fl
vianópolis que não serão mais aceitos neste Serviço os pedidos des
7:batureza, nos termos da, O. S. 184.
2a Inspetoria Regional, remetendo ofício n. 2.581, de 17-10-33.;
mita-se a 21% via da carteira, comunicando-W
(EP 25.293-38j.
- E
entregando ao inspetor regional em Belém, no Pará, que ao serkjg
iaiais aceitos neste Serviço os pedidos dessa natureza, nos termos deli
O. S. 184.
Zaulindo Alves de Sousa, solicitando identificação. (SI? 18.21%
de 1938). - Canvide-se o requerente a apresentar prova da data d#,
sua chegada ao Brasil.
trega de carteira
(SIP
José Alves de Sá, solicitando
en.
25.70/J
de 1938). - Emita-se a carteira.
Fernando Sobrinho Mora, solicitando entrega de carteira.
(FRP 25.510-38). - Emita-se a carteira.
Iosip Zeltser, solicitando entrega de carteira. (AP 22.690-38)a
+-• Emita-se a carteira.
Alfredo Ferreira, solicitando entrega de carteira. (SIP 23.41t
Emita-se a carteira.
de 1938) .
João António Ramos de La Torre, solicitando entrega de cartel.
va. (SIP 26.420-38). - Emita-se a carteira.
Jaime Mendes, solicitando identificação . (SI? 15.519-38).
Reformo o despacho anterior, determinando que o requerente apr
sente o titulo de legalização, em território nacional, fornecido peld
Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada pelo Sr. Pre•ali1
sidente da República.
João Martins Franco, solicitando entrega de carteira. (S1.111
27.902-38), - Reformo o despacho anterior, determinando que dw,
requerente apresente o título de legalização em território nacional
fornecido pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, designaSed
da pelo Sr. Presidente da República.
José Pais, solicitando entrega de carteira. (SIP 19.125-38). ess
Emita-se a carteira..
Campbell & Viana, solicitando registro de fichas de seus enapre41
gados. (SI?. 27.660-38). - Deferido.
Manuel dos Santos, solicitando registro dos livros de matriculti
Is horas de trabalho de seus empregados. (Si?. 27.581-38), - De•é
ferido.
dt
Manuel Duarte Cardoso, solicitando substituição e registro
livros. (SIP. 27.5i3-38). - Deferido.
Manuel Rodrigues Segundo, solicitando registro de livros. (SIPsl
27.572-38). - Deferido.
Transportes Reunidos 53'., solicitando registro de livros. (SI?.
27.567-38). - Deferido.
A. Gomes & Soares, solicitando registro de livros. (SI?. 2,7.514.4
88). - Deferido.
Ester Glimerman, solicitando registro dg livros. (SI?. 27.537.
38). - Deferido.
550.
-Sá Gamboa & Cia„ solicitandoregistro de livros. (SIP. 27.
38). - Deferido.
José Giordano, solicitando registro de livros. (SIP. 27.545-38)04
- Deferido.
Miguel Mudas, solicitando transferência de local. (SI?. 26.195.
88). - Deferido.
Herm Stoltz & Cia., solicitando transferência de firma. (SIP.,
18.587-38) . - Deferido.
H. Underberg-Albrecht, solicitando registro de livros. (SIP
26.430-38). - Requeira em termos, publicado o despacho, arquive-s
A Cia Editora Americana, solicitando registro de livros. (SI?.
28.157-38). - Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Tend
procedido o necessário exame, proponho que se autentique as ficha
de fls. 2, acrescentando-se nas mesmas o n. do presente processo.
Sindicato dos Vendedores Pracistas do Rio de Janeiro, solieitand
restituição de documentos juntos ao processo 14.605-38, (SIPal
27.16-0-38). - Faça-se a restituição dos documentos solicitados, In
diante recibo.
&
Vito Client, reclamando contra a firma Enrico
prol Alu
38).
Termo
868.
Proceda-se
como
6
.187
.
(SI?. 1
o despacho ao seguinte: Retardado por ter o Sindicato de Classe pr
metido trazer provas a favor do seu associado presentancio uma cart
da firma reclamada, conforme cópia alie. 6, e referente ao operá,r
Severino José Santana. O reclamante, no termo de fls. 2, diz não se
verdadeira a data de sua admissão, que reclamada ser 28 de agosto d
1933, quando em sua carteira profissional foi anotada 29 de abril d
1-935. Notificada, compareceu a reclamada apresentando ficha- de r
gistro de empregados com a data constante da carteira e devidamssit.
autenticada com a assinatura do reclamante. Assim, inc parece Cabe
ao reclamante apresenta, provas de sua reclamação, salvo menu,
juiso da autoridade superior.
João Elias de Santana, reclamando contra a firma Enrico Gtei
neri & Oias ,(SIP. 16.065-38), - Termo 853. Proceda- g e esmo, propo,t
Alude o dasipacho ao seguinte! Retardado por ter o sindicato ir
Classe ficado de apresentar provas nesta Divisão, exibindo ,penas din
carta dirigida peta reclamada ao operário Spvel.ino

nrrenr,
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anexo por cópaa tensa 6. Neaificada, compareceu a rcrlarnada; Imresentandõ ficha de registro de empregados, assinada pelo reclamante,'
onde consta a data de admissão como sendo 29 de abril e 1935, e
não como -é reclamado a fls. 2. Isto posto, me parece caber ao reclamante provar a procedência da sua reclamação.

(Srnr.n

I
• -1 .

- Ao Sr. pagador do Tesouro Nacionaleea:
.N. 9.939/S. - Comunicando que o Sr. Daici Pimenta], está ausente . desta capital em objeto de serviet). • .;
'
- Ao Sr. presidente do Sindrati; dos - JoCnalistas Profissionais;
N. 9.940/S. - Solicitando a devolução da carteira profissional
n. 20.961 da 29. a série. (SIP-25.198/38). e •
Dia 5 de dezembro de 1038
- Ao Sr. Ladislau Antônio da Silva:
•
N. 9.941/S. - Solicitando comparecimento afim de receber a
Ao Sr. Antônio José da Silva:
carteira profissional n. 63.479 da 26. a série. (SIP-23.142/38).
- Ao Sr. presidente da Comissão de Inquérito:
N. 10.161 - Solicitando comparecimento às 14/30 horas do dia
N. 9.942/S. - Remetendo o livro de talão de cleclareçõos p .ra
20 de dezembro afim de restituir a carteira profissional de seu exemissão de carteira., p rofissionais n. 873. (SIP-26.939/38) •
empregado Orlando Alves Barbosa (SIP. 28.093-38).
- Ao Sr. 'diretor do Departamento Estadual do Trabalho - São
- Á firma Comp. Imobiliária Rio Comprido S/A:
Paulo:
N. 10.162 - Solicitando comparecimento às 12 horas do dia 21
N. 9.913/S. - Comunicando que o Sr. Inácio Mamaria foi rade dezembro afim de anotar a carteira profissional de seu ex-empre-'
gistrado como químico e quê a carteira de mie trata o decreto ri. 57
gado Pedro Vieira das Neves (SIP. 28.091-38).
deve ser expedida por aquele Departamento .(SIP-15.196/38).
- Á firma Fernandes Walter & Comp.:
- Ao Sr. inspetor Regional em Vitória
Espirito Santo:
N. 10.163- Solicitando comparecimento às 13/30 horas do dia
N. 9.914/8. - Informando que a carteira profissional 74.119 ria
21 de dezembro afim de anotar a carteira profissional de seu ex20.a série já foi remetida para aquela Inspetoria. (SIP-16.5(6/38.,.
empregado Valtrudes Marques Castanheira (SIP. 28.095-38).
- Ao Sr. Elmiro Hilário Neves - São João Dei Rei - Minas
- Á firma Perez & Braga:
N. 10.164 - Solicitando comparecimentó às 13/30 horas rio dia Gerais:
N. 9.945/S. - Solicitando esclareeimentos sobre o número e
21 de dezembro afim de restituir a carteira profissional de sua
série da carteira reclárnada. (S12-11.806/38).
x-empregada Felisbela da Paixão Veiga (SIP. 28.090-38).
- Ao Sr. inspetor Regional em Belo Iloeizonte - Minas Geras'
- Á firma Panificadora Nacional Ltda:
N. 9.946/S. - Solicitando a devolução da carteira profissional
. N. 10.165 - Solicitando comparecimento às 15 horas do dia 21
de dezembro afim de restituir a carteira profiasional de seu ex- ri. 44.781 da 25.a série. (SIP-5.186/38).
- A' Sra. D. Vitória Inocanclo:
empregado João Cícero da Silva S113 . 28.097-38).
N. 9.917/S. - Solicitando comparacimonto afim de prestar esa
- Ao Sr. Manuel Taveira Magalhães:
çlarccimentns. (SIP-15.118 /381
N. 10.191 - Solicitando comparecimento às 14/30 horas do dia
- Ao . Sr. presidente en Sindicato dos Jornalistas Profissionaia:
21 de dezembro afim de anotar a carteira profissional de seu exN. 9.948/8. - Comunicando que se encontram neste Sarv:ca,
eireiregado Antônio Martins Dias da Silva (SIP. 21.111-38).
carteira profissionais à disposição dos respectivos interessedoa.
- Ao Sr. Antônio Martins Dias da Silva:
N. 10.192 - Solicitando comi,arecimento à 14/30 horas do diap (SIP-21.6r2/38) .
- Ao Sr. José Loureneo
21 de dezembro afim de prastar esclarecimentos ao chefe da 4. DiN. 9.9-1,9/S. - Solicilando comparecimento afim do prestar esvisão do Serviço de Identificação Profissional (SIP. 24.141-38).
.
clarecimentos. (SI P-25.957 /2-oei
Ao Sr. Leopoldo Ferreira:
•
- Ao Sr. Guilhorma sarau:
N. 10.193 - Solicitando comparecimento às 13 horas do dia 21
Y. 9.950/seiaolieetando comparecimento afim de prestar esde, dezembro afim de anotar a carteira profissional de seu ex-emclarecimentos. (SI P-21.1a0/sai
Pregado Rodolfo (treco S1P. 2:3.825-58).
- Ao Sr. Júlio rins Santos:
- Ao Sr. Miai. Bruhhaus:
N. 9.951/5.
- Solicitando
N. 10.19-1 - Solicitando comparecimento às 12 horas do Jia profissional
n. 55.599
dá 21. eomparacim a nto munido da carteia
a
sério.
(S19- 1 3.393/38).
2 9 de dezembro afim de anotar a carteira praissional de seu e\-eni.
..._ Ao S' e . .Toanotra Amaral - Cruz A l ta - Rio Grande- do Sul:.
pregedo João Josa Borges (SIP. 27.102-)8).
N. 9.95e/S. - ruformando qu a a carteira profissional n. 82.747
- Á firma J. J. Pereira
& Silva:
da 5.a sari a . foi r ematirt a nara a Inspetoria Regional, sediada em
N. 10.195 - Solicitando comparecimento às 12/s0
doexdia PortoAlvaro. (STP-16.797/33 ) •
2') de dezembro afim de anotar a carteira profissionalhoras
de seu
- Ao Sr. José da Rocha Silva Pinto:
empeegado Maauel Machado Magalhães. (SIP. 27.103-33).
N. 9.953/S. - Solicitando comparecimento. (SIP-26.572/38)
- A firma Perrota Medeiros & Comp.: •
N. 10.196 - Solicitando comparecimento às 14 horas cio dia 21
Dia 6
de dezembro afim de anotar a carteira profissional de seu ex-cmAo
Si.
Antônio
de
Vasconcelos:
• "
pregado Veríssimo Barreira Penei (SIP. 27.096-581.
.N. 9.90042. - Solicitando comparecimento munido do talão le
- Ao Sr. Antonio Joae Garnevali:emolumentos.
(SIP-26.140/38).
:N. 10.197 - Solicitando coinia-irecirnento às 1-1/30 horas do dia
- Ao Sr. Sebastião Gomes da Cunha:
21 de dezembro afim de anotar a carteira profissional de sua ex-cioN. 9.96715. - Solicitando comparecimento afim de recebei' a
pregada Aurora Ramos (S1P. 12.162-38).
carteira profissional n. 73.851 da 20.a série. (SIP-23.616/38).
- Á firma Diogo Fernandes Costa & eia: Ltda:
•
- A' Sra. D. Zilda Ribeieo da Melo:
N. 10.198 - Notificando essa firma ter aido mantida em 200$000
N. 9.968/S.
- Solicitando
a devolução da carteira profissional
(duzentos mil leais), por infração do art. 10 do Dec. n.- 22.035, de- n. 3.972
da 25." série.
(SIP-25.200/38).
29 de outubro de 1932 (SIP. 6.801-38).
- Ao Sr. encarregado do SI.P. em Juiz de Fora - Minas Gerais:
- Á firma Companhia Usinas de Sergipe:
•
9.969/Sa
- Solicitando
a 'devolução da carteira profissional
N. 10.199 - Notificando essa -firma ter aido N.
multada
em 2008G00
ri.'
9
3.134 da 25.a série. (SIP-25.032/38).
(duzentos mil réis), por infração do art. 13 do Doca n. 22.035, de'
- Ao Sr. Joaquim Conde:
29 de outubro de 1932. (SEI?. 16.991-38).
•
• N. 9.970/S. - Solicitando comparecimento. (STP-17.705/38).
Ofícios expedidos:
Ao Sr. diretor do Departamento Estadual do Trabalho - SãO
Paulo:
Dia .5 de dezembro de 19.38-.
N. 9.971/S. - Respondendo ao oficio ra 1.618/PI. (SIPAo Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
25.606/38).
N. 9.931/5.- - - Comunicando que foi identifieado neste Serviço
-.Ao Sr. Camilo Domingues Fernandez:
o estrangeiro Fica:dano Godinho 'dos Reis. çSIP-21.188/38).
N. 9.972/5. - Solicitando comparecimento. (SIP-25.024/38).
.
- Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
.
.
- Ao Sr. inspetor Regional em Belo , Horizonte. - Minas Gerais:
N. 9.932/5. - Comunicando que foi identificado neste Serv'çe
" N.' 9.973/S.
Solicitando a devolução' da carteira profissional
c estrangeiro Floriano Godinho dos Reis. (SIP-21.188/38).
•
n..46.260 da 25. a série. (SIP-5.171/38).
- Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:.
- - Ao . Sr. diretor do Casino Balneário da Urca S/A.:
. N. 9.933/S.
Comunicando que foi identificado neste Serviço
N. 9.974/S. - Reiterando os termos do oficio ri. 6.760/S. (SEP.
o estrangeiro Severino Poci. (S1P-20.797/38).
8.923/38).
- Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
- Ao Sr. António de Oliveira Pilhei - Vçosa - Minas Gerais:
, N. 9.934/S. - Comunicando que foi dentificado neste Serviço
N. 9.975/S. - Informando que já foram tomadas providências
f estrangeiro Severino Poci. (S1P-20.797/38).
.no sentido de ser remetida para aquela cidade a carteira profiseional
- Ao Sr. inspetor-Regional' em-Belo Horizonte
Minas Gerais: n. 33.651 dá 25. a série. (DNT-18.430/37).
N. 9.935/S.
'Comunicando 'que • se -acham arquivadas neste Ser- Ao Sr. - inspetor Regional era Belo Horizonte - Minas Gerais:
viço, 172 declarações -com a profissão de chauffeurs, processadas
•
N. 9.976/S. - Solicitando providências no sentido de ser reme-cutelo cidade. (S1P-25.888/38).
tida para a cidade de Viçosa- a carteira profissional n. 33.651 da 25.a
- Ao • Sr. superintendente do Instituto de Aposentadoria e Peia- série.
eões dos Marítimos: .
,
Dia 7
N. .9.936/S. - Respondendo ao ofício 2.071. (SEP-26..806/38).
•? - AO Sr. -presidente • da Comissão -de Inquérito: - - •
Ao Sr. dieetor . dei Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.937/5. • - Comunicando que foi expedido tele grama ao Sr. 'N. 9.979'S
Remetendo 68 individuais dactiloscópicas de esSaul de Sá Freire, solicitando o seu comparecimento. (SIP-26.938/38). trang . eiros identificados
neste _Serviço.
- Ao Sr. Sebastião Gonçalves: •
- Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.938/S: - 'Solicitando -comparecimento- afim de receber a
- N. 9.983/S - Remetendo 68 individuais dactiloseópieas de .84Carteira profissional n. 21.091 da 1.a série. (SIP-18.227/38). trangeires identificados neste Serviço
•
f
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nt do povoamento:
- - Ao Sr. presidente do Sindi .À£O. dê.i -Ein:Pregedõã 'cai V.a.britas
ii
do
Departamenda
Nade
de Reservas de Produtos de Origem Animal de Cruz .Alta .-- Ria
N. 9.985/S - Rem e tendo 60 individuais dactildsokieas de es- Grande do Sul:
identificados
neste
Serviço.
trangeiros
N. 10.040/S - Informando que a carteira proficisonalX.. It2.60.
- Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
série, continua retida. (DNT 8.221/38.)
da
5.•
60
individuais
dactiloscópicas
de
esN. 9.986/8 - Remetendo
•
- Ao Sr. inspetor regional em Niterói - Estado do Rio!52.083,
trangeiros id•ntificadoe flecte Serviço.
N. 10.043/8 - Informando que a carteira profissional n.
Dia 8
da 26.a série, continua retida. (SIP 8.361/38.)
- Ao Sr. diretor do Departamento Estadual do Trabalho A' Sra. D. Gléo Capot Aranha:
IÇ. 10.009 - Solicitando comparecimento afim .de prestar es- São Paulo:
. N. 10.C44/S - Infoomando que a carteira profissional n. 31,414,
elarechnentos. (SIP 24.937/38.)
de
Fora
Minas
Gerais:
da
9.a série, continua retida. (SI? 8.854/38.)
Juiz
SIP
em
Ao
Sr.
encarregado
do
- Ao Sr. inspetor regional em Belo Horizonte - Minas Gerais:
N. 10.0161S - Remetendo a carteira profissional n. .44.-821, da
N. 10.045/ S - Informando sobre carteiras profissionais recla29. a série. (SIP 17.499/38.)
madas.
(Si? 9.552/38.1
- Ao Sr. presidente do Sindicato dos Empregados em Padarias,
-Ao Sr. Júlio Evaristo:
Confeitarias e Similares:
N. 10.046-5. - Solicitando comparecimento afim de prestar esN. 10.017/8 - Solicitando a devolução da carteira profissional
clarecimentos. (SIP 25.944-38.)
n. 56.628, da 24.a série. (51P 13.535/38.)
Sr. inspetor regional em Niterói - Estado dertics:
-N. Ao
- Ao Sr. presidente do Centro Musical do Rio de Janeiro:
10.047-8. - Solicitando remessa de fotografias. (SI?. 8.217 •
Solicitando
comparecimento
afim
de
prestar
es10.018/S
N.
'de 1936).
clarecimentos. (SI? 24.111V38.)
Construção
- Ao Sr. presidente do Sindicato dos Operários em
-Ao Sr. juiz de direito de Acidentes no Trabalho:
N. 10.019/S - Comunicando one não foram encontradue os no- Civil:
N. 10.348-8. - Informando que a carteira profissional ia, 63.127
mes de Antônio Bonifácio Gomes Tinoco. Adolfo de Oliveira e Sebassérie continua retida. (13N-1'. 11.648-3G) .
, da 20d
tião Durval.
- Ao Sr. encarregado do SIP. em Juiz de Fora - Minas Gerais:.
Ao Sr. Mário Guimarães de Araujo Jorge:
N.10.049-S. - Solicitando a remessa de fotografias. (S/P.
N. 10.020/8 - Comunicando que a protensão solicitada no requerimento de 14 do méis transato não poderá ser atendida. (SIP 10.627-38. i
- Ao Sr. diretor do Departement) Estadual do Trabalho - São
214.388/38.)
Paulo:
10.050-8. - Comunicando que o Sr. Paschoal Laroca foi ice- Ao Sr. juiz de direito da Terceira Vara Criminal:
N. 10.021/S - Respondendo ao oficio n. 1.840. (SIP 27•421, gistrado coroo químico e que a carteira profissional de que trata o dede 1938.)
ereto 57 deve ser expedioa por equele Departamento. (SI? 14.341
- Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito rederal:
N. 10.022/S - Remetendo 68 individuais dactiloacdpicas de es- de 1938.)Ao Sr. diretor do Departamento Estadual do Trabalho - São'
trangeiros identificados neste Serviço.
Paulo:
a carteira profissional n. 71.073
N. 10.051-8. - Informoodo
- Ao Sr. diretor do Departam e nto Nacional do Povoamento:
eco declarante de nacionalidade es-N. 10.023/S - Remetendo 68 individuais daetiloscópicas de es- da 27° série, está retida por
trangeira e transmitindo a O. S. ri 214, (SIP. 11.402-37.)
trangeiros identificados neste Serviço.
- Ao Sr. diretor do Departamento Regional cti Instituto de ApoDia 10
sentadoria e. Pensões dos Comerei(iidoe:
Ao
Sr.
encarsegado
do
SIP. em Juiz de Fora - Minas Gerais:
N. 10.024/8 - Respondendo ao ofício n. 22.329. (SIP 27.425,
InfoOmendo oue a carteira profissional is. 45.e21
N. 10.066-8. de 1938.)
da G.° série já foi remetida para aquela cidade e recomendando sejam observadas rigorosamente as normas estabelecidos na O. S.
Dia 9
20.392-38.)
• Ao Sr. diretor do Departamento Esdadnal do Trabalho - São 184. (SIP.
- Ao Sr. diretor do Departaroeuto Nacional do Povoamento:
Paulo:
N. 10.006-8.-A. - Remeten :o 2f.: individuais datiloScópicas
N. 10.025/S - Devolvendo documentos que instrui= o preces- estrangeiros identificados neste Scidsiço.
eo de químico do Sr. Leio Naldoni. i$IP 20.077/35.)
- Ao Sr. chefe de Polícia da Distrito Federal:
N. 10.067-5. - Remetendo 2:1 individuais dactiloseôpicas de esN. 10.026/S - Devolvendo os documentos que instruíram o processo de químico do Sr. José Mestrco. ( . SIP 12.948/38.)
frangeiras identificadas ne;tc ser\
:
- A Sra. Amélia Roca
- Ao Sr. Roberto Cravo de Araujo:
N. 10.068-S, - Solicitando eomparecimento afim de receber a
N. 10.027 - Solicitando comparecimento munido do certificado
carteira profissional n. 63.475 da 20? série (SIP. 24.511-38.)
de reservista. (SI? 26.041/38.)
- Ao Sr. Domingos da Mata Itendão:
- Ao Sr. encarregado do Posto de Identificação n. 1:
N. 10.069-5. - Solicitar:do comparecimento afim de prestar esN. 10-028/8 - solicitando a devolução das carteiras profissiOs
clarecimentos. (SI?. 20.91O-38.)
52.910 e 96.714, da 27. a série. (SIP 20.439/38.)
heis •
- Ao Sr. Agenor Luiz da Silva:
- Ao Sr. inspetor regional em Belo Horizonte - Minas Gerais:
N. 10.070-S. - Solicitando comparecimento afim de recebi:e
N. 10.029/8 - Comunicando que o Sr. João Pinto de Sousa foi a carteira profissional n. 68.911 da 26," série. (SI?. 23.222-38.).
dispensado das funçõce de 'identificador no município de Jacutinga
- Ao Sr. inspetor regierial e.!;: Sito Paulo:
o odmitido para seu substituto o Sr. José Canto de Almeida. (SIP
N. 10.071-S. - Remetendo o processo SI?. 21.913-38.
•.t.793/38.)
Ao Sr. presidente do Siodisato dos Ferroviários da Leepoldi- Ao Sr. presidente da União dos Trabalhadores Metalúrgicos:: na Railway:
N. 10.030/e - Informando que a carteira profissional n. 62.964,
N. 10.o72-S. - Solicitando a devolução da carteira profissiooa otoa série, pertencemo ae, r Nicelau Verinoffe ,já foi entregue nal n. 43.247 da 0.° série. (SW. 14.860-38.)
ao mesmo. (SIP 16.152/38.)
- Ao Sr. Raul Augusto l'into - Saberá - Minas Geriass
- Ao Sr. diretor da "A Nasao”:
N. 10.073-8. - Solicitando informações sobre o número e séria
N. 10.033/S - Solicitando comparecimento afim de anotar IS da carteira prof issicnal reelnrreda. (SIP. 17.250-38.)
série.
(BIP
'15.579/33.)
a
caricii a profissional n. 48.867, da 26.
- Ao Sr. encarregado do SIP. em Barra Mansa --. Estado de
- A Sr. a. D. Zilda Ribeiro de Melo:
N. 10.034/S - Solicitando seja informado a este Serviço se ai Rio: N. 10.074-8. -- Solicitando a devolução da carteira profissional.
carteiras profissionais ne,. 30.597, 30.600 e 3.593, todas da 25. a série, já foram entregues aos seus respectivos portadores. (SI? 10.066, st. 58.551 da 26. • série. (SIP. 12.402-38.)
Arrecadação efetuada pela Tesourazia em 13 de dezembro de 1938,
de 1936.)
presidente do Sindicato Ferroviário dos Operários da a saber:
iro de 1932 .(Carteiras profissioItajubá, Minas Gerais:
Decreto n. 22.035, do 29 de
ada de Ferro Sul de Minas
N. 10.035/S - Informando sobre carteiras profissionais recia-d Jaais):
medas. (SIP 10.066/38.)
&:9108000
Artigo 0
•
- Ao Sr. encarregado do SI? em Teresópolis - Estado do Rio:.
-e' • 258000'
9
Artigo
de
Iotografiaa
N. 10 . 03C/S -c S'olisitando a remessa urgente
100$000
. 'Artigo 9d, parágrafo único
n•••nnel
A. do portador da cartéira profissional n. 55.233, da 28.a série. (sIP.
2:035$000
1
•
- Ao Sr. José Frencisco Damásio:
1
N. 10.037/8 - Solicitando comparecimento munido de fotoDecret j ri. 22.489, de 22 de feverelro de 1933 (Reglatrd de livros) d'
310$00)
grafina. (SIP 967/38.)
Artigo 4.°
- roi Sr. inspetor regional em Vitória - Espírito Sapto:
Lei n. 57, de 20 de fevereiro d.: 1935 (Registro de Quimico):
N. 10.038/8 - Remetendo o processo SIP 25.494/38.
304O00
- Ao Sr. presidente do Siodicato dos Operários Tecelões e Cias.•.
Apto 5 •
•
2,4152e0i)
aes k.neeas - Valenea, Baia:
.
,
•
..••.,
Total...
ido
sobre
carteirassprofissioneia
redeid . 10 Yl9. - 1i-domou11.51ef37.)
s
AO Sr d iretor

(JUR'

as.

IR.' •

.

(Seee.rto

Dt. ~Iro- -Ve•

• claro que o Estado de Minas não participaria de uma emprêsa, como
esta, com fins meramente privados, inadmissíveis -numa exploração
industrial do Estado. .Ele, evidentemente, entra nesta sociedade com
um fim de utilidade pra], de interesse coletivo de uma porção con- •
sideravel da popuração 6e Minas. Podia fazê-lo, instituindo um serviço público; mas, preferiu fazê-lo, lançando mão de uma organização
de. tipo eapitalístico, de econoxia mixta, como tão frequentemente se
9558000 está fazendo em outros paizes mais adiantados do que o nosso (v.
Decreto n. 22.489, fie 22 dc fevereiro • de 1933 (Registro de livros) :1 Dubois
Richard, Elements de Droit Public. 1937, pg. 289).
Artigo -1.°
3008000
Nestas condições, não vejo como seja necessária autorização. O
regimen da autorinação prévia foi 'justamente instituido para certas
- Total 1:2558000 sociedades anônimas, por que o legislador julgou necessário preservar
Cc p fere, Attredr Lima- Gon,es, respondendo pelo expediente da o interesse público ou o bem coletivo contra o eg oism o 011 a má
fé dos
Ccntadoria. — Visto, Antônio Bento, intendente em Comissão.
interesses privados, operando num campo de negócios que, pela sua
própria natureza, se vinculavam intimamente ao bem coletivo, á segurança da saúde, e da economia do povo. Ora, se é uni Estado, membro da Federação, que se propõe a realizar este serviço — como e!aDeptivtarnento Nacional da Indústria e Comércio
vainente demonstra a sua condição de detentor de 98 To das ações, —
não ha razão para fazer a sociedade anônima por ele formada deSEGUNDA SECÇÁO
pender de autorização. Seria admitir que o Estado pudesse mover-ss
ou conduzir-se com outros fins que não' os fins de interesse coletivo,
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO
que caracterizam a essência da sua ação. Se o Estado de Minas apaDia 2 de dezembro de 1938.
recesse apenas com um simples acionista, sem possuir a maioria das
Companhia Caféeira de Minas Gerais, requerendo autorização ações, de modo que o contrôle da sociedade não lhe coubesse e, sim,
para funcionar. — Não ha o que deferir, como muito bem salienta aos interesses privados, eu. por certo, acharia mie Se fazia mister a
o Diretor da Secção a fls. 21 "usque" 26 e o parecer do Consultor Ju- autorização; mas, no caso atual, assegurada ao Estado uma roteeirídico. Esses pareceres deixam bem claro que, na hipótese, se trata deve! preponderância, esta autorização parece-m, perfeitamente
Pe uma sociedade de economia mixta, cujo funcionamento indenende pensável.
cie autorização do Govórno Federal. No caso, o Estado de Minas é
Rio, 21 de novembro de 1938. — Oliveira Vianni-Á.
proprietário de 98 % das ações da companhia, o que equivale a ser
seu controlador absoluto. Em se tratando de emprêsa sob o contrôle do poder público não ha como se exigir autorização para funDepartamento Nacional de Povoamento
cionamento: Nem se diga que o Estado pode dispôr de suas ações em
fayor de particular, o que tornaria exigível essa autorização. Pelos
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR fiERAL
estatutos da companhia em causa (artigo 5.°) o Estado de Minas
ilequerirbentos despachados
Gerais será sempre, pelo fenos, subscritor de 55 % das ações, o que
significa que terá sempre o contrôle.da sociedade. Para que ele tosDia 5 de dezembro de 1938
penha de suas ações a ponta de perdpr o rn ntrôlP da emnrêsa, será
t rtees g átiO reformar as estatutos sociais. Neste caso, então, será a
Salvador Baldanza (DNP 8.231-38. — Certifiene-se.
1)imStee considcsrada pelo Govêrno para aio se examine se, it vista
Pedro Lourenzo Reggio (DNP 8.250-38). — Certifique-se d,sda reforma, será necessária, a autorização a que se refere a lei de pois de ouvir 'a inpetoria em Uruguaiana.
sociedades anônimas. Em 1 de - dezembro de 1938.. -=
Antônio da Luz Ribeiro (DNP 8.252-38), Antônio Cesar For-Falcão. O parecer do Consultor Jurfdico,"n que se refere o Waldemar
despacho nandes (DNP 8.333-38), António Francisco de ,Araújo (DNI1'
supra é o seguinte; — Não deixa- de oferecer um vivo interesse a 8.254-38), Arlia Francesco (DNP 8.255-38), Antônio Madureira
controvérsia suscitada neste processo sobre a posição jurídica das (DNP 8.256-38), Adolfo Fernandes (DNP 8.2C7-38) AdolfoFeldman
sociedades de economia mata em face do Estado. Tanto o Sr. di(DNP 8.258-38), Augusto Dias (DNP 8.259-38), Antônio Santos
(DNP -8.260-38), Alberto de Figueiredo (DNP 8.261-38), Antônio
retor de secção, Dr. Dermeval Lesse, como o Sr. Diretor Geral, doutor
J. Maria de Lacerda, têm razão do ponto de vista em que se colo- Ribeiro Martins (DNP 8.262-38), Antônio Gonçalves do Rego (DNP
caram; mas, a verdade é que, do ponto de vista dos fundamentos da 8.2.63-38), Bernardo Freigedo Rodriguez (DNP 8.'..'3 .1-38), Brusco •
autorização, cabe razão ao 'diretor da secção, que . opina pela dispensa- Giovanni (DNP 8.265-38), Berko Landa (DNP 8.266-38), Carlos
bilidade da autorização. .
- Guilherme Weber (DNP 8.268-28), Eurico Tavares da Silva (DNP
'Subscrevo o seu parecer, poderia me limitar a isto, tão larga 8.270-38), Erich Ruhemann (DNP 8.272-38), Frederico Guilhere eruditamente ele está fundamentado.- Mas, queria apenas lembrar me Webei• (DNP 8.273-38,) Francisco Crivelli (D.NP
que, se assiste razão ao Sr. Dr. Diretor Geral, quando diz que o go- 8.277-38) Friedrich Bonnichsen (DNP 8.278-38), Francisco Prewla
'
(DNP 8.279-38),
Hans Volker (DNP 8.280-38), Eur:Co Males (DNP
verno de Minas, ao se fazer acionista de uma sociedade anónima com
fins comerciais, nivela-se aos particulares e fica sujeito, como qual- 8.282-38); Hans George Gellers (DNP 8.283-38,) Isaak Rubinszteja
quer particular, às leis que regem as sociedades privadas, comerciais (13NP 8.284-38), Jacob Heinrich Christian Weber (DNP 8.285-38),
pu industriais, também assiste razão ao Sr. T/iretor de Secção, quando José Rodrigues da Costa Prata (DNP 8.286-38, Jorge da Silva
efirrna oue a sociedade requerente. de que o -Estan in de Mines detem Taavres (DNP 8.287-38), Jeronymo Pereira (DNP 8.288 -38). Joa98 % das ações, é por assim dizer, -uma instituição do Estado de quim Fereira . Barbaso (DNP 8.289-38), Ana Maria Verónica Genter
(DNP 8.296-38), Miguel Soares Barbas° (DNP 8.297-38), Manuel
Afinas, e, nestas condições, não se laz preciso autorização.
Na verdade, no caso em espécie, a socie,:lade é mais um serviço Ribeiro Gonsalez (DNP8.299-38), Maximino Fereira Marques (DNP
público de que urna exploração comereial. Dela o Estado de Minas 8.300-38), Maria José dos Santos (DNP 8.301), Maurice Francis Vandetem 98 (70 das ações: funemen ela mima das dependências do Ias- rillaet (DNP 8.302-38), José Batista Ferreira (DNP 8.290-38), •Toão
titulo do Café do Estado de Minas, que é um estabelecimento pú- Frederico Ricardo Wriedt (DNP 8.291-38), Joaquim Francisco Jacinblico mineiro; o cale venditio e os demais produtos são todos Lie to (DNP 8.292), José Pereira Serrano (DNP 8.293-33), João OhnlsMinas. Ora, é claro que estamos diante de uni serviço público do Es- ki (D.NP 8.294-38', Jakob Karpin rDNP 8.295-38), Manuel Fertado de Minas, embora revestido da forma do urna emprêsa parti- nandes Graça (DNP 8.303-38), Pellegrino Banas-enluva (DNP
8.311-38), -Rodrigo Gonçalves .(DNP 8.312-33). Roberto Worgan
cular .
Para que uma entidade — instituição, corporação, associação ou Morton Colson (DNP 8.313-38), Sameel Globeu (DNP 8.314-38),
sociedade — possa investir-s des t e conclicrio de serviço público, não Szimon Zakon (DNP 8.315-38), Szmul Keiilsen (DNl i 8.316-38),
é preciso que ela seja, concomitantemente, investida de poderes de Wogan Francis Colson (DNP 8.317-38), Zalman Schildkret (DNP
autoridade pública; ela pode constituir-se corno uma entidade pri- -8.318-38), Salvador Dayan (DNP 8.319-38), Moise Seinelman (DNP
vada, mas representar uma entidade de direito público, tal seja a ma- 8.304-38), Maria Herszonkorn (NP 8.305-38). Manuel Fernanneira por que o Estado a subordine e a prenda à sua vontade, direção des de Azevedo Agra (DNP 8.306-38), Margare te Eileen Celson
te disciplina. Falando das instituições privadas deste gênero, que per- (DNP 8.307-38), ()tília Bonato (DNP 8.308-38), Paulino Francisco
fazem serviços de interesse público, embora desprovidos de poderes .de Araújo . (DNP 8.309-38), e Pellegrino Vicenzo (DN -0 8.310-38),
de iniperium, Zanobini reconhece que tais instituições não deixam — Certifique-se.
Dir. 7
apesar disto, de serem organizações de direito público:
Abram Cupersreid (DNP 6.637-38), Antônio de Oliveira (DNP
"Tenuto conto che i fini della beneficenza, dei risparmio,, 6.636-38), Damaso Estevez Pu ga (DNP 6.597-38), Secundino Lorendella speculazione a scopo di utilitã generale, sono dello Stato zo Rodrigues (DNP C.613-38). Júlio Counago Garrido (DNP. 6.581-38,
assunti como propri, per cui direitamente disciplina e con- Francisco Luiz da Costa (DNP 6.577-38), Gaspar José Velozo (DNP
trolla gli enti che li perseguono, ii carattere publico di questi 6.579-38), Aurora Guarch f. DNP 6.655-38). — Ccmpareça. T..niz
trova pieno fundamento. )Zanobini — Diritto administratiso, Silva Martins (DNP 4.509-38), Theodor Erich Philipp (5.112-38),
1936, f. 140)".
Antônio Augusto Pinto (DNP 8.309-38), Afonso Teixeira de Carvalho
(DNP 8.370-38), Adalberto Autuei (DNP 8.371-38), Antônio SantoÉ o caso da soc ;edade presente, que pede a autorização para fun- ro '(DNP 8.372-381, António de Figueiredo (DNP 8.373-38). Albert
cionar. O volume da importância subscrita pelo Estado de Minas, bem Falk (DNP 8.371-38); Antônio Marques -de Carvalho (DNP 8.375-38),
revela que ela é claramen t e, indissimuladamente, um serviço público Augusto Alves dos 'Santos (DNP 8.376-38), André Mamy (DNP 8.377
daquele Estado, e não um serviço particular ou privado, como a sua de -1938), Alfred Waiter (DNP 8.378-38), Albert Strom (DNP 8.37)
condição jurídica de sociedade anónima parece dar a entender. Está de 1938), Antônio Garcia Morais (DNP 8•380-38)• A gostinho da Sil. .
4.1 outubro de 1932 (Carteiras profissio-..
Is ., ereto n
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-a, Castro (1)NP 8.381-38), Anh'inio 'Mendes Valeiro n;D:NP 8.322-38),
Ilevandre leadrigues Pais (DM` 8.38:L-38), Bruno Chen (DNP 8.384

Delia stataalo (UNI.)
de 1938), Corino Raffaale (DNP
Delia Ant6nio j.)1N1 3 3.387-38), Daniel Miehael

(-IiNP 8.589-38), 'Eugenii Verins'off (DNP 8.388-38, Dino
:y . DNP 8. 390-38), Erroni n(DNI, 8.391-38), Espósito Lu•iailo ÉDNP 8.:;92-36';, F a,c. o Veit nrio (DNP 8.393-38), WHelni Gradler (DNP 8.39-28), 11,?nnii Albert Peter (DNP 8.39610 1938), Israel Szlarna Leytamanr. 1.)NP 8.398-38), Isaac Brums,
hlein (DNP 8.399-38). Israel SzhInia Leytman (DP 8.400-38), Ida
:fifineff (DNP 8.401-38), Isaak Hers2enhorn (DNP 8.402-38), João
3e Figueiredo (DNP 8.403-38), Josef Cottilib (DNP 8.404-38), José
nVinio Pereira (DNP 8.405-38), .Teão Plaza Gonzales (DNP 8.406
1938), Joaquim de Oliveira (DM' 8.407-38), José Castro Lopes
iDP 8.408-38), Joaquim Lopes (.13:da 8.400-38), Jcão Fernandes
H. Silva (DNP 8.410-38), Júlio de Oliveira (DNP 8.411-38), .José
PI. a . la Mendes (DNP 8.412-38), José Sofia Nunez (DNP 8.413-38),
Kaboan Haimoviei (DNP Lucas Rodrigiii-?..3 Coutinho (DNP,
8.115-38), Luiz Augusto Paredes (.1iNP 8.416-38), Manuel José Ales (DNP 8.417-38), Manuel Antón . ° 'vens (DNP 8.118-38), Margarida Coney Lingoto (DNP 8.419-38). Manuel da Costa Gomes (,DNP
8.420-38), Max Udelsmann (DNP 8.421-38), Manuel Joaquim Afonso
;Dl\ P 8.422-38), Manuel dos Santos (DNP 8.4.23-38), Manuel Francisco da Sirva (DNP 8.424-38), Moritz Fehenbarch (DNP 8.425-38),

1",

r`a'aean 1)

T) e zembrn T In3S

8.590-38), Manuel José Marins Castinha (DNP. 8.591-38); Manuer
Gonçalves Moreno Borlido ', DNP. 8.592-38), Manuel António da
Amorim (DNP. 8.593-38), Ttrul Bastos (DNP. 8.594-38), Raivara
Delelieky (DNP. 8.595-38). Salornon Lesar (DNP. 8.597-38), Samuel Cooperman (DNP. 8.598-38), Zeilick Aronovich (Dn a 8.66038). — Cartifiquem-se.

Delegacia. do Trabalho Nlar ithno do Pôrto do Rio de JaneirO.,
JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO
SESSÃO DE 12 DE DEZEMBRO DE 1938

Cap itão de ?liar e Guerra — Luiz de Barros Falcão
Secretário: Túlio Gabriel de Carvalho
Processo: D.T.M. 6-P-38 (D.N.T. 1.234-37).,
Reclamante: Pedro Belisário de Araujo.
Reclamada: Carmo Mendes & Companhia.
Decisão — A Junta de Conciliaçãp e Julgamento &adita - Dbr

Preàidente:

nimidade:
"Não tendo havido conciliação em virtude da ausência do reclaa,

manta, adotar as razões do parecer junto ao processo e rejeitar a pre-a
liminar de prescrição suscitada pela reclamada e tomar conhecia.
mento da reclamação para dar-lhe provimento e assim condeaarl
IMO dias de férias a que rea.
Novilho Wajnperlach (DNP 8.2126-38), Rodolfo Pizarro Portocarrero a firma reclamada ao pa gamento de CRI
efeito
de acordo com o artie
jús
Pedro
Belisário
de
Araujo.
Com
.1)".N 13 8.427-38), Rifka Tandeta (DNP 8.428-38), Rosa Udelsmann
17
do
Decreto
23.768
de
dezoito
de
janeiro
de mil novecentoa
,)NP 8.429-38), Richard Katz (DNP 8.430-38), Sarah Gottlieb (DNP go
e trinta e quatro, o prazo para a presente reclamação de férias saa
8.1)1-38), Sergio Alfredo (DNP 8.42-38), Sérgio Alfrodo
Silvina Vela (DNP 8.436-38), Urbano Suppa (DNP 8.438 terminaria a vinte e quatro de maio de mil novecentos e trinta
de 1938), Yalentino de Luea (DNP 8.439-33), Wajcberg Hersz Dawid o sete, quando a reclamação foi apresentada em doze de janeiro cata
quele ano portanto em tempo oportuno. Não procede tambem a doe
i. DP 8.440-38), Wolf Beznos (DN p 8.442-38), — Certifique-se.
lesa da reclamada que pretende reter, para os efeitos do artigo G o dat
lei 62, a indenização do férias que está obrigada a pagar em virlue
Dia S
do do artigo 16, do Decreto acima referido, pois b desconto a que sta
Rangel de Jesus Leiria (LnNP. 8 -165-38), Micheline Luise Cot- refere o artigo da lei 62 invocado, deve recair unicamente sohrO
ordenados ou comissões não sendo admissivel o desconto do pagae
¡encha (DNP. 8.466). — Certifiquem-Fe.
mento das férias. Compareceu: Mário José de Castilho, represan-I
tanto da firma Carmo Mendes & Companhia, não tendo tomparecido 4
Dia 9
reclamante Pedro Belisário de Araujo."
Acindécio Borges Alves (DNP. 7.798-38), Enleei.° Otto Dolz
,k DNP. 0.666-38). — Compareçam.
Afonso Gomes (DNP. 8.492-38), Antônio dos Santos (DNP.;
5.495-38), Adolfo Júlio dos Santos (DNP. 8.496-38), Albina Luiz
Pereira (DNP 8.498-38) Abram Malina (DNP. 8.490-38)„antônio
Orfila) (DNP. 8.500-38), Antônio Rodrigues Albino (DNP. 8 . 501ÁTA N. 77 — sassÃo ORDINÁRIA EM 16 DE NOVEMBRO na 1938
U), Erwin Bergel (DNP. 8.505-38), Eugenie de Walewski Colonna
(DP. 8.506-38), Evaristo Vai (!)NP. 8.507-38), Francisco José Presidência do Sr., ministro Tavares de Lira — Procurador, Dr. 11,-(3',.;
iloratschke (DNP. 8.508-38), 1=1 , t . sze Ilanná Dadus (DNP. 8.509poldo Cunha elo — Secretário , Eduardo Américo de Fará.
33), Gustav Herrmann (DP. 8.510-38), João de Sousa (DNP. 8.511Presentes s oSrs. ministros Otávio Tarquínio de Sousa, Jas4
38), José da Silva Florindo (DNP. 8.512-38), Josef Ghain Markis
(DNP. 8.513-38), Jan Dzwigala (DNP. 8.514-38), Judite Ferreira Américoa Bernardino de Sousa, Eduardo Lopes e José de Cra'rq
de Barros (DNP. 8.515-38), Geraldo Teixeira Raposo (DNP. 8.516- Nunes, foi aberta a sessão.
Compareceram os Srs. auditores Oliveira Lima, Bueno Brandao!
38), João Evangelista Pereira e Maria Machado Pereira (DNP. 8.51788), Jazílio Gomes Texugo (DNP. 8.518-38), José Camba Gondarii Rogério de Freitas e Ernesto Claudino.
—
aDNP, 8.519-38), José Lourenço Fernandes Coelho (DNP. 8.520a
Relatados pelo Sr. auditor Oliveira Limar
38), Luiz Manuel Fernandes (DNP. 8.521-38), Leizer Walf Kozuszak (DNP. 8.522-38), Maria ITerminia de Sousa (DNP. 8.523-38),
Processos:
Manuel Pires Ferreira (DNP. 8.524-38), Manuel dos Santos (DNP.;
De tomada de contas:
8.525-38), Manuel Ferrelra Júnior (DNP. 8.526-38), Martinho
yeira Gomes (DNP. 8.527-38), Manuel Orfão (DNP. 8.528-38), MoN. 38.350 de Francisco Camara Calda, adminisfaraddr da reaaf
kes Schachter (DNP. 8.529-38), Smii Abram Alstut (DNP. 8.53o- de Rendas Federais no Alto Jurtrá, Cruaeiro do Sul, Território fio(
Stphan Wngereheim (DNP. 8.531-38). — Certifiquem-se.
Acre, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 1936, no qual se aprecia
tambem a situação do escrivão ArnéElo (le Barros Monteiro;
Dia 10
N. 38.397 de Miguel Teles, almoxarife, interino, da Estrada do
Fervo Petrelina-Terezina, de 18 de agosto a 31 de dezembro de 1936;
Francisco Fernandes (DNP. taôó8-38), Francisca Figueira IaN. 741/38 de Maria Antônia de Sá Chaves, agente do correio
"fluí (DNP. 6.670-38), Manuel de Araujo Franco (DNP. 6.691-38,a em Jaguaribe, Estado da Paraiba do Norte, de 14 de junho a 31 da
locé de Queiroz (DNP. 6.679-38), Bac Stolear (DNP. 6.674-38). — dezembro de 1936;
eacare.
Compareçana.
N. 1.0 1 8/38 de Mário Afonso Monteiro, capitão tenente,1
.1Rtzhal/a Hidono (DNp. 5.666-38). — Cumpra o tlespacho do regado
de comunicar7a , no crusaaoa "!'tio Grande da Sul", de
fim. 4.
a 4 ite abril de 1937;
reiro
li
agenie do corre'H
casimiro Gil Monteaguclo tDNP. 5.777-38). -- Em face das
N. 1.147138, de lticaraa
P.; ido, com fun..4».e:.:. de tesoureiro. do
n !,3
h-formações nada ha a deferir.
Caeonde,
Estado
de
Antônio Eugênio Latgt4 (DNP. 8.542-38), António Ferreira Fra- janeiro a 15 de junho •10 :P:;7;
quito (DNP. 8.543-38), Boanerges Simões Moreira (DNP. 8.544tenent::-eorona
N. 1.212/38 de Paulo aa ',ranja Pala
38, Diogo Martins (DNP. 8.516-38), Erwin Majorovicz r,DNP. à comprovação da aia/ir:iça() ,saaa ao ,-~atainento
50:00001-1
Lo8.547-38,, Joina Roizentul , DP. 8.5'48-38), José do Oliveira
cabido
em
1924;
Silva, 1.0 teni-inte, ineurnhi.; .-; .:e
pes (DNP. 8.549-38), João 'Francisco da Caetana (DNP. 8.550-38),
N. 1.232/38 de Mário Perena
do Sul", de 5 de
Wolfgang 'Benjamin }logo Philipp (DNP. 8.a52-38). — Certifr- eseafandria e torpedos no eri.37.nt! , e . -Rio
anam-se.
a 9 de junho de 1916;
Dia 12
N. 1.236/38 de Artur alinainho, capitao-tencnte, incumbido
a
(Dal'.
8.554-38),
Georg Kanwitezsr (NP. 8.556- navegação no encouraçado"D portoro", da 18 d e junho a las de setemra
'iscar llize
38). Mário Fernandes (DNP. 8.567-38), Abílio Gomes da Silva (DNP. de 1923;
N..1.301/38 de Tales Casar Martins, 1.° tenente, médico, rela.::o
8. a7.4-38), Ailassa Aronovich (DNP. 8.575-38), Albino da Mota Dias à comprovação
da aplicação dada ao adiantamento de 2:00013000 roGuinares DNP. 8.570-38), Antônio Henrique de Sousa Bastos (D
Na. 8.577-38'1, Beta Muller (DNP. 8.579-38), Engenisz Twardo- cabido em 1924;
N. 1.335/38 de Leonidas Teles Ribeiro, 2.° tenente, F. N., em
wski })NP. 8.580-38), Eva Burzteyn (DNP. 8.581-38), Ezramore Bmaeiros
do Corpo de Fuzileiros Navais. cie
o
Ckii Zylbel a ziajn (DN p . 8.582-38), José Pristak (DNP. 8.583-38), viço na Companhia d
l'evereiro de 1938;
(D 27 de dezembro da 1917 a Ia
Fia ncisco da Costa Machado (DNP. 8.584-38), Gerhard FueheJo0
lo
Paute Juslitio Stranas, 1.0 tenente, incurnbd
N. t.352/38
NP. 8.585-38), Ilelvécin Fernandes Ba gos (DNP. 8.586-38),
a 12 de
a.aaaseaa",
de
11
de
fevereiro
.
.
no
c,
1
i
a
snento
do
aan
8.
:i8-38V1
Duarte
(DNP.
DNP.
8.587-38),
Joaquim
:
Ai' sda Silva
.589-38), Lothar Brasílio &hum} (D.NP.a de 1937;
P.
I.a/ar
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N. 1.353/38 de Raul Valença Câmara, capitão-tenente, encarr -e gabei de sinais no encouraçado "São Paulo", de 2 de março R 13 de maio
!de 1936;
N. 1.354/38 de Luiz Penido Burnier, 1.° tenente, incumbido do
armamento no C.T. "Alagbas", de 13 de abril b 15 de dezembro de
1937:
N. 1.355/38 de Armando de Saint Brisson Pereira, 2.° tenente, incumbido de artilharia no G. T. "Paralisa", de 5 de março a 19 de
maio de 1916;
N. 1.356/38 de Hélio Ramos de Azevedo Leite, 1.0 tenente, incumbido de navegação no tender "Belmonte", de 4 de maio de 1936 a 31
de dezembro de 1937;
N. 1.371/38 de Murilo Vasco do Vale e Silva, capitão-tenente,
incumbido de máquinas no C. T. "Santa Catarina", de 30 de junho de
1934 a 14 de fevereiro de 1936;
N. 1.379/38 de Francisco Lucas GOrdes Pauline, 1. 0 tenente, engenheiro Maquinista, incumbido de eletricidade no cruzador "Rie
Grande do Sul", 'de 13 a 14 de outubro de 1922;
N. 1.383/38 de Joaquim Magalhães Barreto, 1. 0 tenente, QM,
incumbido de eletricidade no mesmo cruzador, de 18 de fevereiro a
13 da março de 1920;
N. 1.420-38 de Mário Pereira da Silva Torres, capitão-tenente,
incumbido de escafrandria e torpedos, idem, de 5 de setembro de 1911
a 2 do janeiro de 1918;
N. 1.434-38 de José Goutinho Pereira, 2° tenente, incumbido de
artilharia no C. T. "Paraná", de 25 de agosto a 24 de setembro de
1916;
N. 1.435-38 de Fernando Almeida da Silva, 2° tenente, incumbido de artilharia no C. T. "Sergipe", de 4 a 17 de junho de 1917;
N. 1.436-38 de Manuel Pinheiro do Vale, 1° tenente, engenheiro
maquinista, em serviço no C. T. "Paraíba", de 16 de janeiro a _1 de
março de 1923;
N. 1.485-38 de Alfredo Ferreira NULIESS, agente do correio em
Guaratam, Estado de São Paulo, de . 1 de janeiro a 31 de dezembro de
1937;
N. 1.486-38 de Manieta de Matos Diniz, idem em General Gilcério, idem, idem;
N. 1.488-38 de Licita Pinho Pereira, tesoureira da agência poetai
telegráfica em Viseu, Estado do Pará, de 1 de janeiro de 1937 a /11
do janeiro de 1938;
N. 1.489-38 de Etna da Cunha Malta, agente do correio em São
'Pedro das Lages, Estado de Pernambuco, de 9 de maio de 1930 a 31
de dezembro de 1932;
N. 1.491-e8 de António de Padua Ga.valcanti, idem em Angélicas, idem, de 1 de janeiro de 1916 a 28 de janeiro de 1,917;
•
N. 1.517-38 de Deoclécio Antero Pinto, tesoureiro da agêdola
postal-telegráfica em Maracand, Estado do Pará, de 1 de janeiro de
1937 a 15 de janeiro de 1938;
N. 1.518-38 de Abel Guimarães, telegrafieta contratado, servinào
como agente postal-tesoureiro em Marabá, idem, idem;
N. 1.526-38 de Antônio Jacob do Rasário, tesoureiro da agdnicka
postal-telegráfica em Marapanim, idem, idem;
N. 1.540-38 de Bemvinda da Silva Paoioni, idend, idem, em São
Miguel do Guamá, idem idem;
N. 1.553-38 de Maria Josefina Caiado Ferreira, agente postal eina
Sabino Pessoa, Estado do Espírito Santo, de 1 de janeiro a 31'. de
dezembro de 1937;
N. 1.557-38 de Sevilha Tavares, idem em São João do Jabotf,
idem do 1 de janeiro a 31 de agosto de 1937;
N. 1.564-38 de Menara Alves Pinheiro, idem em Soturno, idem,
de 1 de janeiro a 31 de dezefnbro de 1937;
N. 1.587-38 de Rita Labanca, idém em Campanha, Estado de Minas Gerais, de 1 de janeiro de 1935 a 31 de dezembro de 1937;
N. 1.604-38 de Hercules Moreira Mala, idem em Cristais, idem,
de 1 de janeiro de 1935 a 31 de dezembro de 1937;
N. 1.641-38 de Abílio, Ramos Barbosa, tesoureiro da Sucursal
n. 3 do Departamento dos Correios e Telégrafos no Estado de São
Paulo, de 1 de janeiro a 20 de setembro de 1936;
N. 1,851-38 de Laura de Melo Ribeiro, agente do correio em
.Ribeirão, Estado do Rio de Janeiro, de 1 de janeiro a 31 de dezembro
de 1937;
N. 1.652-38 de Lúcia I3alesdent Barroso Nunes, idem em Saco,
idem, idem;
N. 1.670411 de Amaro José Rodrigues, idem em Rio dos Inclies,
idem, idem;
N. 1.687-38 de Maria Luiza Tavares de Azevedo, idem em Pacidncia, idem, idem;
N. 1.e90-38 de Isabel Frazão dos Santos, idem em Rio Dourado,
ideni, idem;
N. 1.735-38 de Erotides Novais, idem em Ladainha, Estado de
Minas Gerais, idem.
- O Tribunal julgou quites os responsáveis e mandou lavrar os
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N. 29.380 do Venalicio Veri eira . •,lve z, ex- cola(r da extinta
"coletoria federal da Capital de Estado de São Paulo, no qual se apic.eia tambens a eituacão,do escrivão Armando Barbosa Xavier. - O Tribunal deo provimento ao recurso para rel'or.mar a acoPtião de 2 de oue •
1ubro de /935, no seni_ido da retificação piopos-ta, 1 tvrn-_1 n.,-se nevo
acoro.
De recursu de rev65o:
Requeridos pelo Sr. procurador: .
N. 37.212 de Judio ra Cesez. Preira agente postal ein
Estado de Minas Gerias;
N.38.463 de Daria Osóri: de ,Oliveira, administrador de
dega da Pa.,.anagua„, Estado do Paraná.
O Trreunal resolveu admitir os recursos de revisão requericlodi
Pelo Sr. Dr. preeureder.
N. 34.1049, de Benedito Casemiro, sub-oficial, fiel, em servi'
na Escola de Aprendizes de Marinheiros do Rio Grande do Norte.
Havendo sido recolhida aos seafres pfiblicos g importância de 578370(44
a que foi o responsevel condenado, 8711 alcance, por acordão em se::usai
de 2 de dezembro de 1937, deliberou o Tribunal que se lhe expeça
a respectiva previsão de qui...ação.
N. 14.285, de Leonor Rodrigues do Oliveira, ex-agente postal e
"Livramento de Barbacena". Medo de Minae Gerais, no periodo de
de novembro de 1927 a 20 de dezembro de 1919. - Foi proferilo
seguinte despacho: "Preceda-se de acordo com o parecer do Sr. ZLIjUlimip
to do Sr. procurador."
1
De comprovação de adiantereento:
De 50:0008000 recebido em 12 do julho deste ano, ge Tesooesii
Nacional, pelo ministre J. A. Barbosa Carneiro, para atender 11 de
pesas do Conselho Federal do Comércio Exterior, de julho a setembe
De 8:2008000 em 18 de agosto de 1938, pelo inspetor de alun
do Aprendizado Agrícola no Estedo de Sergipe, Antônio Pereira oni
Silva, para despesa com o pessoal extranumerário, de agõsto e setenSel
bre;
Recebieles da Diretoria Geral de dentabilidade da Guerra, elji
1925:
De 15:000800 pelo tenente-coronel Francisco Feltes da Silva;
De 5:184000 pelo major Flávio Queiroz Nascin eido;
De 5:0008000 pelo major Rogaciano Ferreira Mu :ides;
RecebicUs da Caixa Militei. de-Mato Grosso;
De 10:0803000 em 1925, pelo coronel Frutuoso Mendes:
De 2008000, idem, pelo tenente, comissionado, Gabino Sei? l
Soares;
Recebidos da Caixa Militar das Forças em Operações nos Estados
de Santa Catarina e Paraná, em 1925:
De 7:0008000 pelo 2° temente comissionado, Benedito AugueR

da Silva Braga;
De 50:0003000 peio capitão Raul Silveira de Melo;
De 3:0906000 pelo 1 • tenente Bento Ribeiro Carneirci Montç.itÂ
De 20:0092000 pelo 2° tenente comissionado Frei/0104 pessoag
Guedes.
, O Tribunal julgou comprovada Si aplicação dada aos adiaetras,
mentos.
- Relatados pelo Sr. auditor Bucno BrandO:

Processos:
De tomada de contas:
N. 33.066 de Eugênio da Veiga Jardim, ex-tesoureiro do ext.'
Distrito Telegráfico de Goiaz de 23 de março de 1928 a 28 de reas;
de 1930 e de 13 de - janeiro de' 1931 a 2.3 de janeiro de 1932;
N. 38.083 de Alcides da Silva Marques, encarregado da venda •t.
selos adesivos na capital do Estado da Bala, de 1 de abril de 19.2

a 21 de abril de 1931;

N. 38.914 do Maria Freire de Menezes, agente postal em San
Rosa, Estado de Sergipe, de 1 de inalo da 032 a 31 de dez:mita*
de 1937;
•
N. 739-38 de Maria Dias de Albuquerque, idem, gni Entron
mento, Estado de paraíba do Norte, dei de janeiro a 81 de dezem
de 1938;
N. 810-38 de Augusto Geear de Holanda, faroleiro em Maésitir
12 de agosto a 31 de dezembro de 1937;
N. 905-38 de Alcina Mascarenhas Maurd, agente dd tórrele
Jaguaripc. E.stado da Bafa, de 7 de outubro de 1911 a 8 de junho
de 1937;
N. 909-38 de José Carmo de Morais, ex-agente postal em Fumaça,
ER tao de Goiaz, de 1 de dezembro de 1924 a 4 dc outubro de 4987;•
N. 922-38 de Amélia Rangel de Farias Leite, idem. em Tapercá,
Estado da Parafba do Norte, de 1 de janeiro de 1916 a 31 de dezembre
de 1934;
N. 1.016-38 de Milton de Siqueira Lopes, capitão-tenen t e em
serviço no rebocador Sales de Carvalho, no dia 31 de deiembro
de 1937;
N. 1.019-38 de Raul Martins de Oliveira, capitão de corveta. T.N.,
em serviço no encouraçado alifeas Gerais, de 1 Lie deternbro a 31 de
dezembro de 1937;
N. 1.150-38 de Hilário Santos, coletor federal emGaspar, EstaN. 1344-38 de Silvina Tendrio Gavalcanti, agente do correio siri
do de Santa Catarina, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 1937, 'ad- Mimoso. Estado de Pernambuco, de 1 de janeiro a 31 de dezembrd
i qual se aprecia tambem a situação do escrivão João Alfredo Rebelo. de /937;
O Tribunal julgou o coletor em crédito pela importância de 098900,
N. 4.218-S8 de Paulo de Araujo Bastos, tenentc-corenel, reat1941
¡sendo 828600 de selo de nomeação, 68000 de porcentagens e 18300 da ã comprovação
da aplicaçáo dada ao adiantamento de 100:00080,541
!taxa da Lei 183 e o escrivão igualmente em orddito pela quantia de- recebido r.m 1924;
53$000, sendo 588200 de •selo de nomeação, 48000 de porcentagens e
N. 1.230-38 de
de Matos Cunha, 2° tenente, engelibeir#:
p4 800 de ordenado fixo e mandou lavrar desse sentido o competente maquinista, incumbidoRaul
de eletricidade no G.T. Pai, de 20 d( ana10.
&cordão
a 13 de setembro de 1918;
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N. 1.234-38 de Nel.vton Gomes Barroso, 2° tenente, .engenheire_
maetrinista,. incumbido de eletricidade ao G,T. Rio Grande do Norte,
4.;f: 10 de março .a 2 de abril de 1916;
N. 1.278-38 de Verginaud do Vale Melo, esmiturárig iarvit:43
eaieti secretário da Capitania. dos Portos do Território 48)
11 de janeiro a 31 de dezembro de 1937;
N. 1.279-38 de Alfredo Bento de Melo e Alvim, 1 9 tenente, etemi. t. tg ;Tdo (1 ., artilharia no C.T. Mato Grosso, de 5 de julho a 8 de
seateribro de 1923;
N. 1.280-38 ele Sílvio de Sousa Costa Leal, 1° tenente, incumbido
a vil/suja no C.T. Sergipe, de 15 a 20 de inosto de 1918;
J'\. 1.360-38 de Hemetério DaJato Gomes, faroleiro, encarregado
dit mater,a1 de balisarnento na Capitania dos Portos do Estado de
Oleio Grosso, de 1 de outubro a 31 de dezembro 'de 1937;
N. 1.377-38 de Raul Gutierrez Simas, P tenente, engenheiro maquitaste, incumbido de eletricidade no cruzador Rio Grande d.) Sul,
de 15 de abril de 1920 a 5 de setembro de 1922;
N. 1.581-38 de Antônio Maria de Carvalho, 2' tenente, incumbido
de ninharia no C.T. Paraíba, de 3 de julho a 15 de julho de 1916;
N. 1.117-38 de Cristiano Gomes da Silva, 2° tenente, engenheiro
maquinista. incumbido de eletricidade no C. T. "Piauí, de 10 de
junho a 17 de agosto de 1916;
N. 1.418-38 de Carlos Oscar Guimarães, 2° tenente, engenheiro
maquinista, com a mesma incumbência, de 16 de janeiro a 21 de juuho de 1917;
N. 1.519-38 de Lafaiete Palmeira Silva Costa, telegrafista, servindo como agente-tesoureiro postal-telegráfico em "Castanhal",
de 6 de abril de 1937 a 15 de janeiro de 1938;
N. 1.520-38 de Maria Madalena Gaia, agente do correio em "BeVoa", Estado do Pará, de 1 de janeiro de 1916 a 31 de dezrnbro de
1925:
N. 1.531-38 de Joaquian Nogueira Sidrim, tesoureira da agência postal-telegráfica em "Capanema", idem, de 1 de janeiro de i937
a 15 de janeiro de 1938;
N. 1.555-38 de Luzia Luchini, agente postal em **São João de
Petrópolis". Estado do Espírito Santo, de I de janeiro a 31 de dezembro de 1937;
N. 1.559-38 de Júlio Barbosa, idem em "São Francisco", idem,
de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 1937;
N. 1.562-38 de Anita Mediei, tesoureira da agência postal-telegráfica em "Santa Teresa", idem, idem;
N. 1.608-38 de José de Assis Pereira, agente do correio em "Belttão", Esiado de Minas Gerais, idem;
N. 1.629-38 de F'rancisca Florentina do Nascimecto, ex-agente
postal cio "Piáti". Estado do Rio Grande do Norte, de 6 de setembro
dr 1935 a 8 ele dezembro de 1932;
N. 1.639-38 de Luiza de Melo, tesoureira da agência do correio
"Ceitanduva", Estado de São Paulo, de 1 de janeiro a 31 de de5eilibro da 1936;
a. 1.643-'38 de Artur Gomes Camilher, tesoureiro da agência
en.s lid em -rate:late", idem, idem;
N. 1.615-38 de José Rodrigues da Silveira, tesoureiro da agênew postal era -HW. idem, idem;
N. 1.669-38 de Margarida de Sousa Eiras, agente postal em
"Palmas", Estado do Rio de Janeiro, de 1 de janeiro a 31 de dezembro
ee 1937;
N. 1.072418 de Maria Antonieta Morassl, idem em "Porto Real",
iaeni, idem;
N. 1.681-38 de Mafalda Batista Rangel, agente postal, com funções do tesoureira da Sucursal de "Engenho de Dentro", Distrito Federal, de 1 a 21 de janeiro e 11 de fevereiro a 31 de dezembro de
1937:
N. 1.089-38 ele Hilda Teixeira Pinto, agente do correio em "Hermogenio Silva", Estado do Rio de Janeiro, de 1 de janeiro a 31 de
dezembro de 1937;
N. 1.737-38 Cie Ceci Nunes Soares, agente do correio em "Las'eance", Estado de Minas Gerais, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de
1937.
- O Tribunal julgou quites os responsáveis e mandou lavrar
os acordãos.
N. 35.917 de Naylor Otoni, ex-agente do correio em "Monte Alegre'', Estado de Minas Gerais. - O Tribunal deu provimento ao recurso, para o fim de reformar o acordão do 22 de dezembro de 1937,
no sentido da retificação proposta, lavrando-se novo acordão.
De recurso interposto pelo Sr. procurador, dos processos números 36.619 de Aristotelino Ferreira de Carvalho e 38.122 de António Groth Alves. - O Tribunal resolveu admitir e recurso de revisão, interposto pelo Sr. procurador.
N. 3.2-19 de Francisco Xavier Amândio de Oliveira, ex-coletor
federal em "Acará", Estado da Pará, de 2 de outubro de :885 a 31
de dezembro de 1801. - Foi proferido o seguinte despacho: "Proceda-se de acordo com o parecer do Sr. procurador."
N. 4.549 de José Tomás Nabuco de Oliveira, almoxarife do Arsenal de Marinha no Estado do Pará, de 1 de janeiro de 1902 a 31 de
dezembro de 1905;
N. 5.905 de José Camilo de Araujo, escrivão, servindo corno coletor federal em "Mar de Hespanha", Estado de Minas Gelais, de 4
de janeiro de 1904 a 31 de dezembro de 1910.
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Proferiu-Se o seguinte despacho:: ,`Proceda-se de acordo com
gfarecer do Er, Dr. procurador.
De comprovação de .adiantamentos:
.
tecebidas no Tesouro Nacional:
De 0:3758000 em 30 de março último, pelo diretor da Escola
Missionai de Engenharia, Dr. Carlos Luiz de Andrade Neves, para
etender às despesas nos meses de fevereiro, março e abril deste ano;
De 18:1058000 em 25 de abril seguinte, pelo professor catedrático da 5' cadeira de clinica médica da Faculdade Nacional de 51,,dicina
da Universidade do Brasil, Dr. Heitor Anes Dia1, para dtsep:oas a
seu cargo;
De 8:5008000 em 14 de junho último, pelo almoxarife da classe G,
quadro I, do Ministério da Educação e Saude, António Boniello Júnior, idem, nos meses de maio, junho e julho deste ano;
De 2.541:6008000 em 24 seguinte, pelo diretor da classe "J",
Dr. Claro Augusto de Godói, idem, nos meses de junho a agosto do
mesmo ano;
De 1:0008000 em 25 seguinte, pelo secretário do Instituto Benjamin Constant, Joaquim Antônio Cordovil Matiriti, idem, no 2° trimestre do corrente ano.
O Tribunal julgou comprovada a aplicação dada aos adiatitamentos.
Recebidos nas delegacias fiscais:
De 120$000 em 25 de julho último, pelo servente clasee dn
Aprendizado Agrícola de Alagoas, José Marcolino Guimarães, para
despesas durante o mês de junho anterior;
De 3:0898000 em 4 de de dezembro de 1936, pelo almoxarife da
Faculdade de Medicina da Baía, Sinésio de Sousa Gomes, idem, no
V trimestre daquele ano;
lee 1758000 em 6 de julho último, pelo servente do Domi rdo da
União da Baía, Manuel Barreto, idem, no 3' trimestre do corrente
ano;
De 1:9758000 em 16 seguinte, pelo chefe da Portaria da Delegaria Fiscal do Tesouro Nacional no Estado da Baia, José Augusto
Proeper Boucher. idem, idem;
De 1:5008000 em 30 de junho anterior. pe ;o almoxarife da
classe E, quadro VI do Ministério da Educação e Saude Pública, em
exercício na Escola de Aprendizes Artífices do Es t alo de Mato Grosso,
Valentim Profeta do Amarai, idem, no 2' trimestre do corrente ano;
De 250:000$000 em agosto de 1937, pelo engenheiro cla :se K.
do Departamento de Aeronáutica Civil, Fernando Gama RocLegues,
idem, nos meses de agosto, setembro e outubro do mesmo anã'
De 2008000 em 30 de dezembro do ano próximo findo pelo fiscal
de Plantas Téxteis, Pauto de Araujo Soares, ideal, no 3° trimestre
daquele ano;
De 2608000 em 29, anterior, pelo professor de classe "G". com
exercício na Escola de Aprendizes Artífices de Sâo Paulo. José Piotrowski, idem, nos meses de novembro e dezembro do mesmo aeo;
De 9:5008000 em 24 de junho último, pelo da-tilógrafo da classe
"F", do Campo de Sementes de Coqueiro. no Estada de Sergipe. Liado
Pereira da Silva, idem, no período de 24 a 30 dc junho citado;
De 2258000 em 7 de iilho seguinte, pelo guarda fiscal da Mesa
de Rendas Federais em Estância, no mesmo Erdado, Ephrem José
Ribeiro, para atender às despesas iniudas e de pronto pagamento
daquela repartição;
O Tribunal julgou comprovada a aplicação elida aos adiantamentos.
De 1108400 em 28 ele julho último, pelo servente da classe "B"
da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado de Santa Catarina,
Timóteo Bento Coelho, para atender a despesas de pronto pagamento;
De 1:0008000 PITI 16 ele setembro se a uinte, pela sub-ajudante da
Inspetoria do Serviço Fomento da Produção Vegetal. no Estado
do ParaniS, Hermes Machado Cardoso, idem, durante o 3° triroestre
do corrente ano;
O Tribunal conveatru em diligência o julgamento dos preo,essos,
para os fins a que aludem as informações.
De 125$000 em 14 de abril último, polo escriturário da Agência
Fiscal de Santo Angelo, no Estado do Rio Grande do Sul. Carlos Biscardi Júnior, para despesas miadas a seu cargo, no 2° trimes:.re do
corrente ano. - O Tribunal julgou ilegal a aplciação dada ao adiantamento de que se trata, de acordo com a informação,
De 289$400 em 28 de ju:ho seguinte, pelo servente da classe "B",
da Escola de Aprendizes Artífices de Santa Catarina, Jacinto Tornaz
de Aquino, para despesas miadas a seu cargo. - O Tribunal ;ulgou
legal a aplicação dada ao adiantamento, com exclusão da importancie
de 408000, referente ao documento de fls. 4, visto infringir o diepoato
no ert. 302 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública.
De 2:725$000 em 27 de junho anterior, peio escriturário da
classe F, do Ministério da Educação e -Saude, Edmée de Ca'valho
Brandão, para despesas durante o período de junho a agosto do corrente ano. - O Tribunal julgou legal a aplicação dada no adiantamento, com exclusão das importâncias de 508000 e 260a000. mrespandentes aos documentos de fls. II e 12 (docs. as. 9 e 10). visto
terem sido os respectivos pagamentos efetuados fora do período
a que se destinava o adiantamento.
Recebidos da Extinta Diretoria Geral de Contabilid-ade da Geerraf,
De 400:0008000 pelo general Hastinfilo de Moura:
De 567:0008000 pelo tenente-coronel Rn i mim..0 i-torrres•
De 30:0008000 pelo 2° tenente contador Firme e ort ara,
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•-De 11:0008J00 pelo 2" -teneqte cantador Fortunato. aleseiraente;
-De 20 :000$000 - pelo ciaeoã,P1 1 dtç.dà .11.0fi1ie ebilke1RIlltíathc".O Tribunal jidgeu legai a apli.:. adZ.o dada .2.1;..5 adiontamenteee.
Recebido na Caixa Militar tias Fusas ena °pe.:ações •no Not da
Rept-Min:a:
• Dc 10:000$G00 pelo major intendente 'de .-Guerra, Rairoundo
Eeies Burlaniaeule • ••
'Recebido da Caixa. Militar ile . "Mate Grosso:- •',
'De 3;0008000 em . 22 de, junho de •926 pelo 20 tenente coaÁs.sio•ada, Heitor Pereira, para atender . às despesas -extraord _i enleias - e
urgentes;
Recebido da Extinta Caixa Militar das Forças cm Operaçõ i, nee
Eetedols do Paraná e Santa Catarina:
De 5:0003000 .pelo capitão 'Luiz Uniu Reis.
O Tribunal julgou comprovada a aplicação dada aos adiantanica os de que se trata. .
Processo:
De 'tomada de contas:
N. 33.675 de Carlos de Alvarenga -Sales e Jair da Rocha Werneek,
reepectivamente, eoletor e escrivão da Coletoria de Paraíba do Sul,
11, , Estado do Rio de Janeiro, no período de 1 cie janeiro a 31 de
dezz...ribro de 195-5 - Havendo sido recolhida a GS cofres pillePeos a
i m Pd a tanci a de -2548600, •correspondente ao alcance a cujo - pagamento
foi rondeuado o responsavel de que se trataepor acórdão -de 26 de
janeiro último, deliberou. o Tribunai que se expeça quitação a, dito
wsponsavel.
- Relatados pelo Sr. auditor Rogério e Preito:::
Processos:
tomaua de contas:
N. 39.0t-,8 de Eglon Marques, -1' tenente, servindo no contra-torpedtdro -Mato broseo" (Ene. Incumbência de C,Inunicações e Rádio),
no per:0d i de 1 de janeiro a 27 de -abril de 103.7;
N. 740-38 de Crispim de Menezee Lira, agente do Correio de
"Be1er de Guarabira", Estado da Parailia do Norte, de 1 de janeiro
a 31 de trezeinbro de 193'2;
N. .809-38 de. Acir Dias de Carvalho Roche, capitão tenente,
servindo n, tender "Behnonte" (Incumbência de artilharia), no periodo de 19 de novembro de 1935 a 21 de janeiro de 1936;
N. 1.146-38 de Floriano Peixoto Pener, ajuuante do Correio de
"Caeonde", Estado de são ,eaulo, no perMdo de 1G de junho a 14 de
setembro de 1937;
N. 1.217-38 de Celso Amancio Ramitlad, tesoureiro da classe H
da Estrada de Ferro Central do Rio Gruode du Norte, no periodu
de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 1937;
S. 1.22038 de Alvaro de -Araujo Jorge, pratice rural classe E,
no pendo de dezembro de 1937;
N. 1.229-38 de Alexandre Sanches Brandão Junior, agente do
carreio de "Congonhas do Norte", no periodo de 1 de janeiro a 31
de dezembro de 1937;
N. 1.233-38 de Armando Regis Bittencourt, capitão tenente; servindo no cruzador "Rio Grande do Sul" (Incumbência de eletricidade), no periodo de 6 de outubro de 1926 a 9 de janeiro de 1928;
N. 1.235-38 de Edgar dos Santas Rosa, 20 tenente engenheiro
maquinista, servindo no C. T. "Piauí" (Incumbência de eletricidade), no periodo de 30 de março a 15 de junho de 1916;
N. 1.237-38 de Aidano de Faria, 1° tenente W. O., servindo no
C. T. "Piauí" (Encarregado da artilharia), no dia 17 de setelnbro
de 1920;
N. 1.238-38 de Alexis Cardoso de Carvalho Rocha, 1° tenente,
servindo no cruzador "Rio Grande do Sul" (Incumbência de eletricidade), no periodo de 15 de maio a 5 de outubro de 1926;
N. 1.239-38 de Helvécio Coelho Rodrigues, 2° tenente, servindo
no encouraçado "Deodoro" (Incumbancia de navegação), no período
de 28 de outubro de 1917 a lá de janeiro de 1918;
N. 1.240-38 de Luiz Costa Furtado de Mendonça, 1° tenente, mélieo seevindo no tender "Ceará", no penedo de 18 de novembre de
.i025 a 25 de março de 1027;
N. 1.241-38 de Euclides de Sousa Braga, 1° tenente, servindo no
cruzador "Rio Grande do Sul" (Incumbência de artilharia), no e13
nodo de 28 de janeiro de 1919:
N. 1.242-38 de Otávio Figueiredo de Medeiros, idem, idem no
eruz Mor "Barroso', (Incumbência de torpedos), no periodo de 28
de ebeil a • 20 de setembro de 1916;
N. 1.380-38 de Rodolfo de Sousa Burmester, capitão tenente,
Piem
encouraçado "Deodoro", no periodo de 12 de novembro de
1919 a 19 de fevereiro de 1920;
N. 1.121-38 de Jaime Magalhães Barreto. 1° tenente, engenheiro maquinista, idem no CI. T. "Rio Grande do Norte" (Incumbéneia de eletricidade), idem de 15 de eeteMbro de 1919 a 4 de março
de 1920;
N. 1.494-38 de Clamem Cortes Barbosa, agente do correio de
"Rio Grande", Estado do Rio de Janeiro, no periodo de 1 de janeiro
a 31 de agosto de 1937;
N. 1.495-38 de Inácio Manoel de Paula Antunes, tesoureiro da
Diretoria Geral de Expediente e Contabilidade do • inietério da
Justiça e Negócios Interiores, no periodo de 1 de janeiro de 1937 a
15 de janeiro de 1938;
N. 1.516-38 de Alice Mendes Felipe, tesoureira da agência posfal-telegráfioa de "João Pessõa", Estado do Pará, no Período de 1
do janeiro de 1937 a 15 de janeiro de 1938:
N. 1.527-38 de Raimundo Nogueira Travessos,: teIireiro
agência postal-telegráfica de "Santa Isabel", idem, idem;
-
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N. 1.542-38 de Emeudel Bittencourt Martins, teledrafisia co 3.•
Miguel/doe
de 1 de.jaile::. o ,a 18 de tre esto de :93'i.;
mae.a, Melado, egerde pvtal de "Saleta Lwhia.
dos Pancae" .-Eetecli -do ESpirito :Santo, idem de 1 ue.eaueieo ele
uezeinero de 1937 ;•
tie -mania de Canada) Sbea teeoureara da .itgedeia
N.
p st al-te • eeedfiaa, ti e -.a.an ta de uz , • Idem, ideai;
o
N. 1.a5u-38 de Andreima iloueguignuo Legusei,.agente 4hkiááli
5. JIA() do Jauued.', idem, ue i de seteinoeu a 21 de elezindiaeo mie
193a;
1.5i30 -. 38 ue . .Cireua Beruusa Rocha, .idem •de -Santo Anidide
do 1iuqum, idem, ue 1,de 'jimuieu a ..31 de deeedineu de '1931;
N. 1.261-3e de :Eustáquiu Beeçan, idem tite "santo André'', idem,
ideia;
. ii. 1.565-38 de Valdiria due Santos Autuada, tesoureira do correio de aSerrii" iu.end idem.»
N. 1.589-38
de idadna 'Lopes de aleura, agente .do correio -de
"-Gonçalves Chaves", Estado de Minas (erais, de -1 ,de janeiro a 34
de dezembro de 4937;
N. 1.201-38 de Maria Garcia Nunes, idem de "Monte -Serrar, Estado do Rio de Janeiro, -idem;
N. 1.592-38 de Marinho de Bragança Quidtaniiha ,idem -de -Morro Grande" idem, idem;
N. 1.593-38
de José Nepoiducena . Figueira, idem de "Pombal"»
,
'
idem, idem;
N. 1.594-38-de Antônio da Silva Levi •ador, idem -de "Ponta Ne-,
gra" idem, idem;
'N. 1.295-38 de Maria' Conceição de Carvalho, idem de "Gaeea" '
Estado de . São Pau,o, idem;
N. 1.642-38 de Benedito de Camargo ;Barros, tesoureiro do ,:or-!
a• eio de "Sorocaba" idem, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de tem;
i N. - 1.650-38 de Elisa de Castilho e Paula, agente do correu, de
"Ponte de Fones", Estadi do Rio de Janeiro, de 1 de janeiro e 31,
de dezembro de 1007;
N. 1.653-38 de Frawiseo Alves da Silva Andrade, idem de
nheiro", (Estação), idem, idem;
N. 1.655-38 de Aurora Rosa Barenço, idem , de- "Maná", idem...,
idem;
•
N. 1.671-38 de Maria da Gldria Eeteves, idem de "Vieira Cortês", idem, idem;
N. 1.688-38 de Josd António dos Santos, idem de "Rei-ir n
'Iguassd ", Piem, idem ;
N. 1.136-38 de Margarida Maria dos Santos Mourão, idem dol
"Largo Dom João", Estado de Minas Gerais, idem.
- O Tribunal julgou os responsaveis quites e mandou lavrail
os competentes acordão".
N. 1.515-38 de Maria Clementina do Carmo, agente do
de "Casa Amarela", Estado do Pernambuco, no periodo de 5 de no.r‘
yearibro de 1915 a 31 de maio de 1918. - O Tribunal julgou p1es.4`.
critas as contas relativas ao periodo de 5 de novembro a 31 de de-e
zembro de 1915, nos i ermos do art. 49 do Decreto-Lei 426, de 12a,
de maio último, e corerou o rosponsavel quite no perlo& de 43.
de janeiro de 1916 a 31 de maio de 1918, mandando lavrar o com-i
petente acordão.
N. 31.286 de Luiz Ferrari e Teodomiro Ribeiro, respectivamerde'
te, coletor e escrivão das Rendas Federais em "Faxina", Estado ded
São Paulo, no Periodo de 6 de março de 1920 a 31 de dezembro d'Ø'
1928. - O Tribunal julgou o responsavel em crédito pela impor-e
tância de 1088774, o escrivão lambem em crédito' pela . de- 1{4679
mandou lavrar nesse sentido o competente acordão.
N. 346-38 de Luiz Pacheco dos Reis e Celso Orlandino LepeSe,
respectivamente, coletor e escrivão da coletoria federal de- "Campo
Alegre", Estado de Santa Catarina, • no periodo de 1 de j aneiro [t
de dezembro de 1937. - O Tribunal julgou o aludido coletei 0111;!
crédito pela quantia de 109$1C0 e o escrivão tambern em craditcf
pela de 28200, mandando lavrar nesse sentido o competente aelenelão,'
N. 1.151-38 do José Bonifácio Godfroy Leomil e Frederico dar.
los de Abreu e Sousa, respectivamente coletor e. escrivão. da '1°
letoria das Rendas Federais em "São Gonçalo" 'Estado do. Rio deak
Janeiro, do 1 de janeiro a 31 de dezembro de 1937.
- O Tribunaa•
'
julgou os responsavele em crédito pelas importâncias de $500 e 3100,e;
respectivamente, e mandou lavrar neese, sentido p competente acor-e,
dão.
N. 33.399 de Francleca de Lune Freire,. agente do correi ded
"Aruá", Estado da Paraiba do Norte, no periodo de 1. de janeiro ale
de dezembro de 1935,
. - O Tribunal julgou a responsavel em débi-el
to de 218120, mandando lavrar nesse sentido o competente acOrdão-.0
N. 34.345 de Alaide Leite Arruda agente do ,correio de -Saol4
Boa-ventura", Estado da Paraíba do Norte.
- O Tribunal deu pro-91
'
vimento ao recurso para reforma do acordão de 4 de agosto de MV
no sentido da retificação proposta, lavrando-se novo acordOo.
N. 13.246 de Juvenal Alves Peite -de Sant'Ana, ex-coletor fe
deral de "Bom Jesus", R.stado do Rio Grande do Sul. - Tribunall
mandou alienar a caução, de acordo com os pareceres.
N. 32.880 de António Lino de Sousa Mata, tesoureiro da agêneieP
postal-telegráfica de "Cachoeira de Itapemirim", Estado do EspIrte
to Santo, no penedo de 28 de -dezembro de 1931 a 25 de feveretr de 1935. - Converteu-se em diligência o julgamento:
a) para que eejam remetidos ao Tribunal os inquéritos admini
trativo e policial, bem como o processo - crime 1 inetauradee effir17*
reerensavel, ou cópia autêntica dos mesmos;
„..
- •
I .
COrreiCk

•
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b - para que a D:reioria Reziorird dos- C - irreo3. e Te.ljgraros
Estado' (10 Espirito santo informe sobre as datas e resultados dos
últimos balaneots efetuados na tes )uraria a cargo do rcsponsave!,
atem do que foi efetuado pela comissão de iaquerite:
c) para que a mesma Diretoria informe quais os prazos fixados
para que o responsavel recolhesse os saldos e rendas ein seu poder,
Informando, igualmente, da e vezes em que o mesmo reseoneavel excedeu destes prazos;
d) qual a data das últimas requisições de selos e outras forMulas de franquia feitas pelo responsavel e qual o motivo por que
a Diretoria Regional deixou de atender alguma delas.
N. 1.711-38 de Afonso de Barras Cavalcanti, servindo de coletor de "Amaragi", Estado de Pernambuco, no periodo de 30 de noe'embro de 1911 a 24 de abril de 1912. - Converteu-se em dilieèneia o julgamento afim de que seja cumprida a decisão do Tribunal,
'de 10 de novembro de 1937, bem corno para que seja junto a este o
trocesso de baixa de fiança a que se refere o parecer de fls. 8.
De baixa de fiança:
Ofício in 6.085, de 26 de julho último, solicitando autorizecão
hera entrega da fiança prestada por Francisco José nomes, ex-azente do correio de "São Gonçal) do Pará". - O Tribtir ed entretelem
ji baixa da fiança protrada sai seesão de 18 de julho de 1922.
De comprovação de adiantamentos:
Recebidos no Tesouro Nacional:
De 3:0008000 em 8 de julho último, pelo chefe da portaria do
,Wribunal de Contas, Antônio Lopes Junior, para despesas no aedo'do de julho a setembro:
De 17:0008000 em 12 de maio anterior, pelo engenheiro da classe
as do De partamento de Aéronautica Civil, Eloi Pontes Teixeira, idem
, ?los meses de marco, abril e maio do corrente ano;
De 300 :000$000 em 5 de dezembro de 1935 pelo diretor da Ditetoria de Estatística da Produção, Rafael ela Silva Xavier, para
'despesas a seu cargo.
- O Tribunal julgou comprovada a aplicação dada aos adiantamentos de Que se trata.
Recebidos nas Delegacias Fiscais:
De 3:400$000 em 2 de agosto último, pelo servente classe D,
.00 Aprendizado Agrícola de Alagdets, José Marcolino Guimarães:
De 695$000 em 9 seguinte, pelo escriturário da Inspetoria Resional do Trabalho, Estado do Paraná, Osvaldo Alves Sampaio, para
despesas durante o 30 trimestre do corrente ano;
De 1:000$000 em 8 de julho anterior,. pelo almoxarife da Estação Experimental de Cana de Acuear. António Pais de Melo, idem,
gelem;
De 19:800$000 em 28 de julho citado, pelo agrónomo da classe K,
' Icon] exercício na Inspetoria do Serviço de Plantas Texteis, Estado
lie Sergi pe, José Pereira Filho, idem, idem;
- O Tribunal julgou comprovada a aplicação daria aos arlianlamentes de que se trata.
De 200$000 em 2 de junho último, pelo servente, classe E, do
'Departamento Nacional de Portos e Navegação, Ascendino Nasci, enento, para despesas miudas e de pronto pagamento. - Converteuse em diligência o julgamento, afim de que a Diretoria informe de

rmerit

Recebidos na Caixa Militar das Forças em Operações nos Es_!
a ledos do Paraná e Santa Catarina:
De e0:000$000 pelo 2° tenente, Benedito Augusto da Silva Braga;
De 50:000$000 pelo capitão Carlos Germack Possolo:
- O Tribunal julgou com provada a aplicacão dada aos adiaritamentos de que se trata.
Recebidos na Ex. Diretoria Geral de Contabilidade da Guerra:
De 21:930$600 pelo tenente coronel Raimundo Borges;
•
De 5:000$000-pelo major Outubrino Pinto Nogueira.
- O Tribunal julgou comprovada a aplicação dada aos adian! lamentos. de que se trata:
Relatados pelo Cgr. auditor Ernesto Claudino:
1à
'Processos-.
De tomada de contas:
N. 36.901 de Benjamim Lerina. ex-coletor interino da coleto.1 , ria das rendas federais em "São Pedro", Estado do Rio Grande do
Sul, no período de 6 de novembro a 3 de dezembro de 1928;
N. 37.611 de Mário da Gama Bentos e António da Cunha Azevedo. respectivamente coletor e escrivão federal em "Cabo Frio",
.„ Estado do Rio de Janeiro, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de
11931.1:

N. 39.003 de Rosa de Oliveira, agente de "Avenida Subure Liana", Distrito Federal, de 16 de novembro de 1936 a 31 de dezembro de 1937;
N. 39.304 de Castorina de Castro dos Santos, agente postal- do
'Marco da Légua", Estado do Pará, de 1 de janeiro a 17 de junho
e de 4937;
N. 39.305 de Maria Antonieta Casemiro Duarte, idem de "Corfume Maguari", idem, de 13 de janeiro a 30 de novembro de 1937;
N. 912-38 de Georgina Rabelo Damasceno, ex-agente do Cor- reio de "Rolante", Estado do Rio Grande do Sul, de 1 de março de
; 1920 a 31 de agosto de 1932;
N. 1.015-38 de Artur da Costa e Silva, 3° faroleiro, servindo aios Postes Iluminativos de "Gatinhos" e "Santo Alberto". Rio
,Grande do Norte, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 1937;
a'
N. 1.017-38 de Herbert Pinto Morado, 1° tenente 00 Piem no
C. T. "Maranhão" (Encarregado das Comunicações), de 31 de dezein: 'tiro de 1936 a 19 de março de 1937;

(:'.
N. 1'.1'.2-38-d; nicarle No-inlânilla Paiva, agr.91te uo etur,:ew
"Cacoade", Estado ile São Paulo, de 15 de setembro a 31 de dezembro de 1937;
N. 1.231-38 de Aetemio Gonçalves Cruz, 1° tenente engenheiro
maquinista, servindo no C. T. "Piauí" (Incumbência de Máquinas),
de 29 de dezembro de 191e a 26 de janeiro de 1928;
N. 1.275-38 de Armando Cesar Martins Burlamaqui, 1° tenente, idem no C. T. "Paraná" (Incumbência de Torpedos), de 22 do
maio de 1931 a 14 de janeiro de 1932;
N. 1.276-38 de José Pereira Duarte, 2° tenente F. N., idem na
30 Cia. do Corpo de Fuzileiros Navais, de 21 a 31 de dezembro de
1937;
N. 1.277-38 de Aeir Dias de Carvalho Rocha, capitão tenente,
idem no tender "Belnionte" (Incumbência de artilharia), de 3 de fevereiro a 4 de março de 1936,
N. 1.281-38 dP Pio da Rocha Pombo, idem, idem no C. T,
"Mato Grosso" (encarregado de artilharia, de 11 de outubro de 21
óe outubro de 1926 a 31 de janeiro de 1927;
N.' 1.333-38 de José Francisco dos Santos, 1° tenente F. N.,
'Mato Grosto" (encarregado de artilharia), de 11 le outubro de de
1926 a 31 d cjaneiro de 1927;
N. 1.330-38 de Aldo de Sá Brito e Sousa, 1° tenente, idem no
cruzador "Rio Grande do Sul" (Imeubência de Escafandria e Torpedos.), de 2 de agosto de 1919 a 14 de março de 1920;
N. 1.337-38 de Pano Camilo Monteiro, capitão tenente, idem
no N Hy "Jaceguál" (Encarregado do Material de Comunicação), de
29 de setembro a 19 de outubro de 1937;
N. 1.339-38 de Aristides Pereira Campos Filho, 1° tenente,
idem, idem, (alem), de 8 de novembro a 30 de dezembro de 1937;
N. 1.340-38 de J0-t3 Francisco de Paula Ramos, 2° tenente, idem
no C. T. "Sergipe" (Incumbência de Artilharia), de 17 de fevereiro
a 31 de dezembro de 19IG;
N. 1.341-38 de Bernardino Rodrigues Gomes, 1° tenente fuzile:1. e naval, idem no Corpo de Fuzileiros Navais (Incumbência do
Comandante da 8 acompanhia), de 21 a 3 , 1 'de dezembro de 1937;
N. 1.421-38 de Angelo de Azevedo Mesquita. capitão tenente,
idem no Enc. "Floriano", de 9 a 16 de março de 1922;
N. 1.425-38 de Áureo do Vale Lins, idem, Piem, idem, de 1 de
novembro de 1920 a 31 de julho de 1921;
N. 1.42e-38 de Arí de Albuquerque Lima, 2. tenente, idem, idem,
de e de abri l de 1919 a 23 de marco de 1920;
N. 1.432-38 de Paulo Sá de Castro Menezes, idem, idem no C.
T. "Mato Grosso", (Encarregado da Incumbência de Artilharia), de
25 de janeiro a 19 de março de 1916;
N. 1.433-38 de Eugên o da Costa Matos, cepitão tenente, idem
no Ene. "Floriano", de 16 c:e junho de 1923'a 9 de abril de 1924;
N. 1.492-38 de Maria 'favares, agente do Correio de Bom Conse'ho. Estado de Pernanetau o. de 8 de agosto de 1916 a 5 de agosto
de 1920:
N. 1.563-38 de Maria Barcelos de Lima, idem de Timbuí, Estado do Espírito Sento. de 1 de janeiro a 3,1 de dezembro de
1937;
N. 1.838-38 de Dalea Pasmai, tesoureiro do Correio de Belémzinho. Estedo de 85D Paulo. de 1 de janeiro a 3,1 de dezembro de
19313::
N. 1.610-38 de José Perel Homem de Melo, idem, idem de P:ndorennhangaba, idem. idem:
N. 1.644-38 de Júlio Cesar de Vargas, idem da agência postal
de Piracicaba, idem, idem;
- O Tribunal julgou quites os responsáveis e mandou lavrar os
acorelãoe .
N. 31.079 de Tino Hoepcke. coletor interino da Coletoria Federal de Campo Alegre, Selado de Santa Catarina, no período de 21
de fewreiro a 27 de maio de 1935.
N. 37.629 de Luiz Frota e João Herenogenes Eboli, respectivamente, coletor e escrivão da Coletoria das Rendas Federais, em Bom
Jaedim, Estado do Rio de Janeiro. no período de 1 de janeiro a 31
de dezembro de 193e.
- O Tribunal julgou os responsáveis em crédito pelas importáncias de 322$418 e 3$000, declarou tandem em crédito pela' importãncia de 2$100 o alud:do escrivão João Ilermogenes Eboli e mandou lavrar nesse sentido os competentes acordãos.
De recurso de revisão:
Requerido pelo Sr. procurador:
N. 31.287 de João Manoel Guedes Falcão e Samorim Gustavo
de Andrade, respectivamente coletor e escrivão das rendas federais
em Caxias, Estado do Rio Grande do Sul, no período de 1 de janei
a 31 de dezembro de 1923 - O Tribunal resolveu admitir o recurso
de revisão, interposto pelo Sr. Dr. procurador.
N. 28.017 de Carlos de Alvarenga Sales 'e Jair da Rocha Werneek.
col etor e escrivão da Coletoria Federal em Paraíba do Sul, Estado do
Rio de Janeiro, do qual consta o ofício n. 159, de 1 de setembro último, da Diretoria da Despesa Pública, pedindo peovidências no sentido le ser devolvido àquela Diretoria o. processo r• 97.830-36, afim
de poder dar andamento ao de n. 50.089, em que Jair da Rocha
Werneck pede seja - cancelada a ordem de alienação das apólices que
eoestiluem sua fiança - O Tribunal preferiu o seguinte despacho:
"Peccede-se de acordo com o p arecer do Sr. Dr. procurador.,
De eomprovação de adiantamentos:
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Iteceleeos no Teeouro Nacional:
De 3:0001000 em 24 de agosto últinitt, pelo ajudante- de porteie)
'da Secretaria de Estado no Ministério da :Educação, e i Saude, Antônio de Carvalho Borges, para despesas ,no 3° trimestre do correu-1e ano;
De 10:0001000 em 11 de julho anterior, pelo escriturário do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem Mário Martins Lage,
pelem, idem :De 950:0001000 em 31 de março último, pelo engenheiro de ia
classe, Hélio Lobo, idem no 1° trimestre do corrente ano;
De 2:6001000 em 1-1 de sOmibro próximo findo, pelo oficial administrativo classe J, bacharel Epitácio Monteiro Pessoa., do Tribuusl de Contas, idem nos meses de agosto a outubro;
De 200:0001000 em 6 de maio último, pelo prático de Paranácio CtO Hospital S. Sebastião, Haroldo Barros Freire, idem de abril a
junho deste ano;
De 1:250/000 em 13 de julho seguinte, pelo escriturário do Ui1ernato Pedro II, José Maria Joice Paranhos da Silva, idem no 3° trimestre do corrente ano;
— O Tribunal julgou comprovada a aplicação dada aos adian-1
I.an.ento,
De 30:0001000 em 20 de junho último, pelo -contabilista da alasse I — Quadro I — do Ministério da Educação e Saude, Tiers Godói,
para desp esas a seu cargo durante os meses de julho, a gosto e setembro deste ano;
De 12:300000 em 18 de agosto seguinte, pelo chefe da Portaria
da Alfândega do Rio de Janeiro, José Inooencio Batista Pereira, idem,
;
De 5 :030000 em 26 de julho anterior, pelo continuo da Recoliedc,ria do Distrito Federal, Benedito José Alves, idem, idem;
-- O Tribunal converteu o julgamento dos processos, em diligeneia, para os fins .nclicadas nas informações.
Recebidos nas Delegacias Fiscais:
De 200000 em 20 de junho de 1 .937, pelo auxiliar de 1' alasse da
Comissão de Classificação de Algodão do Serviço de Plantas Téx-leis Estado do Pará, Nicanor Azevedo Barros, para despesas duranta o 3° trimestre daquele ano;
De 485:0004000 em 31 de maio último, pelo 'escriturário dadasse E, da Itôde de Viação Cearense, Hermógenes Januário • de Lima,
idem nos meses de abril a junho do corrente ano.
— O Tribunal julgou comprovada a aplicação dada aos adianta.nento de que se trata.
Iterebidos no Ministério da Guerra:
De 6 :000000 pelo capitão honorário António de Almeida RoDe 3: :0001000 pelo segtindo tenente comissionado João Alves de
Carvalho;
De 30 :000000 pelo primeiro: tenente contador, Demástenes
roi r hauser:
Do 30;e00100G pelo primeiro tenente Manuel Sotero cia Silva;
De 20:0008000 pelo- capitão Isauro Iteguera;
De 20:0001000 pelo primeiro tenente Intendente Francisco Noi's de Almeida;
De 10:0008000 pelo coronel José Anil:Mie/ Coelho Remoalho;
De 100:0001000 pelo tenente coronel José dos Meras Maciel da
Costa;
De 5 :000000 pelo capitão Felisberto António Fernandes Led.
— O Tribunal julgou comprovada a aplicação dada aos adiantall'erlf

OS.

Foi, finalmente aprovada a r edação dos acordãos lavradas nos
proceseos: julgados nas sessões indicadas e apresentados pelos seguintes relatores:
Sr. auditor Bueno Brandão:
Sessão de 31 de outubro de 1938:
Ns. 38.502 de Gestão Azambuja, ex-ahnoxaxife da olasee j ) dá
Imprensa Nacional; 847-30 de Odila Rohe, Tinoco, te"oureira da agène
ca-postal-telegráfica de João Pessoa, Estado do Espírito Santo;
8-38-38 de Helissonolrf Gomes de Oliveira, telegrafista de 5 4 classe,
contratado, agente postal-telegráfico de Faro, Estado do Pará; 90'7-38
d- Francisco Jerônimo Gonçalves, tesoureiro da Faculdade de Medicea da Baia; 913-38 de Maria Romano, agefite postal de Monção, .
1.3ado.do Rio de Janeiro; 914-38 de Maria Eulália Gomes, idem de
Bi Vista, Estado da Paraíba do Norte; 9 029-38 de Jerónimo Milano,
idem de São João dos Pobres, Estado de Santa Catarina; 938-38 de
Antônio Augusto de Faria, pagador da Estrada de Ferro Noroeste do
Brasil; 1.001-38 de Jussaro Fausto- de Sousa, 1° tenente, quando em
serviço no C. T. "Paraná", incumbência de tor pedos; 1.802418 de
Francisca Bezerra Pinto, agente postal de "Palmeira", Estado de
Pernambuco; 1.009/38 de Amélia Queiroz Oliveira, idem de "Rosa
e Silva" idem; '1.010/38 de Gertrudes Zeferina Leite, idem 'de "Russinha", idem-f. 1.011/38 de Amélia Barbosa Pereira de Vasconcelos,
idem de "Pureza", : idem; 1.095/38 de Floriano Rodrigues Simões,
idem de "Dois Córregos", Estado de São Paulo; 1.102/38 de Eugênia
Moreira da Costa, idem de "Consolação'!, idem; 1:103/38 de Antônio
de Sousa Machado, idem de "Pedreira", idem; 1.107/38 de Pedro
Bento da Silva,- idem de "Santo André" idem; 1.108/38 de Maria
Augusta do Amaral, idem de "Brotos" ide;
' t.109/38' de' Maria Eli-.
ea da Cruz, idem de "Bela Cintra", idem;
e1.1
17/38
(1E3'11f:iria Leonor Serrano, idem de "Sabauna", idem: 1 ../.10/513 : de Maria ; ilenriqueta
da Silva Melo, idem de "Liberdade", ideni; considerando-os
quites
es mandando expedir-lhes as provisões.
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Sr. auditor Ernesto Claudiuo.
.Seseão de 27 de setembro de la38:
N. 332/38 de Carlos Frederico Lampert, coletor feJeral
Estado do Rio Grande do Sul,. e escrivães Lucidio Correia Batista •
Tibárcio Rios Laguna, no penedo de i de janeiro de /914 a * toe
março de 1916. — O Tribunal declarou prescritas as contas do coletor
eesponsavel e escrivão Luddio Correia Batista, no perlado de 1 de
janeiro de 1914 a 31 de dezembro de 1915, julgando no periodo de 1
de janeiro a 19 de março de 1916 em débito pelas importâncias de
1141540 e 821632, respectivamente, o coletor e o esrivão Tibúrcio
Rios Laguna, e marcou o prazo de trinta dias para o devido P aga
-mentoafrsbpdlei.
Sessão de 4 de outubro de 1938:
' N. 34.091 de João Tomás Vieira, agente, com função de tesoureiro da agência postal telegráfica de "Imbituva", Estado do Paraná,
no periodo do 1 de janeiro a 31 de dezembro de 1935, considerande-e
quite e mandando expedir-lhe a necessária provisão.
,
Sessão -sie 18 de outubro de 1938:
Ne. 50/38 de Luiz Brito, tesoureiro da Faculdade de Medicina'
de Porto Alegre; 83/38 de Irene Augusta Ferreira, agente do correm
de "Araguaia" Estado do Espírito Santo; 487/38 da Maria Mazzoli,
idem de "Podo Franco", Estado de Santa Catarina; 488/38 de Primitivo Júlio dos Passos, idem de "Itaperiu", idem; 489/38 de willy;
Hering, agente poeta/ telefónico de "Matador", idem: 494/38 de -Linário José Leal, idem de "Palmeiras", idem; 495/38 de Fermina Maria
de Sousa, agente do correio de "Lagia do Norte", idem; 592/38 do
Ana Barreto de Sousa Leão ! idem, substituto de "Maria", Estado de
Pernambuco; 593/38 de Alzira Veloso de Oliveira, agente do correio
de "São João de Guaranhuns", idem; 590/38 de Manuel Alves de Lima, idem de "Santa Maria", idem; 624/38 de Sebastião Lopes de ele
buquerque, idem de "VicOncia", idem; 770/38 de Paulo de Araujo'
Sampaio, sub-oficial mestre, servindo no Cruzador "Rio Grande dO.'
Sul", (Incumbência de mestre); 771/38 de Henrique Alberto Carlos,
segundo tenente, idem no Encouraçado "Floriano" (Incumbência de:
sinais e telegrafia); 772/38 de Alvares Barcelos Sobra:, 1° tenente);
idem no contra torpedeiro "Piauí", (Encarregado de artilharia);
773/38 de Gentil Homem de Menezes, idem no contra torpedeiro
"Mato Grosso", como encarregado da incumbência de artilharia)
774/38 de Flávio de Oliveira Machado, capitão tenente, engenheiro
maquinista, idem no contra-torpedeiro "Paraíba", ',Incumbência de
máquina); 775/38 de Olimpilo Augusto Monteiro, capitão tenente,.
engenheiro maquinista, idem, idem, (idem); 776/38 de Genésio Gone
çalves dos Santos, 1° tenente, engenheiro maquinista, idem, idem
(idem);; 777/38 de Ruben Guimarães Rocha, idem, médico, idem no,
Aviso Fiscal :Aspirante Nascimento", como encarregado do meteria; médico-cirúrgico; 778-38 , de Teodoro Alves de Sousa, 2° tenente,
engenheiro maquinista, idem no contra torpedeiro "Piauí", arte
cumbência de eletricidade); 1.031/38 de Maximiano José dos Santos,
S.0 — C.D. — Mt., idem no rebocador "Sales de Carvalho", •considerando-os quites e mandando expedir-lhes as eompetentes provisões.
N. 35.737 de Severino Lemos de Vasconcelos, coletor das renda
federais de "Amaragf" (Interino); considerando-o em crédito pela
importância de 5471000, e mandando se lhe expeça a necessário Pro- •
visão. .
N. 38.4361/37 de Rubens de Almeida Alcântara, 2r tenente, /etendente naval, servindo no navio Hidrográfico "José Bonifáeio", Cone
siderando-o em débito pela importância de 220:115$300,-;eoriarcandd
o. prazo de trinta dias para o recolhimento da referida; -quantia nog
cofres Páblicos, acrescidos dos juros de mora que foremodevidcm.
Sessão de 31 de outubro de 1938:
Ne; 33.187 de Adolfo Janvrot Júnior, armazenista de 4° Distritd
da Inspetoria de Aguas e Esgotos; 39244 de José Mendonça Lima;
1° tenete, cirurgião dentista, servindo na Escola Naval-;. 582/38 de
Ana Cândida de Melo, agente do correio de Urutaf, Estado de oftolazj
585-38 de José Guedes Vieira Filho, idem de São Simão. Estado •dg
São Paulo; 025-38 de Maria Leopoldina Cabral de • Vasconcelos; ideei
de Cruangf, Estado de Pernambueo; 65448 de Ana Souto Carvalliidd;
idem de Andrade Pinto, Estado do Rio de Janeiro; 65548 de' Isaura
Sodré Santarém, idem de Alcântara, idem; 890-38 de Odete Vaseone
celos Pompeu, ,idem de Abadia do Buriti .Alegre, Estado de Goiaz1
987-38 de Cristiano Gomes da Silva, 1° tenente, engenheiro-maquie
riista, servindo no contra-torpedeiro "Piauí", (Incumbência de Ele,
tricidade); 988-38 de Anibal Martins Ferreira, 2° tenente,- idem nd
contra-torpedeiro "Paraná" (Incumbência de torpedos); 989-38 de
Alberto de Andrade Portugal, capitão-tenente, idem no contra-to, `
deiro "Mato-Grosso" (Incumbência de Artilharia); 991-38 de Márid
Câmara Hoffman, 1° tenente, idem. idem; 992-38 de Jorge Pais Leilie,
segundo-tenente, servindo no conrh-torpedeiro "Mato-Grosso", reine'
encarregado da incumbência de artilharia; 993-38 de Ari da 'Frota
Roque, 2° tenente, fuzileiro naval, idem no Corpo de Fuzileiros Navais
(Incumbência da 2' Companhia); 994-38 de Claudio:mor' de OliVeira,
1° tenente, fuzileiro naval, idem na 4 4 Bateria do Carpo de Fuzileiros
Navais, como encarregado do material da mesma bateria.; 1 34 4 -38 •
de Geraldo Ferreira Braga, 1° tenente, idem no centra-torpeveiro
"AlagOa.s" (Incumbência de Navegação -e Radiotelegrafia), coir- iderando-os quites e mandando expedir-lhes as necessárias proeisiies.
N e 35:780 de Stauislau GlueeeOSueski agente do cori u de .M.olé
ESIado do Paraná, dando provimento ao recurso inteopeetO pelo 'Sr.Dr. procurador, para o fim de a:terar a grafia dti ~lie cio 'resinolisávei (pie fica como acima, mareia:ido expedir-lhe a competente pre
vieão •
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—
Nada mais havendo a tratar, o Sr. roitV ,:tro presidente designou Irada de Ferro Central do Bra qP. (PG. 22.017) — O Tribunal reo dia 22 de novembro corr,-,n e.e, para a seguinte sessão ordinária de cusou regist r o ao aludido contrato, por não ter sido cumprida a
ju:airierito de processos da mesma natureza, declarando encerrados diligência anieriorioeni °velei :dia.
Processos:
o trauall.us.
De pagamento de 456$000 a José Matejec, Filho, nos termos
E, peva contar, passou--se esta ata que, depois de lida e aprodo Decreto 23.298, de 27 de outubro de 1933. (PG. 22.191) — O
,acia, vai subaerita e assinada.
;Tribuna: ordenou o registro da aludida despesa.
n•••n•:=
De concessão:
RAU:e:não cia ata da sessilo de 31 de outubro de 1938
De aposentadoria a Abílio Vieira de Melo, escrivão da ColeRelatado Pelo Sr. auditor Rogério de Freitas:
toria Federal de Nazaré, Estado de Pernambuco e a1: .- oises Dias
Pereira, chefe de Portaria, cla.sse "D", do Quadro IIT, do MinistéProceaso:
rio da Marinha. (PG. 29.379 e 9.623);
De tomada de contas:
De melhoria de pensão, nus termos do Decreto-Lei n. 196, de
N. 467-38 de José Martins Pinto Coelho, ex-r coletor federal em 22 de janeiro último a Marina de Si queira Campos, irmã solteira do
Ponte Nova. E-Oado de Minas Gerais, em que tombem se apura a res- 10 tenente médico do Exército João de Araujo Campos; a Maria;
ponsabilidade do escrivão José D i as da Costa. — O Tribunal julgou das Dores Dias Lima, filha do 1° tenente reformado. do Exército
o coletor em crédito por 1715126, e quite o escrivão, mandando-se Hon6rio de Souaa Lima: a Ana Barata dos Santos, viuvo do capitão
expedir provisão ao coletar, procedendo-se quanto ao-escrivão na de Cosveta Domingos Pedro dos Santos; a Guiomar Machado de
fôrma regu:anientar.
Moura e outras, filhas do ca piaão de Mar e Guerra, graduado, pia,
trão-mor, Manuel Machado; e Virgilina Nunes de Assunção, viuvo
do major reformado do Exército, Joaquim da Câmara Assunção o
ATA N. 78 — SESSÃO ORLMNÁRIA EM 16 DE NOVEMBRO DE 1938
a Antonieta do Vale Lins, filha do almirante reformado Antônio
Presidêncin do Sr. ministro Tarares de Lira — Procurador .Dr. Leo- Lins Cavalcanti de Oliveira. (PG. 25.598, 25.580, 25.231, 25.189,
23.094 e 23.052); poldo Cunha Melo — Secretário, Sr. Eduardo Américo de Faria
De montépio e meio soldo a Alice Pereira Lobo. viuvo do genePresentes os Srs. ministros Otávio Tarquínio de Sousa, José ral do Brigada, reformado, Manuel da Costa Lobo. PG. 27.236);
De pensão especial a Zuleika Vieira Gonçalves, viuvo do 10 teAmérico, Bernardino de Sousa, Eduardo Lopes e José de Castro Nunes,
nente Aviador do Exército Adalberto Correia Goncalves. (PG.
foi aberta a sessão.
27Y758);
Relalados pelo Sr. ministro Otávio Tarqufnio de Sousa:
De montepio civil a Hermínia Schindler Viana, e outras, viuvo
Ministério da Agricultura:
e filhas do secretário do Supremo Tribunal, Gabriel dos Santos
Oficio n. 4.908, de 3 deste mês, da Diretoria de Contabilidade, Viana; a Anita de Saldanha Ramiz Wright, filha do presidente do
declarando, em aditamento ao de n. 4.394, de 4 de outubro último, Conselho Superior do Ensino, aposentado, Benjamin Franklin Raque a distr.buição do crédito de 150:000$000 à Delegacia Fiscal mis Gaivão; a Adelisa de Azevedo Serra e outras, filhas do carteiro
do Tesouro Nacional no Estado de São Paulo, está subordinada de 12 classe, aposentado, da extinta Administração .dos Correios da
à Sub-consignação 14 — Matérias primas, etc. — Material — da Baía, Cosmo Tertuliano de Azevedo; a Herandina de Eça Rangel,
Verba 2a e não à Sub-consignação n. 13 — Artigos de expediente viuvo do guarda da Alfâclega do Pará, Otávio Rangel e a Orminda
etc., da mesma Verba, como, por equívoco, solicitou o citado ofício Pedreira Vieira, filha do agente embarcado da extinta Administração
n. 4.391. (PG. 27.710 — O Tribunal mandou que se proceda
dos Correios no Piauí, Propércio Machado Vieira. (PG. 24.765,
retificação, de acordo com os pareceres.
24.661, 23.050, 27.215 e 27.162).
Ministério da Educação e Saude:
O Tribunal ordenou o registro das citadas concessões, e, bem
Ofício n. 5.016, de 24 de outubro findo, do Departamento de assim o das despesas classificadas.
Administração Geral, distribuição do crédito de 56:842$100, à DeleMinistério da Justiça e Negócios Interiores:
gacia Fiscal no Estado de Pernambuco, à conta da verba i a — Pessoal
Aviso n. 1.412, de 5 do mês findo, solicitando que -seja dia.
— IV Gratificações e auxílios — 19 — Serviços especiais, 25) tribuida a Delegacia Fiscal no Estado do Piauí a importância de
(PG. 23.439) — O Tribunal ordenou o registro da aludida des- 5:779$700, por conta da Sub-consignação 14 — HI — Pessoal adido
pesa.
etc., da Verba Pessoal (PG. 25.550) — O Tribunal ordenou o reMinistério da Fazenda:
gistro da aludida despesa.
Ofícios:
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio:
N. 138, de 1 de agosto último, da Delegação deste Tribunal
Aviso n. 452, de 27 do setembro último, comunicando que foi
no Ministério da Agricultura, junto ao Aviso n. 4.604, de 17 do autorizada a modificação para "Despesas de tradução, organização
outubro findo, do mesmo Ministério, que recorre da decisão da do fichário, etc." o histórico da rubrica orçamentária do Escritório
mesma Delegação que recusou registro à despesa de 20:000$000, de Propaganda e Expansão Comercial do Brasil em Paris "para desproveniente da ajuda do custo concedida ao engenheiro de Minas, pesas com traduções de publicações. (PG. 22.080) — O Tribunal
classe "J", interino, Jaime Benedito de Araujo, por ter sido designa- mandou que se proceda a anotação citada.
do para estudar nos Estados Unidos e no Domínio do Canadá o beMinistério da Viação e Obras Públicas:
neficiamento da apatita e fabricação de adubos fosfatados — adeOfício n. 262-E, de 31 do mês findo, da Inspetoria Federal de
quados às -terras brasileiras. (PG. 22.832) — O Tribunal resolveu Estradas, pagamento de 4:578$000 ao engenheiro classe "M" Hendar provimento ao recurso, afim de que a Delegação faça o regis- rique B. Uchôa Cavalcanti e outros, de gratificações por serviços
tro simples a posteriori.
de inspeção. (PG. 29.452) — O Tribunal recusou registro à desN. 280. de 5 deste mês, da Delegado deste Tribunal na Estrada pesa por impropriedade de classificação.
de Ferro Central do Brasil, encaminhando o ofício n. 4.882, do dia
Avisos ns. 3.814 e 3.826, de 31 de outubro findo, distribuição
anterior, em quo o diretor da referida via-férrea comunica haver dos créditos de 800$000, 20:000$000 e 2:30(4000 às Delegacias Fissido autorizado a lançar mão da renda para efetuar o pagamento cais do Paraná. Rio Grande do Sul e Sergipe, por conta das verbas
do pessoal extranumerário, na importância de 27.000:000$000. re- 3a e 52 . • (PG. 25.961, 25.963 e 37.714) — O Tribunal ordenou o
lativamente aos meses de outubro a dezembro do ano em curso, e à
aludidas despesas.
conta da verba 1 3 Pessoal — II — Pessoal Extranumerário, sub- registro das
Relatados
pelo Sr. ministro Bernardino de Sousa:
consignação n. 43-09, do vigente orçamento do Ministério da Viação
Ministério da Agricultura:
e Obras Páblicas. (PO 25.739) — O Tribunal mandou dar conheAviso n. 2.472, de 31 do mês findo, com o termo de prorroga.
cimento elo feito ao Sr. Presidente da República, por intermédio ção do
contrato celebrado no dia 27 anterior, com Luiz Lanstyask,
da Sr. ministro da Fazenda, de acordo com o art. 40 do Código de para utilização
dos serviços do mesmo na qualidade de florifrutiContabilidade e 241 do respectivo Regulamento.
cultor
da
Estação
Biológica do Itatiaia. (PG. 23.266) — O TriN. 12.974, de outubro findo, da Comissão Central de Compras, bunal ordenou o registro
do aludido termo de prorrogação.
sobre o pagamento de 15:398$800 ao Instituto do Açucar e do Álcool
Oficio
n.
5.077,
de
11
do corrente, da Diretoria do Expediente
e outros, por fornecimentos ao Ministério da Viação. (PG. 22.962) e Contabilidade, distribuição do crédito de 200:000$000, à Delega.,
- O Tribunal ordenou o registro da aludida despesa.
Tesouro no Estado do Pará, à conta da verba 3 sub.
N. 287, de 14 do mês findo, da Delegacia Fiscal no Estado eia Fiscal do20
— Despesas etc. — quota 01) do vigente orçamento.
do Maranhão encaminhando o processo fichado sob n. 5.398/36, re- consignação
(PO. 29.540) — O Tribunal ordenou o registro da despesa, por
lativo ao contrato de aforamento do terreno acrescido de marinha, distribuição
do crédito.
sito à Praia do Cajú, em São Luiz, pretendido por D. Zulima Atham
Ministério da Educarão e Saude:
do Araujo. (PG. 27.568) — O Tribunal recusou registro ao aludido contrato, de acordo com os pareceres.
Ofícios:
N. 290, de 18 de outubro findo, da mesma Delegacia Fiscal,
N. 785, de 12 do corrente, do Instituto Osvaldo Cruz, adiantacom o proee,sso fichado sob n. 5.401/36, relativo ao contrato de mento de 1J5:000$000 ao tesoureiro ciasse 'I", Valdemire Rodrialoramento de terreno acrescido de marinha, situado à Praia do gues de Andrade, para despesas a s'eu cargo no mês de dezembro.
em São Luiz, pretendido por D. Luiza de Castro Freitae. (PO. 23.803);
(10. 27.569) — Foi recusado registro ao contrato de que se trata,
N. 377, de 25 de outubro findo, do Iistituto Nacional le Surdos
Mudos, pagamento de 10:00(4000 a Manos] de Azevedo Rocha e oupelos motivos indicados nos pareceres.
N. 11.799. de 27 de setembro último, da Comissão Central de tros, extranumerários do mesmo Instituto, de remuneração em oufs i)miiras, sobre o contrato 261, celebrado com Pirelli 8/A, Com- tubro findo. (PO. 23.122);
O Tribunal ordenou o registro das aludidas despesas.
t. :ittila Nacional da Condutores Elétricos, para fornecimento. à ES.
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N. 5. 1:33, de I deste mês do 'Departamento de Administração Maria Siqueira de Sousa, esposa (10 ex-sub-eenente do Exei-eite 11,Geral, sobre os coutfatos celeliradus entre o Serviço de Obras e a Redito Leopoldino de Sousa. I Pot . 7.673, 25.601, 23.343. 25.:7,
Construtora Brandão S.A., para execução de diversos serviços na 25.223 e 27.520);
Colônia Juliano Mora eira. (PG. 23.378) — O Tribunal mandou
De montepio civil a Edésia Aduai e outras, filhas do 1° eseri!oque o julgamento continue era diligência, de acordo com o parecar rário da Alfândega do Rio áo Janeiro, Alexandre Magno Ah.:
do Sr. procurador.
Carmen Braga de Albuquerque Leão e outra, filhas do chore oe a-Ministério da Viação e Obras Públicas:
ação da Caixa Económica do Distrito Federal Tenihdocies s(itee:
Aviso n. 3.827, de 31 do mês findo, solicitando a distribuicão Albuquerque Leão; a Maria Amélia do Sena, filha do winirdato..:
do crédito' de 2:000$000 à Delegacia Fiscal no Estado do Rio Grande 2' classe do Departamento dos Correios e Telégrafos, Antditio
do Sul, p or conta das subaconsignações 18/02) — cons-ignação III, da Vieira; a Maria Porciúncula da Mesquita e outras, voa e filha- do
da Ministério da Agrieu lora Manoel ZeVerba 22 — Material. (PG. 25.960) — Foi ordenado 3 registro da ex-zootecn1,3ta ciasse
nha de Mesquita; a Júlio da silveira Castro, viuvo do imilliotoc
aludida despesa.
classe da Estrada de Ferro Central do Brasil Aristides de Castro e a
Relatados pelo Sr. ministro José Américo:
Rosa Borba de Jesus. viuvo do marinheiro classe 1) do Qua. B..1 1
.
Ministério da Agricultura:
Ofício n. 4.019, de 4 do corrente, da Diretoria de Contabilidade, Ministério da Marinha Francisco Lima de Jesus. (PU 27.22e,
adiantamento de 300:000000 ao engenheiro de minas classe "K", 24.665, 25.196, 27.155 e 25.572).
— O Tribunal ordenou o registro dás aludidas concPssões 4 .. 1,ein
do Departamento Nacional da Produção Mineral . Henrique Capper
Alves de Sousa, para despesas a seu cargo no 4° trimes tre deste ano. assim, o das despesas classificadas.
Ofício n. 13.431, do corrente, da Comissão Central de Co,aP".ks,
(PG. 27.806) — Foi ordenado o registro da aludida despesa.
com o contrato celebrado sob n. 295, com a Compaoilla Nacaioal
Ministério da Educação e Cauda:
Condutores Elétricos Pirelli S. A. para fornecimanto all Dt'f•U:
Ofícios:
mento
Correios e Telégrafos. (PG.
23.377). — O Ti • ;1-i.on,1 ,.....'
Ns. 333 e 354, de 17 de outubro findo e 11 do corrente, do denou dos
o re-istro 10 ai' lido contrato.
Preventório Paula Cândido, adianiamento de 554000 ao chefe cie
Ministério da Ju s li.,:a e Negócios Interiores:
portaria classe "E", Luiz Leopoldo de Alcántara, para despesas a
, Aviso n. 323. d e 11 do corrente, transmitindo c,Sdia do' Doseu cargo nos meoes de novembro e dezembro. (PG. 24.945);
Lei n. 838. do dia 8 anterior, e solicitando reconsideração da dec;são
Ns. 1..012, 1.127 e 1.221, de 23 de setembro, 14 de outubro e pela qual foi recusado registro à despesa de 753 :99.6;at00, como
8 de no,ienoiro do corrente ano, da Coloioa Julian() Moreira, sobre dito á Contadoria da Polícia Militar do Distrito Fta la ..al, á corda .ia
o pagamento de
6$300 a Fontes Gracia & Companhir, ,Jr for- sub-consignação n. 33, n. VII — Inativos da verba 1'. (PG. 29.
necimentos. (PG. 29.485).
— O Tribunal ordenou o registro da aludida despesa. -O Tribunal ordenou o registro das aludidas despesas.
Ministério do Trabalho. Indústria e Comércio:
N. 639, de 22 de setembro último, do Instituto Osvaldo Cruz,
Oficio n. 1.287. de 28 de outubro findo, do 1.1..e.artam,n110
pagamento do 2 :300000 ao Biologista classe "L", Emanuel Dias, Estatística e Pub!iciclade, adiantamento de 150:0001,00 ao oficiai adde ajta:a cl
isto. (PG. 9.303) — O Tribunal resolveu que con- ministrativo da classe "H" Gioconda Ruggiero, paila atender a Oestinue era diligência o julgamento, afim do,
seja r, iterado o pesas a sdn cargo nos meses de outubro e novembro
corrente ano..
oficio n. 2.567, de 27 de outubro findo do diretor ua Secretaria. (PG 23.455) . — O Tribuna/ ordenou o registro da aiodido d..!spesa.
N. 433, de 14 do setembro último, do Externato lo Colégio
- N. 1.912, de 9 de julho último, da Diretoria de Contabilidakle,
Pedro II, adiantamento de 7 :900000 ao escriturário classe "G", pagamento" de 792$200 ao Lloyd Brasileiro, de transportes.
Otávio Mesquita, para despesas a seu cargo nos meses de setembro 18.481). — O Tribunal determinou que o julgamento continue t ;n
e outubro. (PG.26.480) — O Tribunal recusou registro à despesa, diligência para os fins indicados na informação.
Ministério da Fazenda:
de acordo com os pareceres.
" Ofícios:
N. 5.330, de 1 do corrente, da Diretoria de Contabilidade, com
N. 13.022, de 20 de outubro findo, da Comissão Central (te
o contrato eelebrado com Augusto Carlos de Caldas, para execução
de obras na sede do Departamento Nacional de Saude. (PG. 25.558) Compras, recorrendo da decisão pela qual a delegação deste Tri— O Tribunal converteu o julgamento em diligência, afim de que bunal, no Ministério da Agricultura recusou registro a despesa do, .
seja modificada a cláusula que permite a execução do mesmo alem 6:278;3400, proveniente de fornecimentos feitos pela Sociedade
Anónima Casa Pratt. (PG. 27.361). — O Tribunal deixou de todo exercício financeiro.
mar conhecimento do recurso, por ter sido interposto fora do praia
Ministério da Fazenda:
legal.
Ofícios:
. N. 13.375, de 2 do corrente, da mesma COR11 : 5/10. Mil o e n r11-Na. 330 e 413, de 8 de' setembro e 13 de outubro últimos, da
celebrado sob n. 293 com Indús trias Químicas Brasileira
Diretoria da Fazenda Nacional, com o processo fichado sob n. 38.587, trato
"Duperial"
S. A., para fornecimentos à Casa da Moeda. (PG. 25.5.10).
de 1937, relativo ao aforamento de terrenos acrescidos aos acrescidos — O Tribunal
converteu o julgamento em diligência para os 1,rts
de Marinha, onde está construido o prédio n. 72 da Praia de São indicados na informação.
Cristovão, nesta Capital, cujo termo foi assinado pela Companhia
N. 12.916, de 18 do mês findo, da mesma Comissão, com o'
União S. A. (PG 27.063). — O Tribunal ordenou o registro do alucontrato celebrado sob n. 289 com Paulo Monteiro Machado. f
dido termo de aforamento.
.
N. 13.567, de 7 do corrente, dá Comissão Central de ComDras, fornecimentos à Estrada de Ferro Central do, Brasil. (PG.
solicitando reconsideração, à vista das razões que apresenta, da de- — O Tribunal resolveu que o julgamento centinue em diligêneja„.de
acordo
com
o
parecer
do
Sr.
procurador.
cisão pela qual foi recusado registro ao contrato n. 280 celebrado
" N. 13.566, de 7 do corrente, da mesma Comissão, sobre o, concom Minnich & Comp. Ltda., para fornecimento de papel à Casa da
Moeda. (PG 25.797). — O Tribunal resolveu manter sua anterior trato n. 282 celebrado com Minnich & Comp. Ltda.. para foaneci-o
'mento ã Casa da Moeda. (PG. 25.794). -a- O Tribunal resolveu
decisão de recusa de registro ao aludido contrato.
N. 13.335, de 1 do corrente, da mesma Comissão, sobre o paga- manter sua anterior decisão de recusa de registro áo contrato, de
mento de 111:180000 a Fonseca Almeida & Comp. por fornecimen- acordo com os pareceres.
N. 12.914, de 18 de outubro findo, da mesma Comiserm. sabre .
tos à Estrada de Ferro Central do Brasil. (PG. 23.491). — O Trio contrato n. 286 celebrado com a Casa Mayrink Veiga S.A., Jeira . .
bunal ordenou o registro da aludida despesa.
N. 13.366, de 3 deste mês, da mesma Comissão, sobre a restitui- fcirnechnentos à Estrada de Ferro Central do Brasil. (PG. 27:532)'
ção da caução depositada por Oscar Taves & Comp., corno garantia — Ø Tribunal ordenou o registro do aludido contrato.
da execução do contrato n. 172, de 1938. (PG. 25.708) .. — O TriN. 13.440, de 4 do torrente, da mesma COmiesão. sobre o pabunal autorizou o levantamento da aludida caução.
gamento de 171:394$700 *a A. Barros & Comp. Ltda. e outro?,
N. 13.161, de 25 do mês findo, da mesma Comissão, sobre a por fornecimentos ao 'Ministério da Justiça (PG. 27.570). — O
restituição da caução depositada por Tbeodor Wille & Comp., como Tribunal ordenou o registro da aludida despesa.
garantia da execução do contrato n. 162. (PG. 25.712). — O TriProcessos:
b-snal resolveu que independe da sua autorizacão a restituição da
De pagamento de 19:010000 -aos herdeiros de José . Nunes Nocaução. visto não ter sido pelo mesmo registrado o respectivo con- guelra, nos termos do decreto n. 23.298, de 27 de outubro de 193a. .
trato.
(PG. 23.350). — Foi ordenado o registro da despesa de que se
Processos:
trata.
De pagamento de 108$000 a Joaquim Marinho Filho, de divida
De concessão:
de exercício findo. (PG. 6.876). — Foi ordenado o registro da re, De aposentadoria a Rosmundo Guimarães, carteiro de 2 aclasse
ferida despesa.
da Diretoria' Regional dos Correios e • Telégrafos do Pará e a José
,
De concessão:
Tomé do Espírito Santo, carteiro de ia classe da Diretoria Regional
De aposentadoria a Manuel Paulo dos Santos, servente da classe dos Correios e Telégrafos de Pernambuco. (PG. 2.936 e 25.679);
;33" do Quadro I do Ministério da Marinha. (P0 25.674);
De melhoria de pensão, nos termos do Decreto-Lei n. 196, de 22
De pensão especial a Maria da Conceição Veloso da Silveira o
de janeiro último, a Amelina Chagastelles Marinho eoutras,
outras filhas Sousa, viuva de Benicio Felipe de Sousa, capitão do Exército. (PG.
do Marechal g raduado, Joaquim Pantaleão Teles de Queiroz," a
25.230);
Alves Ribeiro Bastos, viuva do capitão tenente Romeu Ribeiro BasDe montepio civil a Roque dos Santos Paiva e outros", filhos do
tos; a Maria Joaquina Paranhos Fontanela, viuvo do Marechal, gra- Manuel José de Paiva, carteiro de i a classe da extinta Administraduado, reformado José Freire Bezerra Fontanela.; a Aniegta Sales, ção dos Correios em Minas Gerais; a Raimundo e outros, filhos meviuvo do sub-oficial da Armada Va/demiro André Sales; a, tlngrácia nores de Atariázio Vieira Brasil,
da ,extinta Repartio:io
Linhares Bastos e outras, filhas do I.° tenente do "Exérclto António Geral dos Telégrafos; a Maria de guarala-fios
Lourdes Santana Franco, filha do
do Nascimento Linhares; a Corina Ferreira Campeio Guimarães, Jamael,13artáso "Franco,
3° oficial da extinta Administração dolt
'tiï g o ,9 tengktg_skt_Zzírcits go_m_er,gd ilu Gires e
Correios' dci,gar4...(PG. 27..2f8. 2.7,173 n.000);

25829

l

Soos1111( as

foirsi 19

DT.UITO f)FTCT-Nr, rSorr77o 11

Daaonshri rlo 102R

De melhoria de pensão, nos termos do decreto-lei n. 196, de
N. 13.674, de 9 do corrente. ' da mesma Comissão, solicitando
22 de janeiro último, a Líelena Teles Pinheiro de Andrade e outra, restituição de documentos pertencentes à firma Willy•Eicokff,
filhas do capitão-tenente da Armada Oscar de Amoêdo Teles; a quais se acham junto ao contrato n. 268, deste ano. (PG. 29.467)
Margarida Braga de Abreu, viuvo do major do Exército Eduardo — O Tribunal autorizou a devolução dos documentos, de acordo
jElã de Siqueira Montes; a Violeta Melo Santiago Dantas, filha do com os pareceres.
N. 13.240, de 30 de outubro findo, da mesma Comissão, cora
general de Divisão, graduado, reformado, Felipe José de Melo; a
k'elisdora de Sousa Cabral, filha do capitão do Exército Basilisso o contrato n. 288, celebrado com International Machinery Comprny,
,Carlos Cabral; a Maria Teodoro de Medeiros Santos, viuva do ca- para fornecimento ao Serviço do Fomento da Produção Mineral do
pitão de mar e guerra. graduado, António José Monteiro dos San- Ministério da Agricultura. (PG. 27.433). — O Tribunal conver'os; a Josefina varia F n ruroldos, viuvo do 1° tenente do Exército, teu em diligência o julgamento, para os fins indicados na última
Dionísio Afonso Fer•nanstos; a Maria Zeferina Borges Fortes Evan- parte da. informação.
N. 13.730, de 11 deste mês, -da Comissão Central de Compras,
gelho, viuvo do capitão 1 .0 'armado do Exército. Francisco de Freias Evangelho; a Beatriz Cilesia Lopes, viuvo do sub-oficial da Ar- sobre o contrato celebrado sob n. 281, com Dolabela Portela & Com-•
mada, Samuel Izidro Lopes e a Virgínia de Carvalho Graça Gomes panhia Ltda., para fornecimentos à Estrada de Ferro Central do
/ e outra, filhas do capitão de fragata Jos d Autran de Alencastro Brasil. (PG. 29.501). — O Tribunal converteu em diligência o
,Clraça. (PG. 25.234, 25.583, 23.101, 27.511, 25.129, 23.059, julgamento, para os fins indicados nos itens a, b e c da informação.
23.051, 25.130 e 25.616).
, Processos:
— O Tribunal ordenou o registro das aludidas concessões e,
;bem assim, das despesas classificadas.
De concessão:
Ministério da Justiça e Negócios Interiores:.
De aposen:adoria a José Gonçalves de Almeida, foguista clasAvisos:
se "F" do Ministério da Marinha e a Henrique Ferreira de Miranda.
N. 305, de 24 do mês findo, sobre o pagamento de 1:200Z,000 oficial administrativo classe "K", do mesmo Ministério. (PG. 25.6-13
ao bacharel Paulo Câmara da Mota e outros, de diferença de venci- e 39.105);
mentos. (PG. 25.040) — O Tribunal converteu o julgamento em
De montepio civil a Zeferina Gaivão Ferreira Chaves, viuvo do
diligência para o fim indicado na última parte da informação.
oficial administrativo. classe "L" da Secretaria do extinto Senado
N. 316, de 4 do corrente, sobre o contrato celebrado com Laca Federal, Bento Ferreira Chaves e a Mercedes Palma Guariachi
'Zani. para diversas obras na Casa de Correção. (PG. 29.443). — outra, viuvo e filha • do professor aposentado do Instituto Nacional
(p Tribunal ordenou o registro cio aludido contrato.
de Musica, Ismael Guarischi. (PG. 22.672 e 27.158)•
N. 1.476, de 24 do mês findo, com a cópia do decreto-lei núDe melhoria de pensão, nos termos do Decreto-Lei ri. 196, de
mero 725, de 22 de setembro último, que abre o crédito especial 22 de janeiro último, a Alzira da Costa Murgel, viuvo do capitão du
, de 27:1168900, para atender ao pagamento de indenização devida Exército Gustavo Adolfo Murgel; a Erolide.s Barreto Viana da Cunha
ao • Estado de Goiaz (PG. 23.308). — O Tribunal ordenou o re- e outra, filhas do general de Divisão, graduado, reformado, Manuel
Ostro do crédito especial de que se trata e o da sua distribuição Teófilo Barreto Viana; a Maria Júlio Teófilo de Holanda Cavalcanti
Delogacia Fiscal no Estado de Goiaz.
luva do capitão do Exército João Paula de Holanda Cavalcanti; a
Felismina Cavaleanti Pais Barreto, viuvo do general de Divisão,
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio:.
graduado, reformado, Francisco Eirilio Pais Barreto; a Maria José de
Ofício:
Azevedo. viuvo do teoente-coronel do Exército Anfilóquie de
N. 506, de 30 de agosto último, da Comissão Construtora do .Assiz
Azevedo; a Ernestina Loióla Xavier, viuvo do major reformado do
'Edifício, sobre a restituição da caução de 1:5008000 depositada por Exército João Batista Xav,er; a Maria Inácio Cardoso das Chagas.
'António Alves Noronha como garantia da execução de contrato. viuvo do capitão reformado do Exército, Francisco Xavier das Cha(PG. 25.077). — O Tribunal autorizou o levantamento da fiança gas; a Alaíde Bezerra Brandão. viuvo do capitão médico do Exército.
de que se trata.
da Cunha Brandão; a Ana de Lourdes Camargo da Costa.
Aviso n. 51, de 4 do corrente, sobre a transferência do crédito Américo
do 1° tenente graduado, intendente do Exército, João Pires Caddo quadro de extranumerários mensolistas das Inspetorias Rogio- filha
a Patricia Numa Bonoso, viuvo do coronel do Exército lide! asais para os da Secretaria de Estado e Departamento Nacional de margo;
brando Seeismundo de Bonoso; a lisa Vieira da Rocha e outras.
Indústria e Comércio. (PG. 25.766). — Foi recusado registro ao filias do tenente-cororel. graduado, reformado do Exército. Joaqoi:ri
expediente, de acordo com os pareceres.
'Vieira da Silva e a Corloto Kolly de Lima e . Moura, viuvo do capitam
cie Exército Joaquim Coutinho de Lima e Moura. (PG. 25.132, 25.136,
Ministério da Viação e Obras Públicas:
Aviso n. 3.823, de 31 do mês findo. distribuição do crédito 27.522, 25.589, 23.055. 25.610. 23.066. 23.060. 25.240, 25.124. 25.01?
de 10:0008 à Delegacia Fiscal em Santa Catarina. por conta da ver- e 23.051). — O Tribunal ordenou o registro das aludidas concessões
114 5 a . (PG. 27.819). — Foi ordenado o -registro.
e bem assim o das despesa a claasificadas.
De pagamento de 4:36581'00 a Alvaro Brandão, de dívida de exer— Relatados pelo Sr. Ministro Eduardo Lopes:
cícios findos (PG. 27.598). — Foi ordenado o registro a aludida
. Ministério da Educação e Solide:
despesa.
Ofícios:
Ministério do Traba 7 ho. Indústria e Comércio:
N. 5.381, de 3 do corrente, do Depardini anto de Administra
Ofício a. 827, de li dó corrente, do Serviço do Pessoal sobre
çãf.n Geral, em adiamento ao de n. 4.739, cie 21 de outubro findo,
pagamento de 21:1201 . 00.. folha de salários do pessoal extraiasencaminhando novas cópias do decreto n. 688. tombem de 21, que omerário
do Departarnerto de Estatística e Publicidade no mês do imabro o crédito de 37:3418200 suplementar à verba l a . (PG. 23.412) tubro. (P.
23.621). — Foi ordenado o registro da aludida despeaa.
—'0 Tribunal determinou que se proceda nos termos do parecer.
N. 5.260, de 25 de outubro findo, do Departamento de .AdmiMinistério da Viação e Obras Públicas:
ristraeão Geral, solicitando a anulação do expediente pedido no
Avisos: •
oficio n. 2.731, de 14 de setembro último, relativo à distribuição
N. 3.814, de 3 do corrente, com o contrato celebrado com a Comdo crédito de 18:4808000 à Delegacia Fiscal no Estado do Rio panhia Nacional de Construções Civis e Hidráulicas, para eaecueão
Grande do Sul, por conta da verba .1 a . (PG. 27.701). — O Tri- de obras de pr&ongamento do cáis do norto de Natal (PG. 25.576 .
bunal recusou registro à despesa, com a distribuição solicitada pelo — O Tribunal converteu em diligência o julgamento, paro os fins
ofício n. 2.731, visto tratar-se de expediente em duplicata, con- indicados na informação.
N. 3.822. de 31 do mds finda. diatribuição do crédito de 2:00a$
forme o ofício n. 5.260, de 31 de outubro deste ano, do mesmo
Departamento, ficando assim, anulado o registro ordenado em ses- à Delegacia Fiscal no Estado do Rio Grande do Sul, por coroa da
verba 5' (PG. 25.962). — O Tribuna: ordenou o registro da a.usão de 11 do citado mês de outubro.
,
•
N. 2.369, de 13 de agosto último, do mesmo Departamento dida de.., pesa.
sobre a distribuição ao Tesouro Nacional, do crédito cio 4 :200$0o0,
— Relatados pelo Sr. ministro José de Castro Nunes:
por conta da verba 1. (PG. 20.840)•,
•
Ministério da Fazenda:
Ns. 5.117 e 5.262, de 26 e 31 de outubro findo, sobre a disOfício n. 12.985. de 20 do otilubro findo. da Comissão Control
tribuição dos créditos de 110:0008 e 163:000$ às Delegacias Fiscais nos Estados de Mato Grosso e de Rio Grande dó Sul, por conta ue Compras, sobre a restituição da caução feita por Interno' iana!
,Stanchird Eletric Corporation. como garantia da execução do aon'da verba 3 , afim de atender ao pagamento de snbvenções.
trato n. 31, de 1937 ,PG. 23.001`,. — O Tribunal resolveu que ia29.115 e 27 .829) ;
N. 5.263, de 31 de outubro último, do Departamento de Ari. depende de sua autor:no:ao o levantamento' da Canção, visto não ter
,rninistracãO Geral, distribuição de créditos na importância total cie sido registrado pelo 'mamo Tsibtiont o contrato respectivo.
'1.058:000$ às Delegacias Fiscais nos Estados do Paraná, Santo CaPelo Sr. ro . n:stro Otávio Ta rquifflo de Sousa. foi ainda roia..
tado o processo inicindo p^io , ofício a. 1.418. de 30 de -se t embro ultarina e Rio Grande do Sul, por conta da verba 3 a (PG. 27.827).
timo, da Faculdrdo de Madicina do Rio do Janeiro. protocotavoi s ob o
— O Tribunal ordenou o registro das aludidas despesas.
21.(P8. relid Ivo ao tizr=zumerdt. da inipartãnria de 3:20080 00 ao
a.
•.
Ministério da Fazenda:
"tapetor Alberico 'Iartin., Torrea, de romuneração- nos meses oio .111Ofícios:
corren'e ano. — O Tribunal ordenou o reg co
Nso 13,367 e 13.368, de 3 do mês findo, sobre a restittdoe.) !IA a setembro ('0
fluo g eia cloaanexado do referido ora sdi
r!tilida
.41as cauções- pfeÀadas pela Sociedade Fornecedora de Máquinas , Li- cesso o protocolo sob as ":1.299. relativo à folha na importencia
itadas e por Willmann Xavier 4; Comp., como garantia da rXe.1fránio Polaolo e outros, devendo ser.
3:1708000• l do poof's - or
r,•4104:0 dos contratos ns. 190 e 221. (PG. 25.709 e 25.711). O junto ao naçwrio Op'.o cio pareeao
procurudor es.avado -iso aropawaeg.
Ortm4 o levantalooato das aludida,5
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ceeis e7.02e e uma veL col,e.titeada a despesa submetido novamente
• conedderaçao do Tribunal.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. ministro-presidente designou
• dia 18 do • corrente para a seguinte sessão ordinária, declarando
• Oncerrados os trabalhos. .
Para constar lavrou-se a presente ata, que vai subscrita e assihada.
ATA N. 79 •— SESSÃO ORDINÁRIA EM 18 os Novir...mBao DE 192&
presidência do Sr. ministro Tavares de Lira — Procurador, Dr. Leo- poldo Cunha Melo — Secretário, Eduardo Américo de Faria
Presentes es Srs.' ministros Otávio Tarquínio de Sousa, José
Américo, Bernardino de Sousa, Eduardo Lopes e José de Castro
Nunes. foi aberta a sessão.
Relatados veio Sr. ministro Otávio Tarquínio de Sousa:
Ofícios:
•
N. 1.653. da 8 do corrente, do Departamento Administrativo
o Serviço Público, com a tolha de pagamento na importância de •
.st:995$000. correspondente a gratificações por serviços - extranrdigados prestados em outubro findo, por Bento Alves da Silva Carvalho
je outros (PG. 25.772). — O Tribunal recusou registro à despesa,
pelos motivos constantes da informação.
Ns. (1.4.22 e 1.654), de 11 de outubro findo e 8 deste mês, do
v:.• eemo Departamento, sobre o pagamento de 500$O0C correspondente
ti ajuda de custo concedida ao Dr. Mário de Brito, diretor da Divisão
,ple Seleção e Aperfeiçoamento (PG. 29.336 e 25.773). — O Tr'bunal
Ordenou o registro da aludida despesa.
•
- Ministério da Educação e Saude:
Oficio n. 4.611, de 8 de outubro findo, do Departamento de Admi•
nistração Geral, distribuição do crédito de 1:320000 ao Teeouro
Nacional, por conta da verba 1' — Pessoal — sob-consignação 21
— 01) (PG. 26.447)., — O Tribunal mandou reiterar a dilignecia
constante do ofício n. 2.539, de 21 de outubro findo. da Secretaria..,
Ministério da Fazenda:
Ofícios:
Ns. 12.481 e 13.362, de 10 de outubro findo e 3 de nov-trubro
etnTente, da Comissão Central de Compras. pagamento de 4:48ett'00'
Companhia Fazendas Reunidas Normandia S.A. e outros e de
23:31341700 a Soares Lavrador fk Comp. e outros:, .por forneciirentos
to, Ministério da Educação (PG. 22.593 e 2:.787). — O Tribunal
VeCLI Ç O1.1 registro às aludidas despesas pelos Motivos indicados na
informação.
Processo-s:
De destaqueda intortanciade 2:950$300 para :.cor à disposição
do Comissão Central de Compras, para fazer face as despesas à conta
de verba 2° • — Material — lEI — Diversas Desee.eas sub-consigneção 17 — Agua, asseio., etc. — 01) — *Gabinete do Ministro (PG.
2 .1.233). — O Tribunal resolveu deixar de atende; ao expediente solicitado, de acordo com -o parecer.
• De distribuição ao Tesouro 'Nacional e às demais estações paga-[
dorree do crédito no' total de 1.911:200000 à conta da verba 1—
Pessoal — I — Pessoal Permanente --- - .1. Quadro I Tesouro Nacional, 3 — Quadro III — Recebedorias Federais, 8 — Quadro VII —
Alfândegas (PG.-29.383).—a- O Tribunal ordenou o registro da despesa, por distribuição de crédito.
• De pagamento de . 5:350500 a Avila Melo e Sousa, de divi ias de
exercícios findos (PG. 27.506).'— O Tribunal mandou dar vista do
processo ao Dr. procurador.
De concessão:
•
,
De melhoria de pensão, nos termos do decreto-lei n. 196, de 22'
de janeiro último:
.
A Iracema de Oliveira Dra eea e outra, filhas do capitão le corveta Oscar Gomes Braga (PG. 25.599). — O Tribunal conveeteu
julgamento em diligência para os fitis indicados ro parecer.
A Denise Gomes da Silva Bastos e outra, filhas de Joaquim Joeé
Gomes da Silva, capitão do Exército (PG. 25.635). — O 'rrobunal
recuema reg!stro a concessão' de acordo com o parecer do Sr. procurador.
A Dilma Cunha, filha do 1° tenente do Exército, Alarico Cunha;
a Judite Alves Bastos Brasil e 'outra, filhas do marechal reformado
do Exército, Celestino Alves Bastos; a Deolioda do Carvalho eleury,
viuvo do , general de brigada reformado Felix .Fleury de Sousa Amorim-: a Maria Luz Lemos, viuve do 2" tenente reformado do Exército,
Francisco Lemos; a Sara Paiva Meira e outra, fidias do vice-almirante reformado e almirante graduado Gentil Augusto de Paiva.
Mein; a Eulina Fortado Pereira do Lago: v uva do 1" tenente reformado do Exército, José Firme Pereira do Lago; a Amélia Rosa Castro,
viuva do i° tenente do Exército, João Nepomuceno cie Castro; a Joana
Augusta de Gusmão Borges, viuva do coronel graduado, reformam,
do Exérc.lo, Arcênio Borges .; a Orininda Correia DuLans, vium.do
tenente-c .:ironel do Exército, José Carlos aubois, a Neilite rtibeiro
de Sousa, viuva do 20 tenente do Exército, Lucas .‘' ,1.11gC•iiz;r.k de Sonsa:
a Maria Lobo Teixeira, filha- do almirante reformado José Porfirio
de- S'ousa .Leho; e _a Aurea Aguiar. irmã eia capii....1p-madicó do Exercitoerualides Ilarreto de Aguiar (PG. 27.68 .O. 25.622, 23=3, e5.251,
2J..J,S5, 25.012, 7:i.6(S6.--27.(se. 25.596. 23.099, 25.131 • o 25.917).
De montepio civil a LTIrika Maria Paepcke e outras. vime '. e filas do . ott eird d o oficina, cia extinta Repartiçãe) Geral dos Telégrafos,
Frederico noepcke;- a Beinvinda dos Sartos. viuve' do ex-foguista
aposentado do Arsenal de Marinha Inácio José dos Santos e a Noemi
•Abreu 4eicla ilva e outras, viuvo e fillioe do eX. --:.Pie gT1Ific= f3 de 3'
elesse da . extinta Repartição Geral doe.Telégrofos, Raul Nei da :51¡va
(PO.- 2.2.,6(11,.2á.826 e .27299).

— O Tribunal ordenou o registro das aludidas concessões e, bem
assim, o das despesas classificadas.

De aposentadoria:
A Augusto Henriques Correia de Sá, sub-diretor do Tesouro Nacional. (PG. 25.678). — O Tribunal ordenou o registro (Ia aludida
concessão, "sob reserva".
• A Humberto Oliveira Codeia, 1° escriturário da Recebedoria do
Distrito Federal. (PG. 25.677). — O Tribunal recusou registro à,
aludida concessão. O despacho do Sr. Presidente da República 'foi
proferido em outro processo e só obriga na espécie.
Ministério da Viação e Obras Públicas:
Aviso n. 3.874, de 4 do corrente, com o contrato celebrado *entre
o Departamento dos Correios e Telégrafos e a Companhia Auxiliar
de Resgate e Propaganda S.A., para exploração de anúncios comerciais em fórmulas impressas do Departamento etc. (PG. 25.619).
Tribunal converteu em diligência o julgamento, de acordo com
os pareeeres.
Ministério da Educação e Saúde:
Ofício n. 5.499, de 7 do corrente, do Departamento de Administração Geral, com o termo de contrato celebrado entre a Escola de
Aprendizes Artífices no Estado do Paraná e as firmas Oscar Faies
& Comp. e Sociedade Técnica Bremensis Ltda. (PG. .25.779). —
' diligência o julgamento de acordo com o paO Tribunal converteu em
recer do Sr. procurador proferido nos seguintes- termos:
"As irregularidades do- contrato apontadas pela informação são todas retificáveis.Assim, opino que se converta o julgamento em diligência
afim de que sejam as mesmas irregularidades reparadas.
As certidões de fls. 62 verso e 65 podem ter as soas firmas reconhecidas; o ato assinado pelo Sr. Iludolf Mengel pode
ser ratificado e, ratificado, produzirá iodes os efeitos legais;
pode ser completada a certidão de fls. 68 e ser reconhecida, a
firma a que se refere a informação; emfim, pode ser retificado a publicação feita no "Diário Oficial" em desacordo com
a cópia do contrato.
Não é lícito ao Tribunal de Contas recusar registro a- contratos por inobserviincia de exigência, formalidades ou ,.requisitos, que possam ser satisfeitos depois de • sua assinatura„
• quer mediante retificação e ratificação do ato, quer por outro
modo (Decreto lei n. 426, de 12 de maio de 1938, art. 25,
par. 6°) .
_As formalidades que, no caso do presente processo, não foram
observadas são todas de facil retificação ou ratificação. Não estamos, entretanto, de acordo com a informação no tocante à falta de poderes da procuração outorgada ao Sr. Rudolf Mongol para essinnr
contratos.
Pela simples leitura da referida procuração se depreenda que
ela é o instrumento "dum mandato geral"..
O Cod.'Com., no seu art. 145, dispõe:
"O mandato geral abrange todos •os ates de gerência e conexos, segundo : se• entende e pratica pelos comerciantes. em
casos semelhantes no -lugar da execução".
No mandato de fls. 63 constam, entre outros, os seguintes poderes:
comprar e vender mercadorias
de seu comércio, dar preço e condições que lhe parecerem
convenientes; cobrar e receber dos cofres público; e de quaisquer devedores; dar quitação,- representar- a outorgante . em
• todos os atos em que for necessária a .soa intervenção,. etc..
, Ora, no poder .de comprar e vender.mercadorias do eçu comércio, está implicitamente, como conexo, •o de assinar ocontrato, de
r. necessário.
compra ,e venda dessas mercadorias, quando isto ro
- Mas, se o signatário do contrato de fls, tivesse ocalicado ato para
o qual não tinha poderes, é lícito ao outorgante da procuração com.
o qual ele apareceu no mesmo. ato, ratificai-o ..nos termos . co . arti, .
go 1.296 e parágrafo único do , Código Civil."
_ Rela t ados pelo Sr. Ministro José Américo: ,
Ministério da Agricultura:
Ofício n. 3.907, de 5 'de setembro últimó,,solicitando a' distribuição do crédito de 10:000000 à Delegacia Fiscal em Pernambuco.
sob-Material Permanente
conta da verba 2' — Material' — I
consignação I — Mobiliário, etc. 04. (P. G. 29.445). — Foi orde•
nado o registo.
aliniseério dá Educação e Sande!
Ofícios:
Ns. (1.754 e 5.721), de 22 de junho e 17 do nove,m l-wo do em'rente ano, da Diretoria de Contabilidade, sobre a distribuo:ao do crédito de 30:000000 a diversas Delegacias Fiscais, por conta da vedei
3'— Serviços e Encargos — I— Diversos — sub-consignarão n. 1.3-01)
(P. G. 12.318 e 28.049).
outubro e 4 de novembro tles n e ano, do
Ns. 937 e 981, de 21
Serviço de Assistência Hospitalar, sobre o pagamento de 10 t;50e. ene
quanto importa a folha do pessoal extranumerário no mês 11: . outubro
findo. (P. G. 22.901 e 27.840).
N. 5 255, de 31 do mês findo, dg Departamento de Ad ninistr:.1.C7>o
Geral, distribuição do crédito de 800000 à Delegacia Fiscal no Estado
do Parl. por conta da verba 2°. (P. G. 27.700).
• 0-TI ibunal ordenou o registo da aludida despesa e cl.isr,ribuitAeç.
• N. :a 97. de 15 de julho último, da Diretoria de Assisaência
pitalar. st t. re o adiantamento de 3:750000 ao administrador do Hee,pitai Estário.de Sá, Oscar de •Sousa•Ribeiro, para atender it.,» des.t?esrs
a sou cargo •no
'trimestre d.o. e'orNge ano. .(1), ,_ O. 15e9-63)e-ee. O
•.
•

o
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Fribtinal mandei. ] anular o ;'égisïo do adiantamento e, bem asim, dar
oaixa na respectiva responsabilidade.
N. 2.961, de 3 de outubro findo. do Departamento de Admin:straC•ão Geral, pagamento de 9:99(4000 a Luis Zanni, por serviços prestados. (P. O. 22.484). — O Tribunal mandou reiterar sua anterior
Ministério da Fazenda:
Ofícios:
N. 13.147, de 19 de outubro ultimo, da Comissão Central de
Compras, recorrendo da decisão pela qual a Delegação deste Tribunal
no 'Ministério da Agricultura recusou registo à despesa de 2:923$700
com o pagamento a Bernardino Gomes & Comp. e outros. (P. G.
25.553). — O Tribunal deixou de tomar conhecimento do recurso,
por ter 21do interposto fora do prazo legal.
- N. 13.720, de 11 do corrente, da Comissão Central de Cumpras,
pagamento de 357:3271500 a Fonseca, Almeida & Comp., por fornecimentos à Estrada de Ferro Central do Brasil. (P. G-. 29.645). —
Foi ordenado o registro da aludida despesa.
N. 13.619, de 7 do corrente, da Comissão Central de Compras, sobre o contrato celebrado sob o n. 269, com a Sociedade Acumuladores
Varta ao Brasil Ltda., para fornecimentos ao Departamento dos Correios e Telégrafos. (P. G. 29.541). — O Tribunal ordenou o registo do aludido contrato.
...Processos:
De pagamento:
De 12:7251600 a Francisco de Paula Oliveira, dê dividas de exercícios -findos. (P. G. 25.862). — Foi ordenado o registo da aludida
despesa.
De concessão:
De ap osentadoria a Antônio Monteiro, operário de Armamento da
classe "F" do Quadro I do Ministério da Marinha. (P. G. 25.644). —
O Tribunal recusou registro à aludida concessão, de acordo com os
pareceres.
De montepio civil:
A Antonio Lobo Viana, viuvo do guarda-mar aposentado da Alf andega de Santos, José Lobo Viana; a Amélia Au gusta Ferreira, viuvo
do oficial administrativo classe I do Quadro VII do Ministério da
Marcelino da Costa Ferreira; a Maria Antonio de Oliveira e
eutras, viuvo e filhos do faroleiro classe "G" do Ministério da Mailiba, Pedro Teôtonio Bezerra; a n'alici r ea Gonçalves de Oliveira,
,.'inva do inspetor de 4' classe classe da extinta
Repartição Geral dos
'Telégrafos,
José
Mariano
Gomes
e
a
Etária
Lina
de Sousa, viuvo do
Un r :L1
fias da extinta Repartição Geral dos Telégrafos, Belarmino
tacalclo de Sousa. (P. O. 22.969, 26.217, 27.210, 27.219 e 27.221).
Do melhoria de pensão, nos termo do Decreto-Lei n. 19, de 22
.,,beiro último:
.A: Varia Cass.apis Barata Ribeiro. esposa do ex-capitão Agildo da
•
Barata Ribeiro; a . 1a16lia Siqueira tia Silva Gomes, viuvo do calP classe da Armada, Ni2.10i0 Areento Gomes; a Georgina
á e e Almeida, viuva do 1" tenente reformado do ExOraito, Jarbas
ajeoord de Almeida; a Sara Marinho de Azevedo, filha do general de
divisão, g
raduado, reformado do Exército, Frederico Marinho de Aze-, in do; a Cleonice
Soares Junqueira, filha do c-apito do Exército Artur
Garrado Soares; a Elenor C,ox Tosc . ano de Brito, filha do 1° tenente
arroatoêutico
Exército Francisco Eduardo Cox; a Ester Vaz dos
,J,tiiitos. viuvodo
do capitão de corveta reformado, Artur Afonso Aug usa) dos Santos; a Olga Campos de Melo Braga, viuvo do capitão
E xéreito„augusto de Melo Braga e a Adelaide da Cunha Mangabeira,
viuvo do tenente coronel do Exército, Vicente de Albuquerque
man g abeira
(PG. 23.096, 25.603, 23.336, 25.623, 23.332, 25 . 900,
23.3.51, 27.516 e 544).
— O Tribunal ordenou o registro das aludidas concessões e,
hem aini, o das despesas classificadas.
A °tília da Silva, filha do 2 0
tenente da Armada Benedito An
tona) da Silva (PG. 25.604). — O Tribunal recusou registro à aludida concessão, de acordo com os pareceres.
Ministério das Relaeões Exteriores:
Oficio n. 6:606, de 5 do corrente, do Conselho Federal de Comércio Exterior, solicitando a entrega a J. A. Barbosa Carneiro, da
importância de 90:00,01000, de acordo com o disposto no art. 13 e
r espectivos parágrafos
do decreto-lei n. 74, de 16 de dezembro de
1937 .(PG. 25.975). — O Tribunal recusou registro à despesa, de
leorcio com a parte final da Informação.
Ministério da Viação e Obras Públicas:
Ofícios:
N. 4.765, de 31 do mês findo, do Departamento de Aeronáutica:
Mvil, pagamento de 10:2161500 à Companhia de Carris, Luz e Força,
le Rio de Janeiro, por serviços prestados (PG. 27.196). — O Trteunal recusou registro à despesa, de acordo com os pareceres.
N. 4.568, de 17 de outubro findo, do mesmo Departamento,
)ag amento de 1:0861700 ao engenheiro classe J, Adalberto Barran''ard Serra e outros, de gratificações (P6. 22.892). — Foi ordenado
) registro .da aludida despesa.
Avisos:
N. 3.713, de 24 do mês findo, pagamento de 2:8521400 ao Sinbeato .Condor Ltd., por serviços prestados (PG. 23.294). — O Trilarmol recusou registro à aludida de ep esa, por impropriedade de
1a5Sifieação.
11 N. 3.825, de 31 do mês findo, distribuição do crédito de 4:0001,
/es,petoria do Tesouro da Estrada de Ferro Central . do Brasil, por
geolat do que foi aberto pelo decreto-lei n. 520, de 27 de junho
ordenada o registro da aludida- despesa.
Age ( Per . 25451.),
•
.
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Relatados pelo Sr. ministro Bernardino de Sousa:
Ministério da Fazenda:
Ofícios:
N. 13.430, de 4 do corrente, da Comissão Central de.Ooía
-prasi:
sobre o contrato celebrado sob o n. 294, com Fred Pigner, parà
fornecimentos ao Ministério da Justiça (PG. 23.376), Foi ordenado o registro do aludido contrato.
Ns. 12.487, 12.484, 12.592, 12.596, 13.361 e 13.413, da mesma"
Comissão, pagamento de 20:4161300 à Companhia Fazendas Reunidas Normândia S. A. e outros, 5: 5911500 a Soares Lavrador &
e outros, 1:1811100 a Ferreira Filho & Cia. e outros, 4:3171000'
a Ferreira Filho & Cia. e outros, 18:5891000 a Valdeniar Marques &'
Cia. e outros e de 7:2611600 a Valdemar Marques & Cia. e outros,'
por fornecimentos ao Ministério da Educação (PG. 22.599, 22.596,,
22.630, 22.634, 27.786 e 2.884). — O Tribunal recusou registro às'
aludidas despesas, de acordo com os pareceres.
Relatório apresentado pelo oficial administrativo classe J, deste,
Tribunal, Francisco Carlos Lopes Lima, sobre os trabalhos relativos à tomada de contas da Companhia Industrial de Ilhéoa, relativos ao ano de 1937 (PG. 27.508). — O Tribunal determinou que
se arquive o processo depois de se remeter copia do relatório ao'
Ministério da Viação.
Processos:
De distribuição de crédito de 5:7001000 ao TOSOl.11•0 NaCional
por tonta ela verba 1 a — Pessoal — I — Pessoal Permanente —
Quadro I (PG. 23.529). — O Tribunal converteu o julgamento eni
diligência, afim de que o Tesouro classifique devidamente a dese
pesa.
De pagamentos de 4001000 a Benedito de Lima, 5401000 a José
Alves Faltosa, 4:1719200 a Anésio Frota Aguiar, 9981000 a Vivaldo
Louchard, 11:7001000 a João Doscher, 5:4301000 a °Will° Batista, de dividas de exercícios findos e de 117:8501000 à Navegação,
Mineira do S. Francisco, nos termos do decreto 23.298, de 27 de
outubro de 1'933 (PG. 27.652, 27.625, 29.533, 23.548, 25.759, 27.662
e 23.367). — O Tribunal ordenou o registro das aludidas despeeas.,
De concessão:
De melhoria de pensão nos termos do decreto-lei n. 196, de 22
de janeiro último:
A Maria Clara Jeolas da Mota, filha menor do major do
cito Júlio Rodrigues da Mota Teixeira (PG. 25.586). — O Tribunal recusou regfetro à aludida concessão, de acordo com os pareceres.
A Guilhermina Ribeiro Lopes, esposa do ex-1° tenente do ENi. reito Carnudo Gonçalves Lopes; a Menalvina Ribeiro Neves, -viuvo
do coronel, graduado reformado do Exército Vitor Neves; a Rosam
Freire Campos da Paz, filha do coronel do Exército Nieolau Alexan,
dre Munia Freire; a Odete Caetano Golas, viuvo do capitão do Ex(-roito Edgard Colaz; a Mariana Sousa do Nascimento, viuvo do major
reformado do Exército, Cândido José do Nascimento; a Edite Autran
Pederneiras de Lima, filha do tenente-coronel do Exército Carlos
Autran da Mota e Albuquerque; a Adelaide Farani Plaisant, valva
do capitão de corveta, Heitor Plaisant; a Maria Fernandes Meneies,
viuva do major do Exército Rafael Menezes; a Iracema Paca da Eona
seca, viuvo do 1° tenente do Exército Joaquim Marques da Fouseca;;
a Lívia Paranhos da Costa Menezes, viuvo do capitão-tenente da Ara
mada, Frederico Sá de Castro Menezes; a Cacilda da Costa Dueleine
viuva do capitão de corveta, José Valentim Dunham Filho e a celeste Teixeira Escobar, viuvo do 20 tenente comissário da Arma,ta,
Luiz Gonzaga Escobar (PG. 25.128, 25.194, 25.611, 25.736, 25.e00123.330, 27.521, 25.578, 25.609, 11.337, 25.229, 25.253 -e 25.621).
De aposentadorias:
A AntAnto do Carmo, encadernador de 3° classe da Irnprre•a,.
Nacional (PG. 2.754). — O Tribunal ordenou o registro das aludi-das concessões o, bem assim, o das despesas classificadas.
A Ulissee 13arbosa, marinheiro classe A, do Quadro IV, do Ministério da Marinha (PG. 25.637). — O Tribunal recusou regisíro
tt aludida concessão, de acordo com os pareceres.
Ministério da Viação e Obras Públicas:
Aviso n. 3.847, de 3 do corrente, pagamento de 1743:884160e
Irmãos Breves, por serviços prestados à Diretoria do Saneamento dal
Baixada Fluminense (PG. 27.902). — O Tribunal ordenou o regro
da aludida despesa.
Relatados pelo Sr. ministro Eduardo Lopes:
Ministério da Educação e Sande:
Oficio n. 2.888, de 28 de setembro último, do Departimento de
Administração Geral, pagamento de 14:4001 a B. Conti, por serviços
prestados. (PG. 29.234). — O Tribunal ordenou o registro da dos-1
pesa.
Ministério da Fazenda:
Ofícios:
N. 13.721, de 11 do corrente, da Comissão Central de Oompraa
pagamento de 502:7959500 a Fonseca Almeida & Comp., por fornecimentos à Estrada de Ferro Central do Brasil (PG. 29.644). — O
Tribunal ordenou o registro da aludida despesa.
Ns. 12.408 e 12.593, de 7 e 12 do mês findo, da mesma ICIOunissed.
ba
gamentos de 5:3681100 a Fernandes Moreira 8r Comp. e Mtros
de 2:5231500 a Soares Lavrador 8t Comp. e outros, por forneeimento:g
ao Ministério da Educação. (PG. 24.585 e 22.4331). — O Tribunal'
recu s ou registro à aludida despesa, de acordo com as informações.
N. 13.609, de 7 do corrente, da mesma Comissão, sobre o Pabae
a-:oento de /19:2621000 _a A. B9I'lt)S & Comp. e outros por learneate'
- • ,-L-4
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mentos Eatrada de , Ferro Central cio Brasil. (PG. 23.594) .. — O Azevedo, .brasileiro, domiciliado á rua Cesário advim númeea cota
fribunal resolveu reconsiderar sua anterior dec.são Para o 'fina cio renta e quatro, nesta capital, aqui denominado "contratado", e
ordenar o registro da despesa.
elarou que assina o presente contrato elaborado na conformioad‘
Processos:
..
dos artigos dez e onze do decreto-lei número duzentos e quarcaia. aa
De pagamento:
quatro de fevereiro de mil novecentos e trinta e oito, para dess.•
De 3:150$ aoe escriturário classe "G" Jorge de Alencar Araripe
•
alio de funções de técnico especializado em Anatomia PatoUsice,
a,'e
: a•
e outros, de gratificação por serviços extraordinários (PG. 29.254).
Instituto Osvaldo Cruz, nas condições seguintes:
Tribunal reconsiderou sua anterior decisão, para o fim de orPrimeira — O contratado obriga-se a desempenhar as Pinções
denar o registro da despesa.
de técnico especializado em Anatomia .Patológica do Instituto OsDe 2.818:959$100 à Caixa Econômica do Rio de Janeiro, de juroã valdo Cruz, executando os trabalhos científicos determinados pelo
de depósitos referentes ao 1° semestre deste ano. (PG. 24.097). — , diretor do Instituto; especialmente os de organização, orientação.
O Tribunal resolveu manter sua anterior decisão cie recusa de re- pesquizas e estudos referentes á Anatomia Patológica, mediante -o
g i stro à deseesa.
remuneração mensal de dois contos . e trezentos mil réis (2:300$)•
De 2:150$ a Júlio Feltrin, nos termos do Decreto n. 23.298 de ficando rescindido este contrato, sem que o contratado tenha direi..
27 C!t" õtltlin!'il de 1933. (PG. 16.917). — Foi ordenado o registro.
a indenização alguma, desde que se recuso a cumprir alguma dispeDe concessão:
sição regulamentar ou se negue a executar determinação SuPerio:"
De melhoria de pensão nos termos do Decreto-Lei n. 196, de 22 sobre serviços inerentes ás funções de técnico especializado em Anade janeiro último: a Presciliana França Ferreira, viuva do sub- tomia Patológica.
oticial da Armada Manuel Antônio Ferreira; a Emitia- Augusta MoSegunda — A despesa com a-execução do presente contrate, n
reira de Pinho, viuva do mecânico naval de i a classe Domiciano Mo- exercício vigente, correrá por conta da verba I — Título II — Pas- •
reira de Pinho; a Altair Correia da Câmara Cantuária Guimarães, soai Extranumerário — sub-consignação número nove, Instituto Osv:uva do capitão de corveta Antônio Sabino Oantuária Guimarães; valdo Cruz, anexo número seis do atual orçamento deste Ministér.o,
a Elisabeth Maria Sanerbronn de Sousa, filha do 20 tenente do Exén- onde fica empenhada, e foi autorizada pelo Exmo. Sr, Preeioeni
cdo Eurico Sanerbronn de Sousa; a Lina Refojos Pinto da Silva, da República na exposição de motivos DEI quatrocentos e noventz.,
'viuva do 2° tenente da Armada 'Joaquim Pinto da Silvá Júnior; a de um de dezembro atual, do Departamento Administrativo do SerAugusta Martins Guimarães, viuve do capitão graduado do Exército viço Pública, de conformidade com o disposto no artigo número doze
:Narciso de Paula Guimarães; a Ester Cardoso de Lima, viuve do ca- do decreto-lei já referido.
n tão do Exército Arão de Brito Lima; a Judite Lobo da Silveira
- Terceira — O presente contrato não entrará em vigor sem qic
Brito, viuva do capitão de mar e guerra Tito Alves de Brito: a Re- tenha sido registrado pelo Tribunal de Contas, não se responsnoirsina Maurití Castro Barbosa e outras, filhas do almirante reformado rzando o Governo por indenização alei= se -aquele Instituto deneAatônio Cordovil Mauritl; a Maria Madeira Guimarães. filha do con- i, gar o registro.
tra-almirante reformado • Jacinto Madeira; a Maria Isabel Fallone
Quarta — O presente contrato vigorará até trinta e um de de Monteiro, filha do marechal reformado Egidlo Fallone; a Angelina zembro do corrente ano, mas esse prazo será considerado prorroaa...
• Costa Matos, viuve do 2° tenente do Exército Ernesto de Almeida até trinta e um de dezembro de mil novecentos e quarenta e do .
Matos; a Mina Machado de Paiva, viúva do general de Divisão desde que nos exercícios futuros seja mantida no orçamento de.aie
graduado reformado, João Maria de Paiva. (PG. 25.620. 23.345, Ministério a verba pela qual corre a despesa com a sua execução,
2.590, 27.682, 22.739, 25.135, 25,249, 27.681, 22.676, 23.335, 27.513, caso em que, no início de cada exercício será empenhada a despesa.
23.339 e -25.602)-.
ou não ocorra nenhum dos motivos para a rescisão, indicados neste
De montepio civil a Esteia Aparecida Badaró e-outras, filhas contrato.
do lente catedrático do Colégio Pedro II, Eduardo Ge Badaró. (PG.
Quinta — O contratado aceita e elege a cidade do Rio de Ja24.806). — O Tribunal ordenou o registro das aludidas concessões neiro para seu domicílio legal. cujo fôr() será o competente para (de bem assim das despesas classificadas.
1 rimir as questões que se suscitem na execução deste contrato.
De aposentadoria a Alencar de' Almeida Meireles, operávio de
Sexta — O presente contrato está isento do pagamento do sele
Imprensa classe "E" do Ministério da, Marinha. (PG. 25.641). — O proporcional, e o contratado fica dispensado da caução, de acôrdo
Tribunal . recusou registro à aludida concessão, de acordo com os com os lermos do artigo setecentos e setenta, parágrafo segundo do
lia receres .
Regulamento Geral de Contabilidade Pública, cobrando-se apenas a
Ministério da Justiça .e Negócios Interiores:
, taxa de duzentos réis por linha, na forma da legislação em vigor. E,
Aviso n. 309 de 26 de outubro findo, pagamento de 500$000 ao para firmeza e validade do que fica estabelecido, lavrou-se o preidade:irei Sidney de Morais e Castro. adjunto do promotor pniico
sente termo, que, depois de lido e acliedo conforme, vai assinad
Território do Acre, de ajuda de cudo. (PG. 23.323). — Foi orde- pelas parles contratantes já mencionadas; pelas testemunhas abaixo
nado o registro.
e por mim Euripetiesi Ildefonso da Silvá, escriturário da classe G
dr:
Ministério da Viação e Obras Públicas:
do quadro UM deste Ministério, que o lavrei em livro próprio
Ofício n. 4.891, de 9 do corrente. do Departamento de Auro- Serviço do Pessoal. Sobre estampilhas federais no valor de vinte mit
náutica Civil, pagamento de 150:000$000 à Companhia Internaeronal réis e um sêlo de Educação e Saúde, lia-se: Rio de Janeiro, [reze de
das Estacas Armadas Franvignou l , por serviços prestados. (PG. dezembro de mil novecentos e trinta e oito. — Gustavo Capanenta. —
2ln .666).

Aviso n. 3.991, de 9 do corrente, pagamento de , 519:6d6$400 à
Companhia de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro, de foenecimentos. (PG. 29.673). — O Tribunal ordenou o registro das aludidas despesas.
— Relatados pelo Sr. ministro José de Castro Nunes:
Ministério da Viação e Obras Públicas:
Ofício n. 268-E de . 3 do corrente, da Inspetoria Federal das Estradas. pagamento de 1 -535$a00 a Heitor Bernardes de Sousa e outros, folha de gratificação por serviços extraordinários fora . das horas do expediente, em agosto último. (PG. 27.807). — Foi ordenacte
' o registro da despesa.
Nada mais havendo' a tratar o Sr. ministro-presidente designou
o dia 22 do corrente, para a seguinte sessão ordinária, declarando
encerrados os trabalhos.
E, para constar lavrou-se a presente ata que vai subscrita e
assinada.

TERMOS DE CONTRATO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SACDE

Departamento de Administraçáo Geral
Serviço do Pessoal
Termo de contrato celebrado na Secretaria de Estudo do Ministério
. da Educaçãcde Saúde, entre o Governo Federal e o Dr. Arranjo
Pena Soares de Azevedo, para desempenho . de funeks de técnico especializado em Anatomia Patológica, no hdatitulo Osvaldo
Cruz.
. ..
Aos treze dias do mês de.dezembro de 'mil. novecento'4 e trinta e
oito._ perante o respectivo titular, Dr . Gustavo Ca panema, por parte
do Governo Fedaral, compareceu o Dr. Arcanjo Pena Seares de

Arehanja Penna Soares de Azeredo. Testemunhas: Sylvio BOOt (1,1
Ildefansa da Silva.
Cunha, Fernando Navarro

11111 NIS1n:::io i/A ll'AZENDA
Diretoria tio Domínio da União
Cópia — Antigo Cartório Belmiro.— Tabelião, major Vitor Ribeiro ue Faria — Subatiluto, Armdo Costa — Rua do Rosário numero 76, telefone 23-5663 — Rio de Janeiro. Major Vitor Ribeiro de
Faria, tabelião de Notas do 7 0 Ofício do Distrito Federal, República
dos Estados Unidos do Brasil. Certifico que revendo o livro de nota::
de meu cartório sob número quinhentos e oitenta e cinco dele a folhas trinta e nove consta e me foi pedido por certidão a escritura
do teor seguinte: Escidtura pública •definitiva de compra e venda de
dois lotes de terrenos situados em Barra do Pirai, no Estado do Riu
de Janeiro, sendo outorgantes vendedores Artur Cataldi e sua mulher
Cândida Cunha Cataldi e outorgada compradora a Fazenda • Nacional
dos Estados • Unidos do Brasil. Saibam quantos esta virem que no aiia
de mil novecentos e trinta e oito, aos vinte e novo dias do mês de
novembro oto dito ano, da éca cristã, nesta Cidade do Rio de Janeiro.
,Capital da República dos Estados Unidos do Brasil, e na sede da Di!reteria do Domínio da União, onde eu, Vitor Ribeiro de Faria, •tabelião, vim, a chamado, e "sendo aí. perante mim, por me ser esta distribuida, conforme bilhete que fica arquivado, e as duas testemunha,
no fim nomeadas e assinadas, e de mim conhecidas, compareceram,
justas e contratadas: de um lado, como outorgantes vendedores Artur Cataldi e sua mulher Cândida Cunha Caialdi, brasileiros, o primeiro co.nerciante, 'residentes e domiciliados em Barra do Pirai, Eatado do Rio de Janeieo, ora de passagem nesta Capital, o de outro lado
como outorgada . eompradoPa a Fazenda Nacional' dos Estados Unid,:ç:
Braaii; i. epresenttidti pela Diretoria do Domínio da . União do Tesourd Nacional, da,' acordo com o artigo onze do decreto-lei númerd
setecantos e 'dez,' de dezesseis de setembro de mil novecentos e
oito e esta ultima,, neste ato representada pelo bacharel Carlos de
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Menezes . como eeu procurador "ad hoc". nomeado conforme o dez- tran'sferem- à outorgada todo O 'deininio, posse, direito e avã,i
•Tie
pacho adiante transerPto, e exarado a folhas vinte e quatro do pro- têm obre os referidos lotes de terreno ora vendidos em
cuja pe3se
cesso protocolado sob o número setenta e três -mil novecentos e no- imitem a mesma outorgada, desde
já, por forca desta escritura e
venta o quatro-trinta e oito, tendo neste sido observadas todas ta
'cláusula contituti, sujeitas ditas cessão e transferência e suas cae;formalidades re g ulamentares: "Em face do artigo
onze do decreto- eequências, à condição legal de que a presente escritura- só produzirá
lei número setecentos e dez, e artigo treze do decreto
número -UM definitivamente seus Jurídicos efeitos, depois do registro. da
cento e dois, ambos de setembro último, e à vista do despacho do pelo Tribunal de Contas da República, na forma do artigo vinte e
..-enhor diretor geral da Fazenda Nacional, exarado no prometia mi- cinco e seus parágrafos do decreto-lei número quatrocentos e
nte
de • e trinta mil duzentos e setenta e uni/trinta e oito, conforme e ocie e seis de doze de maio deste 'ano, não acarretando à outorgadavinea
enicação feita pelo oficio número quatrocentos e dezoito, de vinte nhum onus ou indenização se o referido Tribunal recusar o registre i! ,
luzetro de oiditbeo findo, nomeio o bacharel Carlos de Menezes, pro- obrigando-se os outorgantes por si, seus herdeiros e sucessores a fa-,
erador "ad hne •
desta Diretoria para minutar e aceitar a escritura zer a presente venda boa, firme e valiosa a todo e qualquer tempo e
aquisição pela União dos terrenos de que trata o presente pra- a responder pela evicção de direito. Pela outorgada, repreS e ntada n1
(, , so.
Diretoriaedo Domínio da União, em dezoito de novembro de forma aludida, foi dito, então, aceitar a venda que lhe é feita, no4
mil noveeentos
e". todos Tiletl teinta e oito. (Assinado) Ulpiano de Barros, dire- termos e condições em que a presente escritura está redigida. Não
que dou fé. E, p conhecidos e das testemunhas pelos próprios, do paga imposto de transmissão de propriedade, nem solo proporcioaai,e
eloe outorgantes vendedores me foi dito, em pre- na forma das disposições legais, em vigor, por ser venda feita à União.
sença das nedenas testemunhas, que sendo senhores e possuidores do Os outorgantes fizeram prova de estarem quites com as Fazenda
ooi
lotes de terrenos, situados nas proximidades da estação da Es- Federal, Estadual e Municipal. com as certidões de folhas vinte, vintei
I dIeda de Ferro i:entral do Brasil, e nos fundos do Hotel da referida e uma e vinte e duas, do processo número setenta e três mil noveeação ferroviária, na cidade de Barra do Pirai, no Estado do Rio centos e noventa e quatro/trinta e oito dos seguintes teores: "Pres.
ee e:
Janeiro,
descritos
partindo
do p e caracterizados do seguinte modo: -"Primeiro meira. Certifico que nesta coletoria das Rendas Felereis de 11 trea
a•nuo onde o terre ponto "A" (situado na rua Teixeira de Andrade no do Pirai não consta divida alguma de Artur Cataldi e sua mulher
o confronta com a Irmandade Nossa Senhora Me- dona Cândida da Cunha Cataldi, inclusive de imposto sobre a rende,
(fiadora)
lioeste, , com o rinno de setenta e oito graus e eincoenta minutos Su- Eu, Edgar Berusan Cerqueira; no impedimento ocasiónal do escrivãci!deu ° mede quarenta e sete melros e cincoenta centímetros até o desta Coletoria, certifico e dou fé. Barra do Pirai, vinte e oito/dez'.
-B"; com
de onze grátis e dez minutos Noroeste mede trinta e oito. O coletor (ilegivel). (Assinado) Berusan Cerquoira e
cem metros
até oo rumo
p
onto "C"; com o rumo de setenta e oito gráus e Becenheço a firma do coletor Edgar Berusan Cerqueira. Barr e t do
e;ncoenta
minutos
Nordeste,
mede cincoenta e três metros e dez cen- Pirai, vinte e oito de outubro de mil 'novecentos e trinta e oito. leo%
timetr OS até
o [Soldo
- 13"; com o rumo de três greue e dez infin itos trstrmunbn
(assinado) Joaqu'in Ovídio R. dos Santos Meio". " dkeie
Sudeste, mede trinta metros até o ponto "E"; com o rumo de seis gunda. Certifico em cumprimento ao despacho supra que revend.,
grátis e trinta minutos Sudeste mede vinte metros até o p onto "F"; livros de lançamento do imposto territorial existentes nesta ReeJea
o rumo e
de onze gráus e dez minutos Sudeste mede cincoenta dona, verifiquei que o 'movei de propriedade do senhor Artur
ee com
três metros
trinta centímetros, encontrando o ponto de partida taldi, situado à rua Teixeira de Andrade. nesta cidade. não se e e tid
•
1", .fechando assim o polígono, com a área de quatro mil oitocentos laretado por esta Recebedoria para pagamento' Me imposto, nada
sessenta e cinco metros quadrados, trezentos e cincoenta e seis mil vendo à Fazenda Estadual. Recebedoria de Rendas de Barra de Pieaf,
edscenies
e doze milionésimos (4.865m2,356612). Segundo lote: par- em vinte e dois de novembro de mil novecentos e trinta e oito.
:indo
,
do ponto "A" (vértice do segundo polígono correspondente ao sitiado) Romeu de Carvalho, escriturário. Visto, Admar Pachece ele
eento
"A" domin
primeiro polígono), com o rumo de setenta e oito graus Natos. siebefe da Recebedoria. Estampilhas estaduais no 'valèi . fle
e iticoenta
utos Su
oito metros e cincoenta centre três mil e duzentos réis e uma de Educação e Aásisiência tanibem asa
metros . até o p onto "B";doeste,
com omede
de onze
graus
dez minutos tadual, no valor de duzentos réis devidamente inutilizadas pelo ca.
aoreeste mede cincoenta metrosrumo
e trinta
minutos
atée o
p onto "0";' limbo da Recebedoria de Barra do pirai, Estado do Rio - de Janeiro,
o rumo de seis
grátis e trinta minutos Noroeste, mede dezenove com data de vinte e dois de novembro de mil novecentos P trinta e
•
até o ponto "D"; com o rumo de três gráus e dez minutos oito. Reconheço verdadeira a firma retro de Admar Pacheco de Ma.
'-',:-tres
-l e
• oeste- mede quarenta e oito metros e vinte centímetros até o ponto tos. Barra cio Pirai, vinte e dois de novembro de mil novecentos à
o rumo de setenta e oito graus e eincoenta minutos Nor- trinta e oito. Em testemunho da verdade (assinado Joaquim (Moio‘•
,.-ste , com
mede zero metros e trinta centímetros até o ponto "F"; e curri IT. dos Santos Melo". "Terceira. Prefeitura de Barra do Pirai,
o rumo
.
de onze graus e dez minutos Sudeste, mede cento e dezessete dão de quitação número cento e vinte e quatPo. Valdir Oliveira lema;
'ros, encontrando o ponto de partida "A" e feciaaado assim u po- contador da Prefeitura de Barra do .Pirai, Estado do Rio de Jaiiefto„
)Ieono com a área de setecentos e quarenta e nove melros quadrados, etc. Certifica a requerimento de Artur Cataldi a vista das informa
e cinco mil duzentos e noventa e três milionésimos
da inspetoria de Rendas na Petição protocolada sob número ma
9m2,065293), O primeiro lote confronta ao Norte com os própriosções
o i tocentos
e dezessete e de 'aeordo com o artigo setenta do (estiem •
\ dedores Artur Cataldt e sua mulher.
; A Este com.e- rua Teixeira Tributário, que o requerente, proprietário de um terreno à rua Teia
endrade; ao sul e a. peste com a Irmandade de Nossa Senhora Me- xeira de Andrade, nesta cidade, nada deve à .Fazenda- Municipal; o •
lora e o segundo lote a Este caiu a estrada de Ferro Central do referido é verdade e o afirma sob a fé do seu cargo. Contadoria, vinte
feesileg
Oeste
com a doze
rua Teixeira
tudo conforme consta e seis de outubro de mil novecentos e trinta e oito. (Assinado) VI
.ee
p lentas
de folhas
e treze, de
do Andrade",
processo número setenta e três der de Oliveira Lima, contador. Inspetoria de Rendas. ReceteetnriaI `1)1: novecentos
e noventa
quatro) trinta
oito, já mencionado, as de Rendas. Recebido pelo talão número dois mil novecentos e vinta
meds
ficam fazendo
parte eintegrauie
da peresente
escritura, sendo e sete, de diversos de vinte e seis de outubro de mil novecento s 0
delas
arquivada
diretoria e a outra ficando no próprio trinta e oito. V. Leite, inspetor". Assim o disseram, do que dai ie.,
terreno
esse nesta
ad q uirido
a firma comercial Teixeira Borges e me pediram que lhes lavrasse em minhas notas esta escritura.- .1143
eomp..., desta Capital, por escritura
pública lavrada a dezenove de lhes sendo lida e às testemunhas a todo o ato presnites Carlos E.O1 = 14 . \ (e. eirorde-mil no vecentos e trinta, em
notas do tabelião do Décimo rique Júnior P Ernesto Ferreira Barroso, foi achada em tudd n( ie avo Ofício desta Ca p ital Federál, Alvaro Tiorgertn Teixeira, a fo_ ferino e vai per
todos assinada, perante mim, Vitor Ribeiro de Farat.
7Ire vinte e uma verso, do livre com p etente de número cento e se. tabelião, que o escrevi. Artur Cataldi. Cem-lida Cunha Catai li.
'da eeclois, transcrita no livro terceiro-G, à página número cento e les de menezes , como procurador "ad line" da Dire , nria c10 Do' n íni() •
4- ' , 'oepta -e deis, e sob o número cento e sessenta e dois do Registro
ert União do Tesouro Nacional. Carlos Echenique .Túnior.
móveis- do Município de Barra do Piem , e me, enemirele clç dote Ferreira
Barroso. Nada mais se continha em a escritura acpd tea
-e de :terreno
livres e desembaracados de fedo e qualquer onus ju- deita da qual fiz extrair a presente certidão que subscreve e a ,st no
-ai
extraindicial,
os vendem à out or gada: (Ir boje para e ^mpre, nesta Cidade do Rio de Janeiro, aos cinco de dezembro . de mil no . ee
pleno e
cumprimento do ajuste celebrado entre os-mesmos centos e trinta e oito. E eu, Vitor Ribeiro do Faria, tabelião. siOese
• irgantes efiel
a Estrada. de Ferro Central do Bra s il, esta representada crevo e assino. — Victor R. de Faria, inutilizando um carimbo ceei
e•ri . seu diretor doutor vaidemar Luz, conforme
termo lavrado na os Seguintes dizeres: Antigo Cartório Belmiro
t bl e
referida stra a aos dezesseis dias do mès de agosto ,
Tabelião — Rosário, 76 — 7 0 Ofício de Notas.- Quatro V
esla°m
r
corrente ano-, •
de mil novecentos e trinta e oito e cópia do mesmo federais de seiscentos reis e urna de Educação e Sande de &m e n/0S
dois/três,
do processo Tremere setenta e três mil novecentos rdis, inutilizadas com a data de 5/12/1938 e com n mesmo carimbe
o venta
nfolhas
e quatro-trinta
e oito, já en ee cinnado, e inete esse que fica acima referido. E eu, Du/c1 Nogueira, auxiliar , de e.scrita. classe E, ,
tambem Parte inte grante da p resente escritura,
mediante o dactilografei a presente cópia, em 15 de dezembro de 1938.
eeço e quantia de réis 67 :368$000 (sessenta e sete contos trezentos
, essenta e oito mil réis), que os outorgantes receberão em moeda
rrente na
competente do Tesouro Nacional e na forma
Comissão Central de Compras
- g ai. após oRepartição
registro da despesa pelo Tribunal de Contas da Repú.
,.- e transcrição da presente
eseritn/a de contrato de compra -e
Termo do contrato n. 335 — Pedido n. 4 — Requisição
no com petente Registro do Imóveis,
de plena e geral 234.243 — Nota de empenho n. 27.596 — Fornecedor, Cristovão
-,,, n ação o recibo que da mesma quantia servindo
p assarem naquela rapar. Fernandes & Comp. — Repartição, Serviço de Aguas e E sgotoo
••
,.e, estando a despesa respectiva devidamente empenhada sob d Distrito Federal — Ministério da Edueação.
oito, Verba Segunda, Consignação Material, Subconsignaoltd.
Aos dezesseis diae do mês de dezembro do ano ,de mil novecentee
• do 'Orçamento do Ministério da Viação e Obras Públieas. para 6- trinta
e 'oito, nesta Gida .de do Rio de Janeiro, perante a Comissão
ciclo deste ano de mil novecentos e trinta e oito, .constando o re4 Gentrel de Compras. do Oovérno
Federal, representada por
• -! 0 "Empenho da Despesa número'
dite/WM.1' oité"., de 'fon* reter,
ter, Dr. Manuel 'Moreira dit Fonseca, compareceu a fira
e
ma Cr`,,oe
• ae já citado processo ;Afizer° setenta
mil hirredeintoa e no* -rvito Fernandes & Comp., estabelecido 4 rua da Quitanda use 1117'n .'
a Quatr9.4444 • 444 o gue par. efigtrês
a# Okilvaawaffle
no Resty,p nrnemobrec do govêrne Federal, enb
..._ •
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DIÁRIO OFICIAL - (Seóção

Dezembro de 1938 ,

n. 273, representada puí; seu sócio Sr.- Anselmo Flórido Machado,' é
Tendo ambos os contratantes manifestado o seu assentimento a
por p ie foi dito que pela firma se obrigava a fornecer ,ao Govárno Fe- todas as cláusulas do presente contrato, foi ele tomado por termo
335, s folhas 87314 do livro 21° de Registro de Contratos da
¡dont, represearado pela Comissão, nos termos do decreto R. 19.587,
cis; 1a de janeiro cie 1931, os artigos-constantes deste termo, segundo Comissão Central de Compras, sendo a primeira folha rubricada e a
Anima assinada pelas partes e testemunhas do ato.
\o estipulado nas seguintes cláusulas:
•
.•
Cla.usula primeira:
Pela Comissão Central de Compras: — Manoel Moreira da Fon-seca, diretor.
Item — Artigo
Unidade — Quantidade — Preto — Importai:tett
Pelo fornecedor: Chrislevão Fernandes d:, Cothp.
.4. Estanho em barra Carneiro de 1'
Testemunhas: Mario Guimarães Carvalho. — Renal° alar/ais
qualidade, (a9 Te, qu i: 0
6.00 211778 150:6681000 Guerra.
Aprovado por delegação do Sr. ministro da Fazenda. — Otto
130:6684000 Schilling, presidente.
.,
(Cento e trinta contos seiscentos e sessenta e oito mil reis)
Comissão Central de C.'4.-impras
Cláusula segunda:
.
Termo n. 338 — (Aditivo ao termo de contraio a. 212, de 2
A validade deste contrato depende do seu registro pelo Tribunal de agosto de 1938) — Pedido n. 901.728-1 — Ni:Ha de ~cabo nu•de Contas,
não respondendo o Governo Federal por qualquer inde- mero 71-A.
alização no caso de ser denegado o registro.
• Fornecedor, Ai, Almeida eic Comp.
Clauatila terceira:
.
Repartição, Estrada de Ferro Central do Brasil.
O material sema entregue até 31 de dezembro do corrente ano,
ne Serviço de Águas e Esgotos do Distrito Federal à rua Paulo de e Aos dezessete dias do Mês de dezembro do ano de mil novecente:
trinta e oito, nesta cidade do Rio de Janeiro, perante a Comissi1G
wontin n. 08.
Central do Compras do Governo Federal, representada por seu diretor
• Cláusula quarta:
Dr. Manuel Moreira da Fonseca, compareceu a firma M. Almeida
O material vira consignado li - tomissão Central de Compras, em Comp., estabelecida nesta praça, á avenida Rio Branco n. 47, loja.
cujo nome virão todos os documentos de embarque, a saber: conhe- inscrita no Registro de Fornecedores do Governo Federal, sob 43
pimento de carga, fatura consular traduzido., fatura comercial estran- n. 99, representada por Seu procurador, Dr. Otávio Nunes; o oos
geira e lista de conteudo em cinco vias. A consignação da mercadoria ale foi dito que ratificava todas as cláusulas do termo de contrate
ih Comissão nos documentos de embarque, é convencionada apenas n. 212, de 2 de agbsto de 1933, retificando, porém, a cláusula sexta,
para efeito de desembaraço livre de direitos e taxas, mas os riscos que passará a ter a seguinte redação:
ala coisa expedida correm por conta do fornecedor até a sua entrega
Cláusula sexta:
real no local indicado na cláusula terceira.
O pagamento será feito na sede da Comissão, mediante declaParágrafo primeiro — Os despachos da mercadoria importada
por força deste contrato somente poderão ser efetuados por esta Co- ração de recebimento e aceitação, assinadas por autoridade compemissão, por intermédio do seu despachante aduaneiro, devidamente tente em virtude de car go ou delegação, o será efetuado em moeda
autorizado.
corrente nacional, por conta da verba 2 — Subconsignação 4 Inc.
Parágrafo segundo — A entrega das documentos de embarque 03, do orçamento federal do Ministério da Viação, para o exercício
ída mercadoria importada pelo fornecedor deve ser acompanhada de de 1938, a despesa consta da nota de empeuho n. 71-A, ,e.foi feita
alma cópia da fatura comercial, alem da que vem anexada à fatura na verba a necessária dedução.
loonsular, mas com os preços, de cada item, em moeda nacional, corA validade deste termo aditivo de contraio depende de seu rerespondentes aos do respectivo contrato, dando a importância total gistro
pelo Tribunal de Contas.
a dita moeda. Dessa cópia deve constar o cambio à vista, do dotar,
Tendo ambos os contratantes manifestado o seu assentimento a
na data da assinatura do contrato.
este termo, foi ele tomado por n. 338 do Livro 21° do Registro de
Cláusula quinta:
Contratos da Comissão Central de Compras, á fls. 884, sendo sub. Estão incluidas no preço constante da cláusula primeira todas scrito
pelas partes e testernunhas do ato. — Pela Comissão Central
:as despesas até a colocação do material no local indicado na cláusula de Compras,
ARInget _Moreira da Fonseca, diretor
. — Pelo fornecedor,
as
1.Aisreeira,
inclusive
despesas
de
agência
do
despechante
e
exclusive
1'apenas, as constantes do § 1° desta cláusula.
por procuração, : Ninei° Nunes. Testemunhas: Miguel Rufio Filho.
Parágrafe primeiro — Não estão incluidos, no preço constante. — Arthur Falecia.
. por delegação do senhor ministro .da Fazenda, —
I da clausuia primeira, os direitos aduaneiras, de que o comprador tem OitoAprovado,
Schilling,.
presidente.
,, jsenção. por força do disposto no art. 11, inc. 1, e no art. 18 do de_
.
preto-lei n. 300, de 24 de fevereiro de 1938.
I
Parágrafo segundo — No caso de recusa, pelo conferente da AlComissão Cen t ra I ire Coinpras
-. Ifindega, no ato do despacho, da isenção de direitos aduaneiros referida no parágrafo primeiro acima, por se ter verificado a existência Termo n. 339 — (Aditivo .ao termo de contrato n. 213, de 2 de
Ide similar nacional para o material importado, correrão os mesmos agosto de -1938) — Pedido n. 1 — Requisição a. 901.729 — Nota
Por conta exclusiva do fornecedor, sem direito a qualquer indeniza- de empenho n. 70-A.
•ção por parte desta Comissão.
Fornecedor, M. Almeida ac Comp.
Parágrafo terceiro.— Verificada- a recusa de isenção de direitos.'
Repartição, Estrada de Ferro . Central do Brasil.
•referida no parágrafo segundo acima deverá o fornecedor efetuar
.ho pagamento dos mesmos dentro de 30 dias da notificação competenAos dezessete dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos
te feita por esta Comissão, sob pena de perda da caução estipulada e trinta e oito, nesta cidade do Rio de Janeiro, perante a Comissão
.
a cláusula nona (9').
Central de Compras de GeVerno Federal, representada por seu diretor,
Dr. Manuel Moreira da Fonseca, compareceu a firma M. Almeida Jt
Cláusula sexta: - --- - - ." - ''''
estabelecida nesta praça, á avenida Rio Branco n. 47, loja,
O pagamento- será- feito- lia -Sede - da Comissão, mediante decla- Comp.,
inscrita no Registro do Fornecedores do Governo Federal, sob o
traOes de recebimento e aceitação, assinadas por autoridade com- n.
representada - pcir -seci procurador, Dr. Otávio Nunes; e por
fpetente, em virtude de cargo ou delegação: será efetuado em moeda éle99,
foi dito cite 'ratificava todas as cláusulas do termo de contrato
'aorrente nacional, por conta da verba 2,sub-consignacào 8, inciso -15,
n. 213, de 2 de agosto do 1938, retificando porém, a cláusula sexta,
„ido orcamento federal do alin isté:io da Educação, para o exercício de que passará a ter a ' seguinte . a•edação:_ .
938; a despesa consta da nota de empenho n. 27.506, e foi-feita na
.
yerha a necessária dedução.
• Cláusula sexta:— • - • • • •
-••
O pagamento - será - feito' na sede da Confissão. ' mediante declaCláusula sétima:
. 'E' eleito o fóro federal desta Capital para as aç5es que decor- rações' de recebimento ' aceitação, assinadas por autoridade compearem do presente contrato.
tente em virtude- de 'carga ou delegação, e será efetuado em moeda
cr
corrente nacional,' por .- conta da verba 2 — Sub-consignação 5 —
Cláusula oitava: ,
02; do oraamentO federal. do Ministério da Viação. para o .exeaA firma contratante dará preferência para o embarque do mate- Inc.
•
ciclo
de 1938; a despesa consta da nota de empenho n. 70-A, e foi
preferencia
não
esta
rial. aos navios do Lloyd -Brasileiro, deado 'que
feita na verba • a'fieceSsárizi 'dedução'.
prejudique o cumprimento do contrato dentro do prazo.
A validade deste termo aditivo de contrato depende de seu reCláusula nona:
Nesta ato foi eniaegue, pelo fornecedor, à Comissão, um certifi- gistro pelo Tribunal de Contas. ,
,Tendo amliaa , eS contratantes manifestado o seu assentimento a
•ido da Caixa Ecoeamica n. 26.452, do depósito feito na cad ,rneta
termo. foi èle limado *por n. 339 .do Livro 21 8 do Ressietro
. 59.35n. da serie 1, da importancia de treze contos e cem mil reis este
Contratos da Comlásile Central , de -Compras, á fls. 885. sendo aub.(13:100$000). tomado por termo n. 473, na ala n. 156, em caução scrito
pelas parrs e testemunhas do ato, Pela . Comissão Cen t ral de
do fiel cumprimento de cada uma das cláusulas tio preaenie contrato,"
Pelo fornpoecio:-,
icando canvei s:onacla a sua reaersão ern favor da Fazenda Nacional, Compras, .11fanáél •Mori.• trada ggn s. eca. -diretor.
por
procuração.
Miguel
nuffo Filho..
óctavio
Ntinc.
Testemunhas:
s
.
m caso de in; ,'.n eão de qui-aguer das cláusulas referidas, o que de-minará, lambem. a rce-aisao do ceatrato, e não ser que a infrarsão — Arfhter Falcão.
Aprovado, -por . delegação -de senhor • ministro da • Faseela •—
eia determinada por motivo de força maior, devidamente compro.
ri:ido.
Otto Schilling, presidente.
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tador (1934) da 2' série
1100
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1938.
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A Câmara Sindical dos Corretores da Bolsa de FtinddS
do Rio de Janeiro, era sessão de 10 do corrente e autorizada,
pelo aviso n. 653, de 15 de corrente, do Sr. Ministro da- Fazmda,
admitiu à negociação e respectiva cotação oficial -da Bolsa, a§ an6lic,es do Tesouro Nacional, ao portador do valor nominal de 1:004
cada uma, jura de 5 %, emitidas aos termos do deell. f0-lei D. 7,91,
ele 16 de junho de 1938.
-Secretaria da Câmara Sindical do Rio de Janeiro, 17 de dolem-,
1 ).ro de 1938. — Juvenal do Queiroz Vieira, síndico.
Oti

RENDAS PUBLICAS
Recebedoria do Distrito Federa/
Comparação da re:ida
Geral
Exclit,i‘e
d , y:y,titos '

Arrecadada de 1 a 16 de dezembro de 1938
Em 17 de dezembro de 1938....
•
Total
Em igual período de 1937

2.'; .98? :988f2e0 21.616
1.91i:69188-00
1.932:15 ! fo

Diferença para mais em 1938
.‘rrecadada de 2 de janeiro a 17
de dezembro de 1938
Em igual período de 1937

Cotações oficiais de titnlos

26.57893,;;00
22.141 :85 H e().

4.396:0(M800

4.437:09:1;00

!,79.123:837$50.O 471.7 H
365.7 .M:484$100 356.915:4oH;00t.

Diferença para mais em 1938.. 113.377 : n352.1o0 '111.8r,

•

$7378

48675
$925
49Xv.13
7$771
$799
103971
,ii!O0

Recebedoria Federal em SJIo rrn!o
BOLETIM N. 1'4'
COMPARAÇÃO DA ARRECADAÇÃO GERAL

Arrecadada de 1 a li de
Em 15 de dezembro de 1938

dPeZalb L-0

1, Jancir, 17 de dezembro de 1938. — /tampai de
•=indim
•
_

26.927:6838100
22.531:6773Q0

Otieirú4

Total
Em igual período de 19j7
Diferença para rn

em 1938

de 1938
17.1E? :7!

yt30,,
—

3.735:15(u .i 061r
port...
-jc.xLnai
8208000 Arrecadada de 3 de janeiro a 15 de dezembro de
1.
I-teu iz
4--Ponômico do 1:000$, 5
1938
port."
82V060
976:332.910!-.
XIII igual período de 1937
Oh: i _•,(»:cs da União:
275.3-17:215.101M,
- —
Nacional de .1 :0003, 7 % (1932)•. •
1:0'743000 Diferença para mais em i 938
58.659:j178100ji
à , t. ervia rias de á :0008, 7 % (3' emissão),,, ,
:0268000
AMI • res Municipais:
dayrAnar:AnrJA nr,NDA
Empréstimo de 1906, port. .
• •,,fir..a • •-• • • • • •:•":”
1518000
Empréstimo de 1920, port..
I
152$000 Arrecadada de 1 a 14 d g deznmbrn de 1 1)98
45, 4er.,7a7:~0.(li
Empréstimo de 7 %, port. (decreto 1.535).
175$000 Em 15 de dezembro de i Lt .-;
.
: '•; ',(a)
Empréstimo de 8 ei'n, port. (decreto 1.939) .
ryogr,2g7.P. 200000
Empréstimo de 7 %, port. (decreto
.
1788003
Total
:Empréstimo de 7 5-, port. (decreto 3.264
174000 Em igual Período de 193 .
..~ME
13.279 :7lHJOO
Empréstimo de 1931, port..
.
.......
1838000
Apólices municipais dos Eidadosf
Diferença para mai s em 1938
.Pref. de Belo Horizonte de 1;0001, 7 98, Wort,
790$000
eiVe
.Apimices Estaduais:
E,....pirito Santo de 1:000$, 8 %, nom. .. • s_ rw.ir,),_sa
,800$000
Alfândega do Rio de Janeiro
kg.i.
Minas Gerais de 2001, 5 91, (1934) 1' atleta. -.c .
1471000
Minas Gerais de 200$, 9 14 (1994) 2' Série. . •
172000
ARRE--ADADA
Minas Gerais de 2001, 7 9:1* ( 1934 ) P" $6116.. • -• • ar•=":. 4698000
Datas
Jr.'d)ontane ias
Pernambuco de 1001, 11 lá. Port.. • • ••,......•,•••••••••,•.--•-•-•
82$006
Receita do dias
São Paulo de ZOO, 5 $4, port. x1915y.
1981500
de dezembro de 1928
Aes de conipanhias;
16 0,e dezembro de 1937
2.921 : 78*-990
?D 'til)ista de Estradas 4p Ferva,
.2) cnvnipNri-•-• waanru'le 0871000
•
Ja UniãO:

de 1:000$, 5 To„ .

f nrw•

.

. •_•

•

2,1,•111•A,

• .• 3"—~ • ri•-•9

.

RECEITA

:

".

Segnikclit-telra 19 !I to • -

TYTÁTITO . OFTC:TAT: 7Seec4ío

ftoceita mensal:
25.796:097$500
Da 1 4) ~obro a 16 de dezembro de 1038
31.267:6468900
De 1 de dezembro a 18 de dezembro de 1937
niferença da receita arrecadada para menos em
5.171:510100
..
. 1938
Receita global:
De 2 de janeiro a 16 de dezembro de 1938
De 2 de janeiro a 16 de dezembro de 1937
Difere nça da receita arrecadada para menos em
1938

459.154:1488300
486.117:629400
16.693:4818109

Alfândega de Pôrto Alegre
RECEITA ARRECADADA

Datas

"Importâncias
551:36782W
268:0148800

7 de dezembro de 1038
8 de dezembro de 1937
Receita mensal:
Pe 1 de dezembro a 7 de dezembro de 1938
De 1 de dezembro a 1 de dezembro de 1937
Diferença da receita arrecadada para mais eia
1938

2.071 :5018300
1.892:2148400
1:9:3168900

Receita global:
T)-3 de janeiro a 7 de dezembro de 1938
r., de janeiro a 1 de dezembro de 1937

87.083:6168300
76.812:1298500

bilerimea da receita arrecadada para mais em
1938

10.271:5168800

RECEITA ARRECADADA

Importâncias

• Datas .
Receita do dia:

212:5038400
109:0878900

8 de dezembro de 1938
de dezembro de 1937
Receita mensal:
De 1 de dezembro a 8 de dezembro de 1938
1 e 1 de dezembro a 8 de dezembro de 1937
Dilerença da receita arrecadada para mads em
1938

2.284:0648700
2.001:3023300
282:7628400

Receita global:
87. 96:119$'00
76.921 :2178400

De 3 de janeiro a 8 de dezembro de 1938
Le 3 de janeiro a 3 de dezembro de 1937

10.374:9328300

1938

EDITAIS E AVISOS
SkIINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES
Policia do Distrito

Federal

INSPETORIA DO TRÁFEGO
EXAML

na MOTORISTAS

Resultado dos exames efetuados 'no dia 17 do cerrente:
Aprovados:
Aloisio de Miranda Mendes - José Osvaldo Pinheiro da Mota
Abílio da Cunha Pontes - Sandoval Cavalcante de Albuquerque Adalberto Cruvinel Neto - Hermes Fontoura - Climaco Anésio d
i.:osta - Saalli Vieira - Alípio Pereira da Costa Filho - José ilibei
ro Santoro Giuseppe - Manuel Pereira Lima - João Garibaldi
Moira Lima - António Augusto Valente - Manuel Fernandes - Jus
Ca.sário Moreira - Ol lo Mai:c:a/cilhas.
Repruvados: 10.

I

Dezenibrõ de /928 25829

Poliria do Distrito Federal
INSPETORIA DO TRAFEGO
Pelo presente edital ficam zotlfioados a comparecer asela
petoria, dentro do prazo de 48 borns, para responder por infractos dit
Regulamento do Transito, os proprietários ou condu(ote de y1480.11.
abaixo discriminados:
Matrícula indistinta - Art. 366:
ónibus:
Companhia de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro n s . 66,
70, 75 e 89 - ATtS. 248 L.
Mário Bianchi, is. 321,554,075 e 882 - Art. 248 L.
Sociedade Cooperativa de Chauffeurs, n. 342 - Art. N8
José Cerreia Lapes & Companhia, n. 357 - Art. 248 L.
Emprêaa de Ónibus de Luxo Limitada, n. 442 - Art. 248 I:,
João Ferreira & Martins, n. 595 - Art. 248 14,
Roberto J. Schmidt, n. 672 -- Art. 248 L.
Viação Central Limitada, u. 758 - Art. 248 L.
Manuel da Costa, n. 859 - Art. 248 L.
Autos de carga:
Joaquim Ruas ca Silva, n. 1.182 - Arts. 102 e 257_,'
Nicolau Duarte, n. 3.723 - Art. 102.
Mateus Campos Cruzeiro, n • 3.975 - Art. 81a
Domingos José da Silva, n . 6.907 --- Art. 79.
Júlio Martins Muninks, n. 8.337 - Art. 102.
Antônio Barbosa. n. 11.127
Arts. 102 e 257. :là
A • itos de onsseio: .
Luiz Simões Lopes, n. 42 - Ari. 102.
Alberto Cunha 1 eixeira, n. 107 - Art. 102.
João Diniz Drumond, n. 1.217 - Art. 102.
Joaquim Azeveco Barros, n. 1.171 - Art. 102. .1
Jorge Leal Bur lamaque, n.
- Art. 248 L.
Humbefto Battu. n. 2.615 - Art. 102.
Escolinn Palmeira, n. 3.570 - Art. 248 L.
António Pereira Andrade n. 4 688 - Art. 248
Avelino Silva, u. 4.779 - A a 402.
Manuel Tavares Farias, n. 4.781 - Art. 248 L.
Alcio Cavalli, n. 4.878 - Art. 248 L.
José Maria Larorda, n. 4.98i. - Art. 102.
José Almeida, n. 5.304 - Art. 248 Ti.
José Henrique.
5.377 -- Art. 102.
Salomão Goresti in, n. 5.51/ - Art. 102.
Paulino Silveira Melo, n. 5.781 - Art. 248 E.
Ernesto Di Ragu, n. .085 - Art. 102.
Manuel José de Sousa, n. 6.145 - Art. 86.
Mário Antônio Duarte Pinto, n. 6.500 - Art. 257 7
Elpfdio Tavares de Araujo. n. 6.920 - Art. 181.
Belizário Antunes Moreira, n. 6.934 - Art. oz.
Euraldo Locii, ri. 6.976 - Art. 82.
Arnaldo Auguste Ferreira, n. 7.201 - Art. 86a
Norberto Silva Filho, n. 7.256 - Art. 102.
Mário XIVCS da Rocha Pai:anhos, r. 7.452 - Art. 248 E.
.•"*t
Aristides Peixoto de Abreu Vaia. n. 8.598 - Arte. 102 ug
Osvaldo Rocha Pacheco, ri. 8.843 - Ar!,. 102.
Dioclécio Dantas Araújo, n 9.048 - Art. 257.
Venâncio Valério dos Reis n. 9 156 - Arte. 102 ó 81.
Rodolfo Moreira Torres, r. 9.785 - Arte. 102 e 257..
Jorge de Aportela. n. 10.138 - Art. 102.
Antônio Teixeira Marinho, n. 10.248 - Art. 102.
José Orlandino de Carvalho 2. . 10.395 - Art. 248 ri,•
José Rodrigues, n. 10.729
Art. 102.
José Fe-eira de Melo, n. 11.889 - Art. 102.
Orlando de Oliveira Gouveia, n. 13.409 -Art. 248 T,4
Osvaldo Lopes, ti. 13.508 - Art. 102.
João Guedes Machado, n. 13.670 - Art. 102.
Manuel Monteiro de Caralho, n. 13.706 - Art. 248 r.4.2>
Valentim Esteves, n. 15.521 - Art. 248 L.
Aurélio Morais, n. 16.5e9 - Art. 248
Ciambarelli Antanio, n. 16.703 - Art. 248 L.„
Jaime Soares C”avo, n. 1.12R - Art. 248 I.,.
Censtantino Maciel, n. 17.339 - Art. 102.
Joaquim Andr4 n. 18.078 - Art. 102.
Ceap Barbosa Fl ockel. n. 18.199 - Art. 102.
Veruto Lamadas, n. 18.712 - Art. 102.
Carlos Lameiro, n. 19.254 - Art. 102.
Antônio Evangelista de Carvalho, n. 19.543 - Art. 248 Ti.
Sinval Rocha, n. 19.557 - Art. 102.
Victorino da Silva Porto, ti. 20.109 - Art. 248 L.
José Joaquim -In Morais, n. 20.241 - Art. 102.
Valcleinar Ferntndes Bouças, n. 20.400- Art. 102.
Otávio Alves de Melo, n. 20.891 - Art. 248 L.
Salvador Barraca, n. 21.10P - Art. 102.
Mário Batista Pereira. n. 21.693 - Art. 248 L.
Silvio Tavares Lihanio, a. 22.611 - Art. 102..
Manue: Marte da Silva. n. 23.000 - Art. 102.
Amadeu de
n. 23.164 - Art. 86.
José Teixeira Cardoso, n. 23 afie - Art. 102.
•

•

Dezembro de 1938

DL-RIO OFICIAL (Seceão I)

n5830 .Seguida-eira

A carteira de identificaoão, depejs de registrada na 16ecretariad1
— Art. go L.
Joaquim Ramos Simões ':t_e_lho, a.
erá devolvida ao seu portador, afim de que possa fazer prova de
Heitor Marques Correia, n. 24.907 — Art. 248 J4.-- :-¡ Mede perante as 001/2188ÕOS examinadoras do referido concurso.
Ftifuarde Carlos Paruckes, n. 20.50G — Art. 102.
Os pedidos de inscrição, Só serão recebidos no protocolo quafidil:
Antônio Pereini, n. 25.57e — Art. 102.
estiverem instruídos com todos os documentos acima entitMerad0a.
João Coelho de Sousa, n. 25.55 — Art. 102.
As provas do Concurso de Habilitação versarão sobre as discil,
Armando Aguaga. n. 25.602 — Art. 102.
plinas lecionadas na segunda série do Curso Complementar (clae'sgt
Joaquim Loureiro, n. 2.5.725 — Art. 102,
de medicina, farmácia e odontologia), e obedecerão ao programa 1115.1,
Eugênio Fise,.rean. n. 25.750 — Art. 102.
',Ruído para o dito curso.
Osvaldo Vt&i . a dos Santos, n. 26 083 — Arte_ 82 e 81.
Secretaria da Faculdade Nacional de Medicina da Universidade-I
Horácio Aeei , Gomes, n. 26.211 — Art.,102.
do Brasil. — Em 16 de dezembro de 1938. — A. Ribel.i0 de Alrneiflayg
José Donde Pa. n. 26.216 -- Art.. 82,
secretário, em comissão.
Ar(elio de Sou e. n..26.319 — Art. 102. — Art. 102.
Luiz Redoifo S. Dantas, u.
Inspetoria dos Centros de Saúde
Filmar Maelaeie. n. 26.512 — Art. 102.
Ca',.sar Aueusto Melo Cunha, n. 96.798 -- Art. 248 lu.
De
acórdo
com o art. r.. 1.091 do Regulamento Sanitário vim
Jorge Haat-. i. 3.925 -- Art 1G2.
gente, fica pelo presente edital o Sr. responsável pelo prédio saci
— Art. 102.
Vitor Hundi-r t e Cenho, D.
à Praia da Guarda n. 71 (ou seu representante legal), convidadl
Edgare Nerat. n. 27.318 — Art. 102.
a comparecer na sede do Centro de Saúde n. 4, à rua Cametanq
Raul Carealhe Feito, n, 27.315 — Art. 248 L.
E. 33, das 11 às 16 horas, dentro de 8 dias a contar da data di
.artelino Pereira. n. 27.422 — Art. 248 L.
primeira publicação dèste, afim de tomar ciência do têrmo de .ntisi
Júlio A. 13ne-lit iro Filho. n. 27.454 — Art. 162.
mação n. 43.402.
Nota — À falta de pagamento das multas, importa na aPrefisâo
Inspetoria dos Centros de Saúde, em dezembro de 193S.
(les documentos do veiculo o ; de seu condutor, de acordo com o pre- Lycurgo Moreii .a Cavalcanti, escriturário.
visto no arligo :IS? do etegulamerYe em vigor.
Inspetoria dos Centros de Saúde
Rio de Jenei; . 0,17 de dezembro de 1038. — O inspetor..
De acôrdo com o art. n. 1.091 do Regulamento Sanitário vietij
gente, fica pelo presente edital. o responsável pelo prédio sito M
Ladeira
do Morro da Saúde n. 5 (ou seu responsável legal), convi-9,
MMISTÉ1110 DA EDUCAÇAO E SACDE
dado a comparecer, dentro de 5 dias, a contar da data da primeirep
publicação dêste, na sede do Centro de Saúde n. 4, à rua Canetrin0
Departamento de Administração Geral
n. 33. das 11 às 16 horas, afio de tomar ciência do tèrmo de intim4
inação n. 47.402, e do auto de multa n. 481.
11
Inspetoria dos Centros de Saúde, em dezembro de 1938.
Serviço do Pessoal
LI/c arg o Moreira Caraleanti, ese•'Aurario.

Convido a escriturária da classe "E", do quadro I Gleonice
i oiro, a apresentar-se à sua repartição dentro do prazo de 10 dias,
,ob as penas da lei.
Rio de Janeiro, em 17 de dezembro de 1938. — Asterio Dardeau
Vieira, diretor do Pessoal.
f•nn•n•

Universidade do Brasil
FACULDADE NACIONAL DE MEDICINA
CONCURSO DR HanumraçÃo
De ordem do Sr. professor Dr. Alvaro Fróis da Fonseca, dire!or da Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, se
az público, pelo presente edital, que a inscrição para o Concurso de
habilitação aos cursos de Medicina e Farmácia, estará aberta de 20
a 30 do corrente nit^:s de dezembro.
De acôrdo com as instruções contidas nas eirculareS as. 1.200
100 do
do Departamento Nacional de Educação, datadas de 1 de junho
e 1937 e 22 de agosto último, poderão concorrer ao Concurso de 1Iatilitação, para matricula no ano letivo de 19384 candidatos que tenham
eoncluido o-curso secundário nas seguintes condições:
a) Os que tenham feito a n série do curso complementar e que
;tentesentem certificado de terem obtido a nota 30, em cada discipli.
ol.P, e 40, no conjunto, nos termos do § 1° do art. 4, do decreto número
21.241, de 4 de abril de 1932, combinado com o art. 2°, da lei 9-A, de
dezembro de 1934;
b) Aqueles cujo curso Secundário tenha transcorrido, de acórde
com o art. 100 do decreto n. 21.241, de 4 de abril de 1932, e cuja:
5' série se tenha completado até a época legal de 1936, ou seja, até
:evereiro de 1937;
c) Os que tenham concluído o curso pelo regime de preparatórios
parcelados, segundo os decretos na. 19.890, de abril de 1931, 22.106,
e 22.167, de novembro de 1932 e lei n. 21, de janeiro de 1935;
d) Os que tenham concluído o curso secundária pelo regime do
decreto n. 16.782 A, de 13 de janeiro de 1935, ou de acordo com a
seriação do mesmo decreto, até o nao letivo de 1935;
e) Os que tenham concluído o curso secundário, seriado ou não,
pelo regime do decreto n. 11.530, de 18 de março de 1915, e hajam
prestado seus exames perante bancas examinadoras oficiais ou no
Colégio Pedro II, ou, ainda, em institutos equiparados;
f) Os que tenham concluído o curso pelo Código de Ensino de
1901.
O requerimento de inscrição será instruído com os seguintes do,
cimentos:
a) Certificado de terminação tka curso secundl:/o, nas lermos das
alíneas supra indicadas;
- /i) Certificado do Registro Civil (original);
e) Carteira de identidade;
4) Atestados de vacina, conduta e de sanidade física e mental;
g) Prova de pagamento da taxa de in.serição (80$000).
Nota — De mear& oom a dellberaeão do Oonsalho Téenico-admia
wistrativO, em emalo realizada a 15 do corrente. o número de vatras
para matricula no primeiro ano .30 cureo de alicina foi fixado em
1410 4, para o de Farmácia. em 25.

Inspetoria dos Centros de Saúde
De acôrdo com o art. n. 1.091 do Regulamento Sanitário vi4
gente, fica pelo presente edital o responsável pela casa IV da rug
Sacadura Cabral n. 117 (ou seu responsável legal), convidado so
comparecer na sede do Centro de Saúde n. 4. à rua Camerino o. 33,
das 11 às 16 horas, dentro de 5 dias a contar da data da primeira]
publicação déste, afim de tomar ciência do têrmo de indult-14qt
n. 47.421 e do auto de multa 11. 498.
Inspetoria dos Centros de Saúde, em dezembro de 1938.
Lycurgo Moreira Cavalcanti, escr.turario.
•

Inspetoria dos Centros de Saúde

De acôrdo com o art. 1.001 do Regulamento Sanitário vir-H.44
fica pelo presente edital, o senhor responsável pela casa 1 da rua:i
Sacadora Cabral n. 117, (ou seu representante legal), convidado aji
comparecer na sede do Centro de Saúde a. 4, á rua Camerino ri. 33,1,
das 11 ás 16 horas dentro de 5 dias a contar da data da 1)0114!
cação dêste, afim de tomar ciência do têrmo de intimação n. 47.-11N
e do auto de multa n. 494.
Inspetoria dos Centros de Saúde, dezembro de 1938. — Meciact
Coelho Cintra.

Inspetoria dos Centros de Saúde
De acôrdo com o art. 1.091 do Regulamento Sanitário vigentei¡
fica pelo presente edital o responsável pela casa III, da rua Saca-9
dura Cabral n. 117 (ou seu representante legal), convidado a e0in-r
parecer na sede do Centro de Saúde n. 4, á rua Camerine n, 33. (tad
11 ás 16 horas, dentro de 5 dias a contar da data da primeira publicação dèste, afim de tomar ciência do têrrno de intimação n. 47.420;
e do auto de multa n. 499.
Inspetoria dos Centros de Saúde, dezembro de 1938. —
Coelho Cintra.

Inspetoria dos Centros de Saúde
De acôrdo com o art. 1.091 do Regulamento Sanitário vigente,
fica pelo presente edital. o Sr. Aníbal Gonçalves da Silva. responsável pelo prédio sito á rua Almeida Nogueira n. 8 (ou seu representante legal), convidado a comparecer, dentro de 5 dias, a contar da
data da primeira publicação dèste. na sede do Centro de Saúde n.
á rua Goiaz n. 401, das 11 ás 16 horas, afim de tomar ciência dol
a-i!" de infração n. 445.
Inspetoria dos Centros de Saúde, dezembro de 1938. — ,V(wina
Coelho Cintra.

Serviço de Febre Amarela •
DIS . I.RITO FEDERAI";
R:man N. 47-38
faCe inSblice para eonlifte.:mento gorai e principtl.
Pelo
'urde
-,nertle eeree ciência. do interessado que o S!
enorlirle à rua Piratinf n. 77, responsável condómino do !er-

170--"SAW
inT5l
TIT.SMO OFTP.TAT: (Se711
e. .zelinda-feira 19
tdomicílio, para o efeito de ser nele notificado das decisões proferireno sito à Avenida Suburbana sin., está sendo :ntimado pelo termo
das na tomada de contas, sejam elas interlocutóriae ou definitivas
de intimaç0 ii. 10.190 (7 0 termo), iecitlente sobre o terreno acima sob pena de revelia.
referido, de acordo com o termo de intimação que vai adiante transO débito acima provém de selos a men:is encontrados na agáncrito:
eia em 1925. (Processo n. 37.534138).
70 TEIMO DE INTIMAÇÃO
Diretoria de Tomada de Contas, 24 de novembro de 1938. —
De confmmidade com e artigo 42 do Regulamento do Serviço de
Profilaxia da Febre Amarela no Brasil, aprovado pelo decreto nú- Joeé de Moraes, diretor.
mero 21.434, de 23 de main de 1932, fica por este instrumento intimado o resp.msevel condômino do terreno sito à Avenida Suburbana
Diretoria do Domínio da União
sujeito às penalisin. , e, na falta do cumprimento desta intimação,
dias
o
seguinte:
Proceder
no
le''8
dades da lei, a executar no prazo
.0e nrdem do Sr. chefe do Serviço Regional, chamo a atenção ao
terreno acima mencionado aos melhoramentos necessários afim de interessados
para o aforamento do terreno nacional adjacente ai
ser evitada, ror completo, a 'estagnação de aguas.
qual está construido o prédio n. 121 da rua Senaddr Dantas, re queN. B. — O terreno em apreço ioi desmembrado do prédio de rido
por Manuel dos Santos Quelhas, conforme publicação no
n. 229, zla avenida Suburbana e se estende do Hospital Central do rio Oficial"
de 23 de novembro de 1938.
Exército à fa.te ice da' Socienade AreetVma Casa Sano (Avenida Sn-.
Processo n. 49.353-38. Serviço Regional no Distrito Federal, en
burbana n. 235 e da Avenida. Suburbana ao leito da Estrada de Fer.4
22 de novembro de 1938. — Arnaldo Pé Pinto, escrivão
ro Leopoklina Railway.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1938. — Dr. Sylvio Cardoso,
G. 7.918 — 22-11-1938 — .117$100, 29 vezes)4.
Diretoria do Domínio da União
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Tribunal de Contas
DIRETORIA DE TOMADA DE CONTAS
Pelo presente edital ficam intimados os herdeiros do Sr. Luiz
Júlio Debreix, ex-agente do Correio de Paraguassú, no Estado de
Minas Gerais, para, no prazo de trinta dias, contados da data da publicação deste, recolher aos cofres públicos a importância de 53$323,
alcance apurado no processo de tomada de suas contas, relativo ao
período de 3 de abril a 15 de setembro de 1904, a cuja pagamento,
bem como ao dos juros da mora devidos foi condenado por acordão de
3 de dezembro de 1933, sob de ser feita a necessário cobrança judicial executiva.
Josd
Diretoria de Tomada de Contas, 29 de novembro de 1938.
de )!orais, diretor.
•
Tribunal de Contas
DittETORIA DE TOMADA DE CONTAS
Pelo presente edital fica intimada D. Anália Ferreira Chedid,
ex-agente postal de "Ourinhos" no Estado de São Paulo, para no
' data da publicação deste, recolher
prazo de trinta dias, contados da
aos cofres públicos a importancia de 305$672, alcance apurado no
processo de tomada de suas contas relativo ao período de 29 de feve-i
reiro a 5 de novembro de 1924, a cujo pagamento, bem como ao
dos juros da móra devidos, foi condenada por acórdão de 20 de outubro de 1937, sob pena de alienação administrativa da caução e
consequente execução judiciária.. (Processo n. 32.233). Diretoria de Tornada de Conta., 6 de dezembro de 1938. — Josd
de Moraes, diretor.
Tribunal de Contas
DIRETORIA DE TOMADAS DE CONTAS
Pelo presente edital, fica intimado o secretário da Capitania
cl p s Portos da Baía, Osvaldo Bittencourt Sanches para, no prazo de
trinta (30) dias, contados da data da publicação deste, fazer alegações, em sua defesa,•sóbre o alcance apurado de 756$800, sendo-e
550800, de consignações pertencentes ao Instituto da Previdência;
110$000, também de consignações, em favor da Companhia Garantia
Baiana, deixadas de recolher; e 90$000, de consignaçÕes, ainda em
favor de José Luiz de Carvalho, deixadas de pagar, débito verificado na agência do Banco do Brasil, na Bafa, para ocorrer às despesas
com o pagamento do pessoal ativo e reformado da mesma capitania,
no mês de abril de 1935, e bem assim, a apresentar as procurações a
que se referem as fôlhas de pagamento, sob os ns. 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 Moraes, diretor.
Tribunal de Contas
DIRETORIA DE TOMADAS DE CONTAS
Pelo presente edital, ficam intimados os herdeiros de I): E'mlliana Liam Marinho, ex-agente peste' de Bambuí, Estado de Minas
Gerais, durante os períodos de , 4.-7-919 a 6-10-930, 30-6-931 a
26-5-931 e 3-6-934 a 27-10-935, para, no prazo de trinta dias, contados da data da, publicação deste, alegarem o que fôr a bem de seus
direitos, constituirein procurador na sede deste Tribunal ou produzirem ducumentos stibre a importância de 0000, ou declararem o

De ordem do Sr. chefe do Serviço Regional, chamo a atenção dc.
interessados para o aforamento do lote n. 28, sito à rua Genere
Olímpio, na Fazenda Nacional de Santa Cruz, requerido por Comenta dos Santos Morais, conforme publicação feita no Diário Oficie
'de 26 de novembro de 1938. (Processo n. 50.653-38).
Secção de Cadastro e Registro no Distrito Federal, em 23 d.
novembro de 1938. — O escrivão, Arnaldo Fé Pinto, escrivã',
classe K.
(C. 7.934 -- 24-11-38 -- 411$100 -- 29 veles
Diretoria do Domínio da União
De ordem do Sr. Chefe do Serviço Regional, chamo atenção dc,,
Interessados para o aforamento do lote n. 22, sito à rua Generk
Olímpio, na Fazenda Nacional de Santa Cruz, requerido por Anténe
Batista, conforme publicação feita do "Diário Ofic!ai" de 29 de novembro de 1938, proceeso n. 57.275-38. Secção de Cadastro e Registro no Dietrito Federal, em 23 de novembro de 1938. — Arnotd.
Pd Pinto, escrivão.
(G. 7.785 — 28-11-1938 — 410160,
Casa da.. Moeda
Chama-se a atenção dos interesSados para o edital de concorrere
eia n. 1, publicado no Diário Oficia/ de 14 do corrente, à págine
25.387.
Comissão Central de -Compras
A Comissão Central de Compras do Governe Federal leva ar
éonhsrímento dos senhores interessedos que, de a iordo com 3 art. 1'
do decreto n. 20.460, de 30 de setembro de 1931, eolitita para
dia 20 de dezembro de 1938, ofertas de cotações para as requisicile
constantes da relação abaixo, cujas especificações se acham afixadas no local devido, na seda da Comissão á avenida (Item Aranh:
n. 62.
Requisição e_ material
N. 257.037 — Material de (expediente.
N. 904.859 — Automovel Ford.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 193R. —

P-iria

diretor.
Comissão Central de Coloprw4
•
Comissão Central de Compras do Governo .Federal leva a,
conhecimento dos senhores interessados que, de acorlo com o art. l'
do decreto n. 20.460, de 20 de setembro de 1931, solleita para
dia 21 de dezembro de 1938, ofertas de cotações para as requisiçõe:
'constantes da relação abaixo, cujas especificar:J.: 0s acham afixadas no local devido, na seda /Ia Comissão á aveitilit Graça Arreliei-.
D. 62.
Requisição — Material
N. 202.007/8-B — Réguas Starret.
N. 22;091-A — Brim mescla.
N. 251.268-A — Material de expediente.
N. 419.151/52-A (Stock) — Material de exewdiente.
N. 419.269/71 (Stock) — Medicamentos, drogas.
419.272 (Stock) — Medicamentos, drogas.
419.273 (Stock) — Medicamentos, drogas.

N. 419.274/5 (Stock) — Medicamentos, drog_as.
N. 419.276 (Stocl) — Medicamentos, drogas.

419.282/4 — (Stock ) — Medicamentos. drogas.,

N. 419.285/0 *(Stock) — Medicamentos, drogas.

N . 419.287/9 (S-'ock) — Medicamentos, drogas.

N. 419 . 290/1
N. 419.292/4

medicamentos, drogas.
— :eleticanientos, drogas.
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Medicamentos. drogas.
N. 419.303 (Stock)
N. 419.321/2 (Stock) — Medicamentos, drogas.
N. • 419.323/4 (Stock) — Medicamentos, drogas.
N. 419.325 (Stock) — Medicamentos, drogas.
N. 419.326/8 (Stock) — Medicamentos, drogas.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1938. — A. de Park Filho,
diretor.

Comissão Central de Compras
A Comissão Central de Compras do Governo Federal leva ao
•onliesimsnto dos senhores interessados que, de acordo com o art. 1*,
to decreto n. 20.460. de 30 de setembro de 1931, solicita para o
lia 22 de dezembro de 1938, ofertas de cotações para as sequisições
.onstsntes da relação abaixo, cujas especificações se • acham afixaIa= no local devido, na seda da Comissão á avenida Graça Aranha
62.
Pedidos circulares na praça
Requisição — Material
(Stock)
— Produtos Roche.
N. 419/5
N. 419.306/7 (Stock) — Produtos Dr. Bleu & Comp. Ltda.
N. 419.308 (Stock) — Material Laboratório Resurex Ltda.
N. 419.309 (Stock) — Instituto Terapêutica Brasileiro Moura
o s ta S: Comp. Ltda.
N. 419.310 (Stock) — Produtos de Miranda & Comp. Ltda.
N. 419.311 (Stock) — E. Lysoforme & Comp. Ltda.
Pio de Janeiro, 17 de dezembro de 1938. — .t . de Fari3
;ir-lor.

Diretoria da Imposto de Renda
NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA JCSUGAVEL

De ordem do Sr. diretor do Imposto de Renda, torno público que
, s sai fazer comunicação à Procuradoria Geral da Fazenda Pública,
ssra fins de cobrança executiva, do débito de imposto de renda, redivo ao exercício de 1936 do contribuinte Paul Bamberg.
Dentro de dez (10) dias, da terminação do prazo de 30 dias, con-ides da publicação do presente edital, o interessado fica convidado
comparecer à Secção de Arrecadação desta diretoria para recolher
imposto. ou à Dívida Ativa, para prestar os escSarecimentos que
. sisas convenientes.
secis-taria da Diretoria do Imposto de Renda, Rio de Janeiro, 17
e desembro de 1938. — O secretário, José de lifagathCw Bravo.

Alrândella do Rio de Janeiro
COM O PRAZO DE TRINTA DIAS ÚTEIS
De ordem do Sr. Dr. inspetor, convido os interessados ou donos
-as mercadorias abaixo discriminadas, as quais foram apreendidas
ela Guarda Mona desta alfândega, a virem alegar 3 que entenderem
bem de seus direitos, dentro do prazo de trinta dias úteis, contados
a data da publicação deste no Diário Oficial, sob Pena de revelia.
Processo n. 51.108-38, de apreensão de 41 camisas de seda, efe,
liada no Posto 5-6 do Cais do Porto.
Processo n. 52.377-38, de apreensão de dois cortes de seda, efeliada no Posto 1-2 do Cais do Porto.
Processo n. 38.778-37, de apreensão de 60 carteiras de cigarros,
fel uada nas proximidades das "Feiticeiras".
Processo n. 52.376-38, de apreensão de três garrafas de citamage, dois vidros de loção e três caixas com perfumes diversos, efesada no dia 7 de novembro findo, no Posto Fisceal 9-10 do Cais
, o Porto.
jaAlfândega do Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1938.
andino Borcellos, oficial administrativo I.

MINISTÉRIO DA VIA4g0 E OBRAS PúBLICAS •
Estrada de Ferro Central do Brasil
CONCORRÉNCIA ADMINISTRATIVA N. 64
De ordem da Diretoria, faço público que às 14 horas do dia 21
•.e dezembro de 1938, no Departamento de Material desta Estrada.
,-raça da República n. 227 sobrado, serão recebidas propostas para
wnecimento dos artigos abaixo discriminados, cujo pagamento será
fetuado à vista das contas devidamente processadas na Inspetoria
o Tesouro, mediante as seguintes condições:
I — As propostas deverão ser apresentadas em três vias, em pasci tamanho 22x33, no dia e hora acima citados, assinadas, com indis
ação do endereço, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devendo a
srirneira via vir selada com estampilha federal de mil réis (1$000)
or folha e mais o selo de "Educação e Sande" ($200).
II — Serão entregues em envólucros fechados e lacrados, com a
ieelaração por fora, do nome do proponente e número da concorenvólucros que serão acompanhados, em separado, de todos os
:ocumentos que possam provar a identidade do proponente, entre

j)ezendo'-o i
^
eles o recibo de quitação, da última coleta de todos os impostos a
que estiver sujeito e certidão da Junta Comercial, com a declaração
de estar sua firma ou contrato social -ali registrado, ou do certificado
do registro previamente feito nesta Inspetoria. As sociedades anónimas e as companhias nacionais ou estrangeiras, provarão sua existência legal de conformidade com a lei.
III — No ato da entrega das propostas, o concorrente devera
anexar o recibo da caução anual de 5:000$000, feita na Inspetoria do
Tesouro desta Estrada, em dinheiro ou no seu equivalente em títulos da divida federal, para garantia de suas propostas durante o
corrente exercício.
Os concorrentes que não tiverem a caução anual para garantia
da proposta acima referida, poderão fazer, para cada concorrência,
na proporção de 10 %) sobre o valor do material que se propõem fornecer, (mínima de 200$000), sendo que nesse caso, as suas propostas
deverão ser calculadas e somadas, afim de facilitar a fiscalização.
IV — Os envólucros serão abertos diante de todos os concorrentes presentes ao ato, devendo cada um rubricar, folha a folha, as
propostas de todos os outros, em presença do presidente que, por
sua vez, as autenticará com a sua rubrica. Uma-vez iniciada a ab-rtura das propostas, não serão admitidas quaisquer retificacões QU3
possam influir no resultado respectivo.
V — Versará a concorrência somente para o preço em réis, papel, indicado em algarismo e confirmado por extenso, para as unidades estabelecidas nos artigos pedidos.
VI — Não serão tomados em consideração os preços que não satisfizerem a exigência acima, os que não se ieferirem rigorosamente
às unidades e especificações da cláusula XVII deste edital, bem os
apresentados em detalhe para os artigos de preço médio.
VII — As propostas não poderão conter senão nina fórmula de
completa submissão a todas as cláusulas deste edital e dos preços,
conforme ficou estabelecido, sendo que os referidos preços vigorai ão
pelo espaço de quatro meses, contados da data da realização da concorrência.
VIII — Não serão tomadas em consideração quaisquer ofertas de
vantagens não previstas neste edital, nem as propostas que contiverem
apenas o oferecimento de unia redução sobre a mais barata.
IX — Fica reservado à Estrada o direito de aceitar parte de uma
proposta e parte da outra ou outras, conforme a diferença para menos nos preços dos vários artigos a serem fornecidos, de não aceitar
nenhuma das propostas apresentadas ou anular a concorrência. caso
assim convenha aos seus interesses.
X — Todos os artigos relacionados neste edital, que constarem
do Caderno de Encargos em vigor, deverão ser fornecidos com observância das exigências do mesmo Caderno e suas modificações publicadas no "Diário Oficial".
XI — Caberá a preferência para o fornecimento ao autor da proposta mais barata, por mínima que seja a diferença entre ela e qu 1quer outra, não excedendo de 10 % dos preços correntes da praça.
bem como ao produto de indústria nacional, em igualdade de preços
e condições com o estrangeiro, satisfeitas as exigências do Caderno
de Encargos, quando se tratar de material constante do mesmo Caderno, e, ainda, ao proponente naciortal em igualdade de condirões
com o estrangeiro. Não se verificando nenhuma dessas hipóteses, o
fornecimento será adjudicado a quem apresentar preço mais vantajoso.
XII — Os materiais deverão ser entregues nos Almoxarifados
desta Inspetoria, obedecendo as seguintes condições:
a) dentro de oito dias, contados da data da entrega do respectivo
pedido, para os existentes na praça ou imsdlatamente em caso as
urgência.
XIII — O proponente não poderá em caso algum, deixar' de fornecer os materiais pedidos, assim como deixar de substituir imedistamente aqueles que forem rejeitados, sob pena de correr por sua
conta as despesas com a aguisieã'o em nutro fornecedor, aplican-lo-se
assim o que estabelece o § 4 0 do art. 52 do Código de Contabilida
Pública.
XIV — As cauções a que se refere a cláusula III só serão desembaraçadas depois de cumpridos integralmente os fornecimentos propostos, observados rigorosamente os prazos de entregas estabelecidos
e depois de aceitos os respectivos materiais.
XV — Pelo não cumprimento do fornecimento ficará o formeeedor sujeito a uma multa que, a juizo da Administração da Estrada,
poderá atingir até o valor da caução de que trata a cláusula ondendo ainda a Administração impedir-o seu comparecimento, durante
um ano, aos futuros fornecimentos e na reincidência cassar-lhe definitivamente a idoneidade.
XVI — A Estrada reserva-se o direito de anu/ar esta concorrência, caso assim convenha aos seus interesses, independente de interpelação judicial ou extrajudicial.
XVII — Relação dos materiais a que se refere este edital:
Item 1 — Uma máquina de furar, tipo de coluna, de 28", acionada a motor elétrico, com as seguintes características:
Capacidade para furar em aço de 50 kgs/mm2, 3" (76 mim).
Diâmetro comportaVel, 29" (737).
- Distância máxima da haste à mesa, 33 3/4" (860).
• Auste vertical da mesa sobre a coluna, 10" (254).
Ajuste vertical do braço sobre a coluna, 17 1/2" (455).
Diâmetro da haste, 4" (102).
Curso automático da haste, 10 1/2" (267).
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Curso 'MUT:CW:1 da- haste., 14-1/8"
1
Furo cónico da hasle, Morsa- n.
1. Aeucitt• "Perolit-,
Superfick util da mesa "Compound -• ..longitudinal 20" (508).
2. Açucar refinade, iineade, ex;ra, quilo.
•
mesa
"Conipou.nd".
transversal
111/2"
(292)
•
Superfície util • da
3. Açucar refinado .de P.., t ;dei.
Números de velocidades da haste, 12.
4. Arroz agulha de P. quitá... •
,Variaçõe' sdas velocidades,-de GO á •1.000 RPM-Ou 90 a 1,500-RPM.
Arroz [guapo
5.
•
Nilmeres ite'riVançosi automáticos.-9. -:•• • •• •
si. Aletria branca e amarela
Variações dos avanços, por fotação, 0,005" a- 0,043".
Lainbari,
7. Água mineral Caminito-lira.
Potência-do - Pintor, 7 1/2 H.P.
garrafa.
Espaço' octipado, 33x66" (914 x 1676).
g,,1•1•,.1 i.
8. Água mineral inagnesiana São Louronuo, sem case.,
Peso líquido - completo, 3950 lbs. -(1.800 ks.).
g,iio, )(juin',
Alho
de
1",
firme,
taina
abe
na
9.
Peso imite,' 4400 - lbs. (2.000 ks.) ., •
10., Ameixa•prela, seca. franceza ou equivalente, quilo.
11. Amido de milho, pacote ite IJ0,II, Uni.. •
NOTA. -..Serão fornecidos: bomba elétrica, tanque. tubulação,
torneira e guardas para o refrigerante.
• 12. Aveia "Qual-cr' - lata de 300,0, lata.
13. Azeite português "Galo", lata de 1. quilo, late.
Departamento do .Material, 16 de. dezembro de 1938: - C, M. , 14. Azeite italiano "Bertoili",'
idem, laia. •
- 15.. Azeite grego, idem, idem, lata.
.16. Azeite "Salada", idem; icinio. lata.
17. _Azeitona preta, em lata de 1 quilo, DOURO, lata.
MINISTÉRIO DA AGII/CULTURft
18. Batata inglesa gra tida, escoili ioa, superior, 11I
19. Bananada "Colombo", em caixeta de 6 quilos,
•
• Dieeturin do Ensino Agrícola
20. Bananada "Colombo", em caixeta de quilo,
21. Banha de porco refinada, nacional, em lata o 1s,5 quilo, quito.
APRÉNDIZADO AGRICOLA DE :NIINAS. GERAIS - OURO FINO
22. Banha de porco "Raiai", rei lala cio 18 1/2 quiepz.
23. Bacalhau de 1' (não escamudo), peixe de mais •le 1 quilo, quilo.
Edital de concorrência administrativa, para o fornecimento
24. Biscoito de araruta ou do 3,,,iizena, quilo.
de gêneros, .co•mbustivel,- lubrifietudes • e artigos para limpezas
25. Biscoito Aimoré, quilo. ,
26. Bolachinha de água e sal, ' (Mil°.
as se io e ileshifeç ão „ durante o ano de 1939.
fresca de porco, de 1-'., quilo.
- De acordo com a autorização Sr. ministro, exerada no processo 27. Carne
•
28. Carne fresca de va, de 1 4 coai 25- 0 ¡" de osso,
D.E.A. 3.211-38 e 'de ordem do Sr. diretor,faço público para coCarne fresca de va, sem osso, colchão e t•razeiro.
29.
nhecimento de quem' possa interessar, que está aberta neste Apren30. Camarão seco, escolhido, tamanho médio, quilo.
dizado a concurrência administrativa para fornecimento dos gê31. Castanhas portuguezas,
neros, combustivel, lubrificantes e artigos para asseio, limpeza• e
Café em pó superior, quilo.
desinfeção durante o ano vindouro, na forma do artigo 52 e pará- 32.
33. Canela em reina, quilo.
grafos do Código de Contabilidade Pública da União.
34. Canela em pó, lata de 10,0,0, lata.
•I - Os interessados deverão apresentar requerimentos ao Sr.
35. Cangica de milho branco, quilo.
diretor reste Aprendizado, solicitando inscrição fazendo-o acomChá nacional, pacote de 1 quilo, pacote.
panhar de iodes os- documentos comprobatórios de sua idoneidade, 36.
Chá Lipton preto ou verde, lata de 100,0, lata.
37.
tais como es.- de quitação dos impostos sobre renda, municipais,
Chocolate em pó, quilo.
38.
d'ederais e estaduais, referentes ao último semestre do corrente ano.
Colorau,
quilo.
39.
II - Os coneurrentes inscritos deverão .se-fisfazer as seguintes
40. Carne seca do Rio Grande (patos e mantas),, quilo.
condições:
41. Carne seca da região, artigo dá P., guilo.
a) Entregar a proposta em envelope fechado, com a declara42. Cebola do Rio Grande, tipo Canárias, em caixa, 'peso líquilo,'
quilo.
ção exterior do nome do proponente;
11) Fazer a proposta em papel tamanho 0, • 22'x 0,33, declaranCebola da região, artigo superior, quilo.
43.
do na mesma sujeitar-se às exigências do Regulamento Geral de
Cravo da India, embalagem de 100,0, pacote.
Contabilidade Pública e todas as clausulas deste edital;
Doces de confeitaria, sortidos, dúzia.
45.
e) Declarar na proposta a nacionalidade da firma, se é brasi46. Doces em compotas, Leal Santos, lata de quilo, laia.
leira ou extrangeira;
Doces secos, 'sortidos, "Colombo", em caixetas, qoil.).
47.
d) Apresentar, na proposta em quatro vias, sendo a 1' selada
48. Erva doce, quilo.
na lorma da lei;
49. Ervilha seca partida, quilo.
e) Apresentar. no ato da concurrência, a$ emostras dos gêneros
50. Farinha de araruta de P., quilo.
a fornecer, is quais ficarão arquivadas neste Aprendizado.
51. Farinha de mandioca fina, quilo.
III - Todos os gêneros deverão ser de I' e de igual qualida52. Farinha de rosca, quilo.
de às amestras apresentadas, não podendo o fornecedor inscrito
Farinha de trigo Buda Especial; quilo.
53.
recusar-se a satisfazer ao pedido da Diretoria do Aprendizado, sob
Farinha Nestlé, lata de 250,0, lata.
54.
pena de ser a sua firma excluida nas futuras concorrências.
55. Fermento Royal, lata de 200,0, lata.
IV - A Diretoria do Aprendizado porerá extrais o "Pedido" de
56. Feijão manteiga, novo, ' superior, quilo..
preto, novo, superior, quilo.
gêneros para o consumo de tres mêses, concedendo um prazo min- 57. Feijão
58. Feijão mulatinho, superior, novo, quilo.
Ca sunerior a oito dias para a entrega dos mesmos no almoxarifado.
V - Todos os gêneros e demais artigos serão entregues de 59. Frango gordo (peso médio de 1 quilo), uni.
Figado fresco, quilo.
ema só Vez de acordo com o "Pedido" (Empenho) por conta do
61. Fubá de milho, quilo.
lotiieeetlor, sendo os mesmos fiscalisados e conferidos pela Comissão Permanente de Verificação de Material, a qual deixará - a dis- 62. Fubá mimoso, quile:
63. Fubá de arroz, quilo.
ra;.seão dos interessados aqueles que não estiverem de acordo com.
64. Fubarina, pacote de. 200,0, pacote.
:dno.-;iras e demais especificações.
Galhinha .gorda, peso me'dio de 1,300 grs., uma.
VI - Os artigos recusados pela Comissão referida na clausula
Goiabada
"Colombo", caixeta de 6 quilos, quilo •
66.
ou
pela
Diretoria,
deverão
ser
imediatamente
retirados
do
AlmoV.
xarifado e substituidos dentro do prazo que for estipulado ao for- 67. Goiabada "Pesqueira", lata de quilo, lata.
68. Guaraná Lambari, sem, casco, unia.
nemier.
- O comerciante que recusar a fornecer os artigos que lhe 69. Laranja perfeita, escolhida, da região, cento.
70. Laranjada "Colombo", quilo.
foram adjudicados durante o ano, ou o fizer de forma morosa ou
tardia, ou ainda que tentar impingir mercadorias que não estejarri 71. Leite de vaca fresco (entrega diária), litro.
12. Leite condensado marca "Moça", lata.
de acordo com a respectiva proposta, será julgado intelóneo. VIII - No caso de empate de preços terá preferência a firma
3. Linguiça fina de carne de porco, quilo.
474, Louro, quilo.
nacional. No caso de absoluta igualdade de condições entre duas
Maizena "Duryéa", pacote de 400,0, pacote.
propostas e os respectivos proponentes, Prevalecerá aquede - que
16., Macarrão "Aimoré", pacote de 1 a 5 quilos, quilo.
ifizer maior abatimento sobre a oferta em-patada.
1X. - AS faturas deverão sed apresentadas em ires vi, seladas 7'7. Macarrão Penzek tipo Especial, quilo.
ta forma da lei e dentro do prazo máximo de 15 dias contados de- 78. Massas alimentícias "Aimoré". quilo.
79. Manteiga mineira pasteurizada, quilo.
pois do recibo do almoxarife.
Milho em espiga, carro.
X - A coneorrencia a que se . refere o presente edital realizar81., Milho debulhado, quilo.
Se-á no dia 29 de dezembro corrente, às 12 horas, na Secretaria deste
,82. Massa de tomate "Peixe", quilo.
Aprendizado.
83. Mate em folha, superior, quilo.
X1 - A Diretoria deste Aprendizado reserva-3e o direito de
anular a 'presente concorrência no todo ou em parte, desde que se 1$4. Marmelada "Colombo" em caixeta de ri
t315. Marmelada "Colombo" qualquer embalagem,
'ofereça motivo para isso.
85. Maçãs graudas, escolhidas, da Califórnia, dúzia.
Secretaria do,Aprendizado Agrícola de Minas Gerais, Ouro Pino,
87. Nozes portuguezas, superiores, quilo.
14 de dezembro .de 1938. Georgina F. Azeeão, egerikIrário, clame
88. Peixe dá,gua doce fresco, mandí, quilo.
"'G".
7.711.
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89. Peixe dágua doce - Irasses°, dourado,- "quilo.
t'o. Peixe salgado, seco, quilo.
tH. Palitos portuguezes em caixa de 500, caixa.
Petit-pois, nacional, lata de 500,0, uma.
ee. Pimenta do reino em grão, quilo.
9'. Pimenta do reino moída, pacote de 100,0, pacotd.
95. Pessegada "Colombo", em caixeta de 6 quilos, ceuilg,
96. Pêssegos da Califórnia ou argentino, dúzia.
97. Para da Califórnia ou equivalente, dúzia.
98. Queijo de Minas meia cura, quilo.
99.. Queijo tipo Parmezon, nacional, quilo.
100. Queijo tipo Reino, de 1, Palrnira, quilo.
101. Sal fino Mossoró, quilo.
102. Sal fino refinado, quilo.
10. Sal fino, saco de 2 quilos, quilo.
10
Sal grosso superior, de 1'. quilo.
105. Sagú, quilo.
1043. Talharim com ovos Aimoré, quilo.
107. Talharim sem ovos Aimoré, quilo.
108. Toucinho fresco, superior, de 1`., quilo.
109. Uva sèca (passas), quilo.
110. Uva branca ou preta, européa, quilo.
I II. Uva da regiflo, quilo.
11`.2. Vinagre branco, em litro, "Cristal", sem casco, litro.
113. Vinagre tinto de vinho, superior, em litro, sem o casco, MO.
G::t. - 1 ,0 ti - ComnusTIvEL

E LUBRIFICANTE

1. Álcool a 33, litro.
2. Álcool a 40, litro.
3. Álcool a 40", litro.
4. Carvão vegetei, quito.
5. Carvão coque. , peneirado, para forja, quilo.
5. Carvão coque nacional, em pedra, quilo.
7. Fósforo "Pinheiro" ou "Olho", caixa.
S. Gasolina "Energina" em caixa de 2 latas, caixa.
9. Gasolina "Standard" em caixa de 2 latas, caixa.
10. Gasolina "Energina" em litro, fornecimento na bomba, litro.
11. Gasolina "Standard" em litro, fornecimento na bomba, litro-.
12. Graxa para carroça, escura, quilo.
13. Lenha picada para fogão, metro cúbico
14. óleo AI', Mohiloil, litro.
15. óleo BR,
litro.
16. óleo CC, Robiloil, litro.
17. óleo Essolulia médio, litro.
/S. óleo Esselube ...vosso, litro.
19. óleo Esselube, fino, litro.
o. óleo para máquina de costura, marca
"Singer", em vidro OU
latinba,
21. Pavio para latnpeão belga, mu.
22. Querozene, litro.
Velas "Brasileiras", maço de 8, maço.
GRUPO 111 - ASSEIO, HIGIENE, ETC.

1. Aparelho "Kanitz", completo, para sabão, um.
para inseticida "Raio K", com pressão.
3. Cera "Parquetina" para soalho, lata.
1. Cera "Roial" para soalho, lata.
5. Creolina "Pearson", lata.
G. Crusvaldina, lata.
7. Escovão coto cabo, tamanho médio, para encerad0r, uni.
8. Escova de piassaba, para lavar casa, uma.
9. Espanador cie'pena, tamanho pequeno, um.
10. Espanador do pena, tamanho médio, um..
11. Espanador de pena, grande, um.
12. Estopa de algodão, quilo.
13. FR, galão.
14. Inseticida "Raio k", galão,
15. Kaol, lata de 200,0, lata, (ou 250,0).
16. Naftalina em bolas, dúzia,
17. óleo de peroba, vidra..
18. Pó da Persia,-lata.
(9. Papel higiênico "W. C.".
20. Palha de aço em pacote, .um.
21. Renova brilho para móveis, em vidro de 130,0, um.
22. Rodo de borracha, com cabo, um.
23. Sapoleo "Radium", um.
24. Sabão marca "Especial", quilo.
25. Sabão de 1'. superior, quilo.
26. Sabonete de coco em barra, uma.
27. Sabonete em bola "Kanitz", dúzia.
28. Soda cáustica "Caveira", lata.
29. Soda cáustica %Rant", lata.
▪ 30. Vassoura de piassaba com 22 furos, ama.
31. Vassoura de palha com 5 fios, uma.
32. Vassourinha de piessaba para pia, uma.
33.. Vassoura, de cabelo, artigo superior, uma.
34. Vassouro, de borracha para ladrilho, uma.
Vtumulbador ema cube de 3 metros ageroximadtMeMe, aata.
Aprendizado Ws de Minas Gere.% Ouro Ylao, 14 de dose atuo
Agnada Paiva, escriturário eiesSe "G"

1)2zernbro de 1928

da Contabilidade
. ,
Cópia autêntica - D. C. 1'4.800-38 - Ata ., do recebimento- e aber-e
lura das propostas a p resentadas na concorrência administrativa para fornecimento de, material destinado às • Estações de Piscicultura nes Estados c São Paulo e -Rio Grande de Sul.
Às quatorze horas do dia quinze (15) de dezembro de mil novecentos e trinta e oito, paesentes na Diretoria da Contabilidade
deste Ministério, os senhoees: Pedro Aníbal da Paixão, oficial administrativo, classe "J - , Auto Célio Mota, escriturário de 5 a
classe e
José Pereira Guimarães, amenuense de 2 a classe, sob a presidência
do primeiro designado por portaria de outubro do corrente ano,
para se Áncumbir da parte administrativa da instalação das Estações
de Piscicultura nos E s tadoe cie São Paulo e Rio Grande do Sul, procedeu-se ao recebimento e abertura das propostas pa p a esta concorrência administrativa, conforme edital publicado no Mario Oficial, de 28 de novembro do corrente ano, à fls.
23.925 e 23.926 e os
de chamada de atenção para o mesmo edital, publicados nos [namoros 2 e 6 de dezembro do coerente ano, no mesmo Diário Oficial, devidamente autorizado pelo senhor ministro, conforme seu despacno
de 25 de novembro último, exarado no D. C. 15.800-38 e de acordo
com o artigo 738 § 2° - letra a do Regulamento Geral de Contabilidade Pública. Dando início aos trabalhos, o Sr. presidente passou a receber os documentos de idoneidade dos concorrentes que foram as firmas Lion & Companhia, estabelecida à rua Teófilo Otoni
n. 41 - Adolfo Entalho, estabelecido à rua São Pedro n. 183 Lutz Ferrando & Comp. Ltda., estabelecido à rua do Ouvidor número 88. Examinados os- documentos das referidas firmas foram as
mesmas considerai-las identea. Em seguida foram abertas as
postas e lidas em v97_ alta na p resença dos intere a sados, tendoPI",
as
mesmas sido por estes reciprocamente rubricadas, bem como pelo
Sr. presidente e demais membros desta Comissão de Concorrência.
A firma Lion & Comp. apresentou proposta apenas para seis fel
arados e quatro (4) cultivadores. deixando de fazê-lo para seis (6)
destocadores. A firma Adolfo Botelho apresentou pronosta para fornecimento de seis (6) destocadores e quatro (4) cultivadores, deixando de fazê-lo para seis (6) arados. A firma Lutz Ferrando &
Comp. Ltda., apresertou propostas para o fornecimento de material
de laboratório, materia,1 cirúrgico e de preparação e para aparelhos
para trabalhos linológicos, rloixardo de apresentar proposta para
um alambique de cobre à banho-maria, capacidade de cinco (5) litros, montado sobro um forno rio ferro. com 0.m36 de diiimetro e
0,m10 de altura. Deixando de acudir proponentes
para aparelhamento de ótica. Nada mais havendo a tratar, o Sr. presidente deu
como encerrados os trabalhos desta reunião. E. para constar, eu,
Auto Célio Mota, escriturário de 5 a classe, lavrei a presente ata que.
vai por mim assinada e pelos demais membros da Comissão. Diretoria da Contabilidade, em 15 de dezembro de 1938. - Pedro Annihal
da Paixão. ofici al adminiserativo classe "J". - Auto Celid Moela.
-

JoRé Pereira G'll'rorrriirg.
e

PROPOSTAS

Lion (5; Comp. - Importadores - Matriz: Sao Paulo: rua Alvares Penteado n. 1 - Caixa postal n. 44 - Filial: Rio de Janeiro
- Rua Teófilo Oloni n. 41 - Caixa postal n. 42 - Rio de Janeiro;
15 de dezembro de 1938 Diretoria de Contabilidade tério da Agricultura - Lion & Comp., negociantes brasileiros, matriculados. estabelecidos coas matriz em São Paulo à rua Roa Vista •
n. ft?, Estado de s ão Paulo e filial nesta praça à rua Teófilo Otoni
ri. 41, exclusivos ropreseetaetes de Deere & Co., de Monne. Iltinois,
E. U. A., fabricantes ria- afamadas máquinas agrícolas "John Deere",
.vêm, de acordo com o edital de concorrência p ublicado no Diário
Oficial de 28 de novembro úPiroo. propor o forneeinienfo de: 6
(seis) arados "John Dama ,Nrontaitha Syractia o " D 1, cie aiveca
reversivel, com chave e bico s( nbee::-tlonf,-,. Um, 250"t01() '‘'ezentos
e eincoenta mil réis', . 4 (quatro) cultivadoees "John Deere" n. 8,
de 5 enxadas, com alavanca, chave e 3 enxadinhas sobresaalentra,
Um. 2158000 (duzentos e guiou , mil réis). Os preeos acima entendem-se para entreea imodiatil. Os prononenfos declaram submeter-se a todas as cláusolas rin presente edital. Rio de Janeiro. 15
de dezembro de 1938. - Lion & Comp. (Filial). Achavam-se coladas e drp a-irlamonte inutilizarias urna estampilha federal de mil Tréis e
um selo de Educação e Saúde.
Adolfo Botelho Engenheiro - Negociante - Fornecedor das
repartições públicas - Rua São Pedro n. 183 - Rio de Janeiro Proposta que faz Adolfo Botelho, negociante estabelecido à rua São
Pedro n. 183, nesta capital. à Diretoria de Contabilidade - Ministério da Agricultura - Para fornecimento do seguinte material destinado às Estações de Piscicultura nos Estados de São Paulo e Rio
Grande do Sul: Material agrícola: 6 destocadores do fabricante
..'Smitlf!, sendo:- 3 destocadoe p s "O. S. 2", completos. uni 2:900tk000
, : (dois contos, novecentos P nosenta
Péis)•. 3 desforra-fores "O.
• 8.- 3" completos, um 3.280$000 (três contos duzentos e oitenta mil
réis). 4 eultivadeiras "Massey Harris" n. 1, com 5 enxadas. alavanca
de expansão, chave e 3 enxtudolias sobressalentes, uma 21 A 8t100 (duzentos e quatorze mil réis). O presente material é para peteoga
dilata e posto nessa Secretaria de Estado. O proponente dec t urn skih •
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peter-ae a todas as eoudiqões do edital e do Código de Contabili-

dade Pública. Rio de Janeiro, 15 de dezembro de /938. 4 - Pp.
pião Botelho. (Assinatura ilegivel). Adiavam-se colados e devidamente inutilizados um selo de i educação e saúde e urna estampilha
federal de mil réis.
...11,••n••n•,

Luta, Ferrando & Comp. Ltda. - Ouvidor n. 88 - Rio de Janeiro - Proposta à Diretoria do Contabilidade do Ministério da Agricultura - Nesta - Material de laboratório - 1 balança de precisão n. 35 Henry Troemer "Artur Thomas" uma, 1:785$1:X00 , (um
conto, setecentos e oitenta e cinco mil reis). 1 microtomo Leit,z, modelo grande, com três navalhas em estojo dispositho para córtes em
série, um 5:7506000 (cinco contos, set&centos e cincoenta mil reis).
1 estufa para parafina Leitz Bermann; com aquecimento a gás, de aobre e ferro esmaltado, branco, medindo internamente 0,m30 x 0,m50
x 0,m20 com 6 prat. de tela de metal e uma divisão c y ntral, 2 portas de
vidro guarnecidas de cobre, munida com termômetro regulador, uma
torneira lateral e assentada em um suporte de ferro. Urna, 11$400$
(onze contos e quatrocentos mil réis). Material cirúrgico e de preparação: 20 tesouras curvas de 0,m17, uma, 188900 (dezoito mil e
novecentos réis). 20 tesouras curvas, de 0,m13, urna, 148400 (quatorze mil e quatrocentos réis). 20 tesouras curvas de 0,m11, uma,
13250-0 (treze mli e quinhentos réis). 20 bisturis simples, retos, com
rabo fixo, um, 14(8850 (quatorze mil oitocentos e ciumenta réis). 30
mede "Workman" n. 1, uma, 18$900 (dezoito mil e novecentos
reis). 30 cureta "Wolkman" n. 3, uma, 18,900 (a zoilo mil e novecentos réis). 30 cureta "Wolkman" n. 4, uma 188900 (dezoito mil
e novecentos réis). 15 costotomos de 0an17 de metal ni'quelado, um,
458900 (quarenta e cinco mil e novecentos réis). 15 rostotomos
0,m19 de metal niquelado, um, 518300 (cincoenta e um mil e trezentos réis). 20 tesouras retas. niqueladas, de 0,m, 158300
(quinze mil e trezentos réis). 20 tesouras retas, niqueladas de 0,m18
uma, 218500 (vinte e um mil e quinhentos réis). 20 pinças goiva.
de metal niquelado, acotoscladas, de 0,m25, moa, 1108000 (rente e
dez mil réis). Aparelhamentos para trabalhos linológiros: 5 redes
de filó de 0,m12 de diâmetro de boca. com .malha de 100.inieras. com
armação de metal para coleta de material para estudo de microplankton, uma, 6208000 (seiscentos, e vinte mil réis)). 5 redes de
tanOis de 0,m12 de diâmetro de boca, com malha de 100 micras com
armação de metal, para estudos do microplanktan, uma, 6808000
(seiscentos e oitenta mil réis). 3 potenciâmetro, modelo grande completo, com eletroides, escala para leitura PH direta, precisão até 0,002
mira calomelanos, fios de ligação, catálogo "Leitz", 38 B., uma, reis
3:800$000 (três contos e oitocentos mil réis), Rio de Janeiro, 15 de
dezembro de 1938. - Lutz, Ferrando Sz Comp. Ltda. Aelinm-se colados 'e devidamente inutilizados um selo de Educação e Saúde e uma
estampilha federal de mil réis.

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÉSTRIA E COMÉRCIO
Caixa . dc Aposentadoria e Pensões dos Verroviários
da Central do Brasil
CONCORRÊNCIA RARA CONSTRUÇÃO DE SETE CASAS, À RUA BARBOSA DA
SILVA IC ema CASAS A. RUA FLACK

Pelo presente e pelo 'espaço de 30 dias, acha-se alre.rla nesta
Instituição, concorrência para construção de 13 casas para residências de associadcs e execução de obras correlatas-no termo° da rua
Barbosa da Silva (lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) e no terreno da rua Flack
'(lotes 1, 2, 3, 4,
6)•
Aos interessados será fornecido um exemplar das condiews gerais de concorrência plantas, especificações e lista 'ile preços unitários, medianto. a apresentação de um memorandum fornecido pela
Carteira Predial, correndo todas as despesas do copista por conta dos
concorrentes.
As Pronostas deverão ser apresentadas em dois envelopes distintos A e B, fechados e lacrados, que serão recebidos no dia 23 de
janeiro de 1989, na Secretaria desta Caixa, à rua Visconde cia Gávea
n. 38, 3 0 andar.
O envelope A. conterá os documentos que provem a quitação dos
Imposto:ta_ e taxas' devidas pelo proponente aos poderes públicos. federal, estadual o umunicipal, e bem assim, a sua idoneidade técnica
e financeira.
O envelope B conterá o prego global e os demais exigidos nas
normas de concorrência o prazo exigido para•a realização des obras,
e a declaração de que concordam com qualquer alteração que acarrete aumento ou diminuição de despesas avaliadas na 'base dos
preoos unitários fornecidos, e finalmente, o compromisso. de expressa.
e integral submissão às ciondioties gerais de concorrência.
Na Sede desta Caixa poderão os concorrentes receber o • momorandum Miran rnengonado bem como . qualquer esclarecimento que.•
:.•
venha a eolleitar.-'
,
•'Pereira,
7- ,
.Rio de . ,TA8944...J6 de dezembro de 1908.;-1W500 - 3 n•e.e,ee) „
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Departamento Naional do 7relialho
A firma Olavo Alves da Costa, estabelecida com negócio de cal
à rua Coronel Agostinho n. 137, nesta cidade, porém não encontrai'
nesse local, fica notificada de que, de acordo com a decisão proferi.
no processo DNT-19.235, de 1935, foi multada em 2003000 (duzent.
mil réis), nos termos do art. II do regulamento aprovado pelo d ereto n. 24.696, de 12 de julho de 1934, por haver infringido o di
poeto nos arts. 1 e 7, do mencionado regulamento, conforme 'fi&
apurado pela fiscalização procedida no seu estabelecimento comerei,
do que pelo presente lhe é dado ciência, para os efeitos do estabel
ciclo no decreto n. 22.131, de 23 de novembro de 1932.
Segunda Secção, 16 de dezembro de 1938. - Danilo Costa .1k .
da Silva, no_ impedimento do diretor de secção.

Departamento Nacional do Trabalho

•

, A firma João Silveira & Comp., estabelecida à rua José
n. 91-A, nesta cidade, porém não encontrada nesse local, por não
interposto recurso da decisão proferida no processo n. 24.377,
1934, que lhe impôs a multa de 1006000 (cem mil réis), previ:no art. 31•do regulamento aprovado pelo decreto n. 22.033, de 29
outubro de 1932, por infração do art. 32, letra B, do mencionado •
gulamento, dentro do prazo estabelecido no decreto n. 22.131, de
de novembro do 1932, fica notificada a recolher a importância c(:
respondente à mencionada multa n aRecebedoria do Distrito Feder
mediante guia deste departamento, no prazo de 10 dias, sob pena
ser efetuada a respectiva cobrança executiva.
•
Segunda Secção, 16 de dezembro de 1938. - Danilo Costa 2..!?;
da Sulca, no impedimento do diretor de secção.
Departamento Nacional do Trabalho
A firma M. Moreira Violentei, estabelecida à rua Benedito 1,
pólito n. 113, nesta cidade. porém não encontrada nesse local, e'
não ter interposto recurso da decisão proferida no processo DN,:i
17.219, de 1935, que lhe impôs a multa de 2006000 (duzentos 1,
reis), Prevista no art. 13 do regulamento aprovado pelo decreto a1
mero 21.364, de 4 de maio de 1932, por infração do art. 1 0 do me ,1
cionado regulamento, dentro do prazo estabelecido no decreto n.
mero 22.131, de 23 de novembro de 1932, fica notificada a recollf,;
a importancia correspondente à mencionada multa na Receb-cl
do Distrito Federal, mediante guia deste departamento, no praz.)
10 dias, sob 'pena de ser efetuada a respectiva cobrança executie Segunda Secção, 16 de dezembro de 1938. - Danilo Costa Alv:
da Silva, no kemedimento do diretor de secção.

Departamento Nacional do Trabalho
A firma Guilherme Pinto Lopes, estabelecido à rua Sousa Bar;
184, nesta cidade porém não encontrada nesse local, por não t;
interposto recurso cla • decisão proferida no processo DNT. 16.48)11;,.
que lhe impôs a multa de 2006000 (duzentos mil réis), previste
art. 13 do Regulamento aprovado pelo decreto n, 21.364, de
maio de 1932, por infração do art. 10, do mencionado regulai:4,n',
dentro do prazo estabelecido no decreto n. 22.131, de 23 de Dope;
bro de 1932. fica notificada a recolher a importância correspondei:.
à mencionada MURO na Recebedoria do Distrito Federal, mediei:,
guia deste Departamento, no prazo de 10 dias, sob pena de eer el";
tuada a respectiva cobrança executiva. '
.11
Segunda Secção, 16 de dezembro de 1938. - Danilo Costa _4 lt;
da Silva, no impedimento do diretor de Secção).
-

Departamento Nacional do Trabalho •

.•

,2¡

A firma Joaquim Lopes dá Silva, estabelecida à rua Care,1e.1
Machado n. 976, nesta cidade, porém não encontrada nesse t , t
por não ter interposto recurso da decisão proferida no.processo
11.703/38, que lhe impôs a multa de 1006000 .(cem mil réis),-eu,.. 1
vista no art. 31 do Regulamento aprovado pelo decreto n.
29 de outubro de 1932, por infração dos arts. 1° 631 do meneeáinb o eregulamento, dentro- -do prazo estabelecido no ., decreto. a, 2/
'de 23 de novembro de 1932, fica notificada a recolher à impere-ir
eia correspondente à mencionada multa na Recebedoria do Di.1ri'..1Federal, mediante guia deste Departamento, no prazo de ltk.";-.'
sob pena de ser efetuada a respectiva cobrança executiva.
Segunda Secção, 16 de dezembro de 1938. - Danilo Costevee,'eav:da Silva, no impedimento do diretor de Benção)... .

•

Departamento Nacional do Trabalho • •

A firma Marcelino Torres, estabelecida h rua Arquias • rf'40.,:v3
• Pi i s8;
.n. 176, nesta cidade, porém não encontrada nesse beeal ;
:
.ter interposto recurso da deeisão . proferida no prooesso . DNT. 40.
de 1938, que lhe impôs a multa 'de 10016000 (cem mil réis)e 'Mak kl 01
no arte-31 • tkr'llegulamentc. aprovado pelo decreto 3., Valff,'.04W 204
r..iM;
de .outobro .61f.A 932,, poe ‘ infração doe. ortigos e, e
."b", do -men eiopado osgplalnento, dentró do prazh.,ffl eleci.Kea
•decrete n. 2233I, de 23 de novembro . dé . 1042, fica' notificada'
colher a importância aorr,spondente a mencionada multa lu Reset
-;(4'•-

•
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•

., doria do Distrito Federal, mediante guia deste Departamento, no 35, que lhe impôs a multa de 2P0:3 (duzentos inil r o is)..pres-ieta no
.azo de 10 dias, sob pena de ser efetuada a respectiva cobrança art• i go 13 do regulainenfo aprovado pelo deerteo 21.364. de 4 de maio
de 1932, por infração do artigo 1° do-mencionado regulamento. deo:ecutiva.
S?guncla Secção, 16 de dezembro de 1938. — Danilo Costa Alves tro do prazo estabelecido no decreto 22.131, de 23 de novembro tle
1924 fica notificada a recolher a importância correspondente à men'. Silva, no impedimento do diretor de Secção).
eionada multa na Recebedoria do Distrito Federal. mediante guia
deste Departamento, no prazo de 10 dias, sob pena de ser efetuada a
Departamento Nacional do Trabalho
respectiva cobrança executiva.
A firma Rosa & Loureiro, estabelecido à praça 3 de . Maio
Segunda SeeeJ.o. 16 de dezembro' de 1938. — Danilo Costa Alves
7, nela cidade. porém, 'não encontrada nesse toeis], por não ter
terpesto •curso da declsão proferida no processo DNT. 9.153, da ,S1t-p, no impedimento de D. de Secção.
1938, que lhe impôs a multa de 100$ (cem mil réis), prevista
ar: g-' 31 do regulamento aprovado pelo decreto 22.033, de 29
Departamento Nneional do Trabalho
ou Wire. de 1932, por infração dos artigos 1, 31 e 32, letras A
1; do mencionado regulamento, dentro do prazo estabelecido no
A firma N. Pareira. estabeleeida à rua Paniimá n. 98, nesta
.cret 22.131, cie 22 de novembro de 1932, fica notificada a re- uiade. porém não encontrada nesse local; por não ter interposto re..
ther
importanc.a correspondente a mencionada multa na Re- turso da decisão proferida no processo DNT. 13.675-35, que lhe
bedoria dc, Distrito Federal, mediante guia deste departamento, impôs a multa de 400a (quatrocentos mil réis), prevista no artigo 31
prz zo de 10 dias, sob pena de ser efetuada a respectiva eobran- do Regulamento aprovado pelo decreto 22.033, de 29 de outubro de
executiva.
-1932. por infração dos artigos 1 e 32 letra B do mencionado regula.
AlSegunda Secção
, 16 de dezembro de 1938. — DaniI9 Costa
mento, dentro do prazo eetabeleeiclo no decreto 22.131. de 23 cl., noedimento
do
diretor
de
secção.
do Silva, 111)
vembro de 1932, fica notificada a recolher a importância cc.cres—
ponde te
mencionada multa na Recebedoria do Distrito Federal,
Departamento Nacional do Trabalho
anedimite guia deste Departamento, no prazo de 10 dias, sob pena
A firme FernarOes & Erminio, estabelecido à rua Rui Barbo- de ser efetuada a respectiva cobrança excutiva.
. sin., nesta cidade, porém não encon t rada nesse local, por não
Scgunda Secção. 16 de dezembro de 1938.. — Danilo Costa Alves
Seeção.
e interposto 1 veursc, da decisão proferida no processo ONT. 9 .627, da Silva, no impedimento de D.
• 1935, que lhe irofôs a multa de 2008000 (duzentos mil réis),
evista no artigo 13 do regulamento aprovado peo decreto
Depor:umente Nacional do Trabalho
do maio de 1932, por infração do art. 10 do meneio.364, de
do regoleinen'e, dentro do prazo estabelecido no decreto mimeA firma Eduardo Boiara & Comp., estabelecido à rua dos Ou, 22.131..de 23 de novembro de 1932, fica notificada a redoes e. 67 n, 50 ani l ar, nesta cidade, porém, não encontrada nesse
ther a importancia correspondente a mencionada multa na Reliedoria de D'sfrito Federal, mediante guia deste deoarlamento, local. por não ler interposto recurso da decisão proferida no processo
praze de 10 dias, sob pena de ser efetuada a respectiva cabrona 1)NT - 28.613 -34 . qu e lhe impOe a multa de 2008000 (duzentos mil
réie), prevista no art. 13 do Regulamento aprovado pelo dee-etc, nóexecut.
Segunda Secção, 16 de dezembro de 1938. — Danilo Costa Ai-- mero 21.304. de 4-5-32, por infração do art. 10 do meneinnade 1-aguiamento, dentro de pioaci estabelecido no decreto 9 2.131. de a.3
Silve, no impedimento do diretor de secção.
's
de novembro de 1932. fica notificada a recolher a importância coe
, 'sponciento
cencionada multa na Recebedoria do Dis t rito FeDeportamento Nacional do Trabalho ,
mal
mediante guia desti Deportam:ido, no prazo do 10 dias. soill
ec
rg Dantas, estabelecido à rua Bera:o Ribeiro orna de •,,P I' efetuarh II respetiva cobrança xutiva.
A 1t luaa Cloel
a1938. — Dando Costa ,Ilves
. 193, nesta cid de, porém, não encontrada nesse local, por não
Segunda
S
ecçã)
,
16
de
dezembro
de
r intert)ost o recues° da decisão proferida no processo DN'f.
Silca, no impedimento de D. de Secçâo.
o534-35, role lhe impôs a multa de 2008000 (duzentos mil reis
.crista no artigo 13 do regulamento aprovado pelo decreto 21.Oe:,,
Departamento NuMinal de Trabalho
4 de maio de 1932. por infração do art. 10 do mencionado ['e. 22.131, de :3 de novembro de 1932, fica not.ficada a relher a impoelancia correspondente a mencionada ululte na ReA firma OFneroso Tufani, estabelecido á rua Franc i sca Euoilnio,
leuoria do 1.).s.rito Federal, mediante guia deste departamento, o. 16?, TIPsta cidade. Forém n fio encontrada nesse local. por
r não ler
) prazo de 10 Gine, sob pena de ser efetuada a respectiva eobran- ieterposto recurso, da decisão preferida ro processo DN r 26.121-34,
oue lhe impoz a milita de 2002000 (duzentos mil réis), prevista no
. executiva.
Ai- 13 do regulamento aprovado pelo decreto n. 21.3G1. de 4 de
• ioi ret.
1C de dezembro de 1938. — Danilo Cos
Segunda Seceilo,
maio de 1932, por informação dos nrts, 1 e 10 do mencionado re.s da Sitia' , no inpedimento do diretor de sticção.
iellamento. dentro di) prazo estabelecido no decreto n. 22.131. de 23
rai novembro de 19OO. fica notificaria a recolher a impertáncia cor- Departamento Nacional do Trabalho
r.aspondente á mencionaria multa na Recebedoria do Distrito Federal,
A
Gim-dano
Irmão,
à rua local,
Lins Vasconcelos
13firme
neta cidade
porém
não estabelecida
encontrada nesse
por não ter mediante guia deste Departamento, no prazo de 10 dias, sob pena de
,sto recurso da decisão proferida no processo DM:. 20.824-35, ser efetuada a respectiva cobrei-irei executiva.
-. 3e.,
terpe
Segunda Secção. 16 de dezonibro de 1938 — Danilo Cosia Alves
elhe impOs a multa de 100$ (cem mil réis), prevista} no artigo
da Silva, no impedimento do diretor de secção.
• do Regulamento aprovado pelo decreto 22.033, de 29 de outubro
) 1952, por infração do artigo 32 alínea B do mencionado regulaento, dentro de prazo estabelecido no decreto 22.1 ,31, de 23 de noDeparlornento Nacional do Trabalho
,mbro de 1932, fica notificada a recolher a importância corresponlite is mencionada multa na Recebedoria do Distrito Federal, meA firma Ernesto Fernandes Ribeirinho, estabelecido à rua Itaante guia deste Departamento, no prazo de 10 dias, sob pena de
quati n. 277, nesta cidade, porém não encontra0 nesse locai por
re tua (Ia a respectilá cobrança executiva.
não ter i nterposto recurso da decisão proferida lO proresso IT.
.. .V o 16 de dezembro de 19 38 • — Danilo Cosia Alves da Silva, .30.587-31,
que lhe impo? , a multa de 1008000 (cem mil reis), ore, in aedimento de D. de Secção.
vista no art. 31 do noeulareento arirovarlo pelo decreto n. ?2.033,
29 de outubro de 1932. por infração do art. P domencionado regulaDepartamento Nacional do Trabalho .
mento. cienthro do prazo estal'elecido no decreto ri. 22.131. cie 23 de
a. firma Joaquim Francisco dos Santos Sousa, estabelecido h. novembro de 1932, fica notificada a recolher a importância corres_
Forierai,
met.1 n Distrito
n. 61, nesta cidade,
porém não encontrada nesse pendente à mencioneda multa a Recebedoria
ia 1 ricos Alareãoo
cal. eor não ter interposto recurso da decisão proferida no pro- diante guia deste Departamento, no prazo de 10 dias, sob pena de ser
, sso DNT. 9.077-38, que lhe impôs a multa de 100$000 (cem mil efetuada a respectiva cobran ça executiva.
'is), prevista no artigo 31 do Regulamento aprovado pelo decreto
Segunda Seeção, 16 de dezembro de 1938.— Dando (:;ta Aves
-.l.03;3 de 29 de outubro de 1932, por infração dos artigos 1, 31 e 32
teas "a" e "b" do mencionado regulamento, dentro do prazo esta- da S ilva. no impedimento do diretor de secção.
decido no decreto 22.131, de 23 de novembro de 1932, fica notifiela a recolher a importância correspondente à mencionada multa
Departamento Nacional do Trabalho
-4 Recebedoria do Distrito Federal, mediante guia deste Departa,ente, no prazo de 10 dias, sob pena de ser efetuada a respectiva
A firma João José de Pinho, estabelecido à rua dos Inválidos
-4branea executiva.
n. 65, nesta cidade, porém não encontrada nesse local, por não ter
Emes
Danilo
Cost4
de
dezembro
de
1938.
16
Segunda Secção,
Interposto recurso da decisão proferida no processo DNT 6.338-35,
Sdra. no impedimento de D. de Secção.
Aue lhe •rnpoz a multa de 2008000 ;duzentos mil réis), prevista no
art. 31 do Regulamento aprovado pelo decreto n. 22.033, do 29 de
Departamento Nacional do Trabalho
-outubro de 1932, por infração dos arts. 1 e 31, letra I; do mencionado
do prazo eStabelecido - no decreto 2r.131, de 23
A firma Guerra Irmão & Comp., eUneleoldaà rua .Ireeldtt /1~ regulamento, dentro
1932,
fica notificada a recolher a iinportaincia cornovembro
de
elo
de
I
cal,
por
nesse
1,
nesta
cidade,
porém
não
encontrada
Sá n. 0
- interposto recurso da decisão proferida no prooma9' patZ iLspondente à mencionada multa, na Recebedoria do Distrito Federal,

Segunda-feira 19
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guia deste Departamento, no prazo de 10 dias, Sob pena de
efetuada a respectiva cobrança executiva.
1
Segunda &cotia, 14 de dezembro de 1938. -- .Datatie Costa Alves
•1 Nal" no impedimento do diretor de NeCOKO.
mediante

Departamento Nacional - do Trabalho
firma Nunes 86 Pontão, estabelecido à rua doi Catalã' n. 178,
r5ta cidade, porém, não encontrada nesse local, por alo ter interosto recurso, da decisão proferida no processo DNT. 1.220-35, que
impoz a multa de 1:000$000 (um conto de róis), prevista no
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MINISTÉRIO DA MARINHA
Diretoria de Fazeudg
(DF-1)

De Ordem do Exmo. Sr. Contra-Almirante Diretor Geral de
tenda, comunico aos interessados que no dia 28 de dezembro, à.: 1
horas, na sala das sessões da Comissão de: Coneurréncias da Diref,'
de Pazenda da Marinha, serão recebidas,'hbertas e lidas as propes;,e,
para o fornecimento a este Ministério, durante o ano de 1939, , s
rt. 19, do regulamento aprovado pelo decreto 22.979, de 24 de ju-1 condições estipuladas no edital geral publicado no Didrio Ofic-f.:t c
do
mencionado
regulamento,
art.
r
t o de 1933, por infração do
131121937 — dos artigos abaixo menoionaM e pertencente" a
entro do prazo estabelecido no decreto 22.131, de 2$ de novembro grupo' 43.
e 1932, fica notificada a recolher a importância eorrespondente
GRUPO 43
leneionada multa na Recebedoria do Distrito Federal, mediante
uia deste Departamento, no prazo de 10 dias ,sob pena de ser efe.
1. 43-A- 3. Arruela de ferro:
uada a respectiva cobrança executiva.
De 516", quilo.
Segunda Secção, 16 de dezembro de 1938. — Danilo Costa Alves
De 3 8", quilo.
2.
• Silva, no impedimento do diretor de secção.
3.:
De 7116", quilo,
De 1 2", quilo.
4.,
5.
De 5 8", quilo.
Departamento Nacional do Trabalho
e.
De 314", quilo.
7. 48-E- 1. Estojo de aço rosca W:
A firma Glicênio Francisco da Silva, estabelecida à praia de Seetiba n. 158, nesta cidade, porém não encontrada nesse local, por
De 318" x 2", um.
ão ter interposto recurso da decisão - p roferida no processo DNT.
8.
De 112" x 2", um.
.076-38, que lhe impôs a multa de 2008000 (duzentos mil réis),
9.
De 518" x 3", um.
revista no artigo 13 do regulamento aprovado pelo decreto número
10.
De 314" x 3", um.
1.364, de 4 de maio de 1932, por infração dos artigos 1° e 10 0 do
11. 43-P- 1. Parafuso rosca W tipo AM,
iencionado regulamento, dentro do prazo estabelecido no decreto
. 22.131, de 23 de novembro de 1032, fica notificada a recolher a
De 114" x 518", um.
nportância correspondente à mencionada multa, na Recebedoria do 12.
De 114" x 718", -um.
dstrito Federal, mediante guia deste Departamento, no prazo de 10 13.,
De 114" x 1", um.
ias, sob pena de ser efetuada a respectiva cobrança executiva.
14.
De 318" x 1', um.
De 318" x 1" 112, um.
Segunda Secção, 16 de dezembro de 1938. — Danilo Costa Alves 15. .
I Silva, no impedimento do diretor de Secção.
16. 41-P, 4. Parafuso ,rosca NIT tipo ,AL(
De 1 8" x 1112", um.
17.
D e 1 8" x 3 4", um,
Departamento Nacional do Trabalho
De 1 8" x 1 ', um.
18.
19.
De 5 32" x 112", um
A firma Ricardino Lopes Pereira, estabelecida à rua Camerino
20.
De 5 32" x 314", um..
17, nesta cidade, porém não encontrada nesse- local, por não ter
21,,
De 532" x 1", um.
terposto recurso da decisão proferida no processo DNT. 9.082-38,
De 3116" x 114", um.
le lhe impôs a multa de 1008000 (cem rail reis), prevista no artigo 22.
De 3 16" x 718", um.
23.:
• do regulamento aprovado pelo decreto n. 22.033, de g g de ou- 24.
De 3 16" x 1", vin.
bro de 1932, por infração do artigo 32, letra A, do mencionado re25.,
De 3 16" x 1" 112, um
¡lamento, dentro do prazo estabelecido no decreto n. 22.131, de 23
De 3 16" x 2",
• novembro .de 1932, fica notificada a recolher a importância cor- 28.
27.De 7132" x 518", um.spondente à mencionada multa, na Recebedoria do Distrito Fe28.
De 7132" x 314", um.
ra!, mediante guias deste Departamento, no prazo de 10 dias, sob
29.,
De 114" x 518", um.
na de ser efetuada a respectiva coterança executiva.
De 114" x 314", uni.
30.
Segunda Secção, 16 de dezembro de 4938. — Demito . Costa Atv.es 31.,
De 114" x 718", um.
no
impedimento
do
diretor
deSecção.
Silva,
De 114" x 1", um,
32.
•
De 114" x 1" 112, um
33.
34.
De 114" x 2", um.
Departamento Nacional da Indústria e Camàcio
De 5116" x 1", um.
35.
36.
De 5116" x 1" 112, um.
Primeira Se.ceão
De 318" x 1", um.
37.
De 318" x 1" 112, um.
38.
CERTIDÃO
ts
.
Parafuso rosca W tipo BA!
.
39.
Em cumprimento ao despacho exarado pelo senhor diretor geral
De
, 3116" x 3j4", um.
requerimento de "Novo Mando — Companhia de Segurosde AdDe 3116" x 718", um.
ites (1,1 Trabalho", em 17 de dezembro de 1938, certifico que foram
40.
De 3116" x 1", um.
mivados, nesta repartição, sob o n. .11.098, os seguintes-documen- 41.
De 3116" x 1" 114, um.
42.
.: o) Folhas do "Diário Oficial", de 30 de novembro ,de 1933, com
De 114" x 518", um.
iublicação do ttecreto n. 3.298, de 2 .1 de novembro de 1933, que 43.
'cedeu - autorização à Companhia para funcionar e aprovou seus
44.
De 114" x 718",um.
alutos, da lista dos subscritores do Capital e da escritura de com45.
De 1 4" x 1", um.
46.
iiçr.o da COMpanhia, lavrada em 8 de agosto, no Cartório do 5"
De 5 16" x 314", um.
De 5 16" x 1", um.
47.
c_o cm Notas, desta Capital, com a transcrição de todos os atos
istitutivos, inclusive estatutos, recibo do depósito feito no Banco
Brasil, das quantias de -100:0008000 e 400: • 0008000, perfazendo 48. 43-P- 5. Parafuso rosca W tipo RAI'
De 318", x 1", um.
.r/e de capitel social, guia Cora o pagamento do sêlo proporcional
capital efetuado na Recebedoria do Distrito loederal, e. a consti- 49. 43-P- 8. Parafuso rosca W tipo
::ão da diretoria, conselho fiscal e Suplentes, contidos nos estatuDe 118' x •12% , um.
: 1)) Páblica forma de uma certidão expedida •pelo Depse '.,mento
De 118" x 314", um.
donal d.) Seguros Privados e Capitalização, com a
50.
vas d.,. naciounlidade; c) Pública forma de uma guia onrr• o pa.De 118" x 718", um.
51.
De 118" x 1", inn.
iee:o do êlo pra ewpedicilo de decreto, concedendo autú2izaç5o
52.
:ompa-hin para fur:icinnr; d) A Carta Declaratória.
De 5132 — x 314", um.
53.
-De '5132" x 1", IML
54.
Drparternento :',:nciunal da Indústria e Com(rcio — Primeira
De 3116" x 112", um.
55.
a
..ei
r:ão. Eu. Luiz V. •1 1er Barbosa. escriturário da classe E. pas
De 3116" x 314", um.
56.
&em . 10C3200).
57.
De 316" x 1", um':
.X5.70er Dar11 ia de JrIlejl'P, 17 de dezembro -de:1 038..
De 3116" x 1" 114, um.
58.
adminis-,' 59,
i, ese- i tn: .ário E. Visto. — Mario Soares
De . 7132" x 314", um.
no in-ow f:Vi_IPP1In do diretor da Sei:não. Carimbo: Departa-- 60.
„De,_1/4" x 518",
da I,
mbistrin e Comércio.
61.
x 314", um.
62.
eDe,114"
,x,718",
--‘
14(900),
7
17-12-38
•
ÁC
8.337
n

Se.gundo.-`:(:Pa
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Ga.
G4.
G5..
‘5..6.

De 516" 2'4", um,
De 5.16" x 1", um.
De 5 16" x 1" 112, um.
De 38" x 1", uni.
i;7.
De 38" x 2", um.
G8-43-P- 9. Parafuso rosca W tipo CAX ' •
De 114" x 1", quilo.
r.$).
-De 114" x 1" 112, quilo.
70.
De 114" x 2", quilo.
71.
De 114" x 2" 112, quilo.
72. 43-P- 9. Parafuso rosca W tipo CAt.
De 1/4" x 3", quilo.
73.
De 5/16" x 1", quilo.
74.
De 5/16" x 2", quilo.
75.
De 5/16" x 2" 1/2, quilo., ;
• •4
76.
De 3/8" x 1", quilo.
77.
De 3/8" x 1" 1/2. quilo.
78.
De 3/8" x 2", quilo.
79.
De 3/8" x 2" 1/2, quilo.
qo,
De 3/8" x 3", quilo.
31.
De 7/16" x 2", quilo.
4.
32.
De 7/16" x 3" quilo.
.
3.
De '1/2" x 1" 1/2, quilo.'
34.
De 1/2" x 2", quilo.
5.
De 1/2" x 2" 1/2. quilo. .
36.
De 1/2" x 2" 3/4, quilo.
47. •De 1/2" x 3", quilo. .
48:
De 318" x 2", quilo.
9.
De 5/8" x 2" 1/2, quilo.
0.
De 5/8" x 3", quilo.
:H... '
De 3/4 x 2", quilo.
92.
De 3/4" x 2" 1/2, quilo.,
43.
De 3/4" x 3", quilo.
)4.
De 3/4" x 4", quilo.
45.
De 3/4" x 5", quilo.
G.
De 7/8" x 3", quilo.
47.
De 7/8" x 4", quilo.
48.
De 7/8" x 5", quilo.
19. 43-P-12. Parafuso rosca W tipo $1724
De 1/4" x 1", quilo.
-)0.
De 1/4" x 1" 1/2, quilo.
De 1/4" x 2", quilo.
De 1/4" x 2" 1/2, quilo.
De 1/4" x 3", quilo.
14„
De 3/8" X 1^ 1/2, quilo.'
De 3/8" x 2", quilo.
)6.
De 3/8" x 2" 1/2, quilo.
De 3/8" x 3", quilo.
13,
De 1/2" x 1" 1/2, quilo.
•#9.,
De 1/2" x 2", quilo.
10.
De 1/2" x 2^ 1/2, quilo.
De 1/2" x 2" 3/4. quilo.
12.
De 1/2" x 3", quilo.
13.
De 5/8" x 2", quilo.
De 5/8" x 2" 112. quik§.
t5.
De 5/8" x 3". quilo.
18.
De 3/4" x 2" 1/2. quilo:
17.
De 3/4" x 3", quilo.
18.
De 3/1" x 5", quilo.
43-P41. Porca de bronze, rosca
De 3/16", uma.
?().
De 5/16", urna.
De 3/8", urna.
De. 1/2", unia.
3.
De 5/8", uma.
:4.
De 3/4", unia.
• S.
De 7/8", urna.
?G.
De 1", uma.

az..

. 13-P-32. Porca de ferro, ros na Vf:
3)e 3/16", uma.
8.
De 5/16", urna.
9.
De 3/8", uma.
:().
DP 1/2", urna.
De 5/8". rima.
De 3/4", uma.
De 7/8", uma
4.
De 1", urna.
:5. 43-P-33. Porca de latão, rosca WZ
De 3/16", uma.
De 5/16", uma
De 3/8", uma.
De 1/2", uma.
De 5/8", uma.
De 3/4", urna
O.
11
De 7/8". uma
De 1", unia.

Dezembro lí W2R

14:',. 43-R- 3. Ri hitt,. de aço doce, cabeça ..-edonda:
De 1/8" x 1/4", quilo.
144.
De* 1/8" x 3/8", quilo,
145.
De 1/8" x 1/2", quilo. Of
146.
De 3/16" x 3/8", quilo.
De 3/16" x 1/2", quilo.
147.
De 3/16" lt 5/8", quilo.
148.
149. 43-R- 6. Rebite de alumínio, cabeça chata:,
De 1/8" x 1/4", quilo.
150.
De 1/8" x 3/8", quilo.
151.
De 1/8" x 1/2", quilo.
152.
De 3/16" x 3/8", quilo.
153.
De 3/16" x 1/2", quilo.
154.
De 3/16" x 5/8", quito.
155. 43-11.- 6. Rebite de alumínio, cabeça redonda::
De 1/8" x 1/4", quilo.
De 1/8" x 3/8", quilo.
156.
157.
De 1/8" x 1/2", quilo.
158.
De 3/16" x 3/8", quilo.
150.
De 3/16" x 1/2", quilo„,,
160.
De 3/16" x 518", quilo.
161. 43-R- 7. Rebite de cobre, cabeça chata:
De 1/8" x 1/4", quilo.
162.
De 1/8" x 3/8", quilo.
163.
De 1/8" x 1/2". quilo.
1.64.
De 3/16" x 3/8", quilo.
165.
De 3/16"• :c 1/2", quilo.
466.
De 3/16" x 5/8", quilo.
167. 43-R- 7. Rebite de cobre, cabeça redonda:
De 1/8" x 1/4", quilo.
168.
De 1/8" x 3/8", quilo.
169.
De 1/8" x 1/2", quilo.
170.
De 3/16" x 3/8", quilo.
171.
De 3/16' x 1/2", quilo.
172.
De 3/16" x 5/8", quilo.
Comissão de Concorrências da Diretoria ne Fazenda da Marinha„
. 16 de dezembro de 1938. — José Sportelli, capitão-tenente, contador
naval, secretário.
Diretoria de Fazenda
(DF-4)

De ordem do Exmo. Sr. contra-almirante Diretor (*era/ de Penuda, comunico aos interessados que no dia 28 de dezembro às 1.
bocas, na sala das sessães da Comissão de ConcorAncias da Diretori;
de Fazenda da Marinha, serão recebidas, abertas e lidas as proposta-J_
para o fornecimento a este Ministério, durante o ano de 1939, sob tveondicães estipuladas no edital gera/ publicado no Ditirio Oficial
13 de dezembro de 1937, dos artigos abaixo mencionados e pertenceu:
'les ao Grupo 44:
GRUPO 44
1. 44-e- 1. Contra porcas para tubo:
De 1/4". uma.
De 3/8", uma.
3.
De 1/2". uma.
4.
De 1 1/2". uma.
5.
De 2", unia.
6. 44-e- 5. Curvas de ferro para tubo:
De 1/2"; urna.
7.
De 3/4", uma.
8.
De 1", urna.
9.
De 1 1/4", uma..
10.
De 1 1/2", urna.
41.
De 1 3/4", unia.
12.
De 2", uma.
13.
De 2 1/4", uma.
14.
De 2 1/2", uma.
15.
De 2 3/4", uma.
16.
De 3", uma.
17. 44-F- 1. ranges para tubo:
De 1/2", um.
De 3/4", um.
18.
De 1", um.
19.
De • 1 1/4", um.
20.
De 1 1/2", um.
21.
De 1 3/4", uru.
22.1
De 2", uni.
23.
De 2 1/4", um.
24.
25.
De 2 1/2", um.
26.
De 2 3/4", um.
27.
De 3", um.
2.

e

E
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28. 41-J- 1. Joelhos para tubi):
De 1/2", um.
29,
'`De 3/4", um.
30.
De 1", um.
31.
De 1 1/4", um.
32.
De 1 1/2", um.
33.
De 1 3/4", um.
34.
De 2", um.
35.
De 2 1/4", um.
36.
De 2 1/2", um..
27.
De 2 3/4", um.
38.
De 3", um.
30. 414.- 1. Luvas de ferro para tubos:
De 1/2", um.
40.
De 3/4", uma.
41.
De 1", uma.
42.
De 1 1/4", uma.
43.
De 1 1/2", uma.
44.
De 1 3/4". urna.
45.
De 2", uma.
46.
De 21/4", uma.
47.
De 2 1/2", uma. •
48.
lie 2 3/4", uma.
49.
De 3", uma. .
50. 44-T- 6. Tubos de chumbo para água:
De 1/2", quilo.
51.
De 5/8", quilo.
De 3/1", quilo.
53.
De 7/8", quilo.
54.
De 1", quilo.
55.
De 1 1/2", quilo
56.
, De 2",
- quilo.
,. 57. 41-T- 7. Tubõs de chumbo para gás::
De 1/2", quilo.
58.
De 5/8", quilo.
59.
De 3/4", quilo.
De 7/8", quilo.
60.
61.
De 1", quilo.
62.
De 1 1/2", quilo.
.63.
De 2", quilo.
64. 44-T- 8. Tubos de cobre:
De 1/4", quilo.
65.
De 5/16". qui!o.
1.
66.
De 3/8", quilo.De 1/2", quilo.
67.
68.
De 5/8", quilo.
e9.
De 3/4". quilo.
70. 41-T- 9. Tubos de cobre flexivel:
De 1/16", quilo.
De 1/8". quilo.
71..
De 3/18", quilo.
72.
De 1/4; quilo.
73.
74.
De /8",-quilo".
'75,
De 5/8", quilo.
De 1", quilo.
'77. 44-T-10. Tubos de ferro galvanizado:
De 1/2", quilo.
De 3/4", quilo.
78.
De 1", quflo.
'79.
80.
De 1 1/2", quilo.
De 2", quilo:
82.
De 2 1/2", quilo.
83.
De 3", quilo.
:84. 44-T-12. Tê para lobos:
De 1/2", um.
De 3/4", um. _
De 1", um.
86.
87.
De 1 1/2", um.
88.
De 9 ", um.
89.
De 2 1/2", um,
De 3", um.
1)0.
91. 41-U- 1. Uniões para tubos:
De 1/2", uma.
De 3/4", unia.
92.
*Ç.M.
De 1". uma.
De 1 1/2". urna.
91.
De 2", uma.
95.
De • 2 1/2", uma,
96.
De 3", uma.
97.
98. 44-V- 1. Válvulas para tubo:
Do 1/2", uma.
99.
De 3/4". uma.
De 1", uma.
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mela.

De 1 1/2", uma.
De 2", uma.
103.
DP 2 1/2". unia.
De 3", uma.
, Comissão de Concorrências da Diretoria- de Fazenda da l‘larinba,
.em 16 do drYernbro de 1338. — • o8é Sporletli, eat)itão-tedente, cont410i.
102.

dor naval, secrelario.

Diretoria de Fateitda
(DF-1)
De ordem- do Exmo. Sr. contra-almirante diretor geral de Faenda, comunico ars interessados que
dia 28 de'dezembro ás 13
horas, na sala das t‘esões da Coriiis,:io no
de Fazenda da Marinha. sert i o reedites,de C o ncorrências da Diretoria
abertas e lidas as propostas
para o fornecimento a este Minislério, durante
o ano de 1939, sob as
cendições estipuladas no
edital geral publicado no "Diário Oficial"
de 1 3/12/937, — dos artigos
abaixo mencionados e, pertencentev 40
GI • til o 46.
;Gi'llpo 46

16-A- 8. Aço tipo 11"redondo:
De 1/2", quilo.
2.
lie 5/8", quilo.
3.
De 1" 1/2. quilo.
y4.
De 2", quilo.
. 5. 43-A-12. Aço tipo Cortogonal:
De 1/2". quo.
G.
De 5/8", qui.o.
De 3/4", quilo.
8. 4G-A-11, Aço tipo C redondo :
De 3/8", quilo.
9.
De 1/2". quilo.
10.
De 5/8", quilo.
1.
De 3/4", quilo.
12.
De 1", quilo.
13. 16-A-21, Aço tipo D quebrado;
De 3/4", quilo.
11.
De 1", quilo.
15. 46-A-3t:. Aço para molas:.
De 1/32", quilo.
16.

18.
19.

21.
22.
23.
„ 21.
25.
26.
27.
28.

De 1/1G". quilo.
De 1
lie 3/16", (pito,
De 111", quilo.
56-13- 2. Ilronze em cavilha:
N. 1. quilo..
N. 3, qui!o.
N..4, quilo.
46-B • 3, Bronze em vergalltão redondo:
De 5/8", 'quilo.
De '. 3'4", quilo,
De.1", quilo..
Dei" 1/4, quilo.
46-C- 5. Cobre em vergallião redondo:
De 3/8";quiln.

De 1/2", quilo.
29.
30,.
De 5/8", OH°.
De 3/4", quilo.
31.
De 7/8", quilo.
32.
De 1", quilo.
33.
34. 46-C- G. Cobre 'em linguado, quilo.
35. 46-E- 1. Estanho em linguado classe A, quilo,
36. 16-E- 2. Estanho em linguado classe B, QUI10.4.
37. 46-F-1. Ferro em barra:
N. 1, quilo.
38.
N. 2, quilo.
39. 4G-F- 1. Ferro em barra:
N. 3, quilo.
N. 4, quilo.
40.
N. 5, quilo,
41.
N. 6, quilo.
42.
N. 15, quilo.
43.
N. 17, quilo.
44.
N. 29, quilo.
45.
N. 31, quilo.
46.
N. 33, quilo.
47.
4G-F5.
Ferro em cantoneira L tipo A(
48.
N. 1, quilo.
N. 3, quilo.
49.
N. 5, quilo.
50.
N. 10, quilo.
51.
N. 12, quilo.: ,
52.
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53.
N. 13, quilo.
N. 20, quilo.
51.
N. 21, quilo.
55.
56.
N. 37, quilo.
57. 16-F-11. Ferro em v. , rgalhão redondo:
De 1[1",
58,
De 318", quilo.
De 1/2", quilo.'
59.
De 5/8",quilo.
GO.
De 3/4", quilo.
61.
De 7/8", quilo.
62.
De 1/1" quilo.
relondn:
63. 46-F-11. Ferro em
De 1", quilo.
De 1" 174. cliti!,:o.
64.
De 2", quilo.
65.
66. 46-L- 1. Latão em Ner:_•dhl.1,4, heAw.amiul:
De 1/1", godo.
De 3/8", quilo.
67.
Do 1/2", quilo.
68.
De 5/8", quilo.
69.
De 3/4", quilo.
70.
De I", quilo.
71.
72. 46-L- 3. Latão em \erLilliãJ redondo:
De 1/4", quilo.
De 3/8", quilo
73.
De 1/2",
74.
De 5/8", quilo
75.
De 3/4", quilo
76.
De 7/8", quilo.
77.
De 1", quilo.
78.
De I" 1/4. quilo.
79.
80. 46-M- 1. Metal anti-fricção em -linguado tipo
81. 46-M- 2. Metal anti-fricção em linguado tipo
82. 46-M- 3. Metal anti-fricção em linguado tipo
83. 46,-M- 4. Metal anti-fricção em linguado tipo
84. 46-M-- 5. Metal anil-fricção em linguado tipo 5,

1, quilo.
2, quilo.
3, quilo.
4, quilo.
quilo.
85, 48-M- 6. Metal anti-fricção em lingaado tipo G, quilo.
86. 46-M- 7. Metal anti-fricção em linguado tipo 7, quilo.

87. 46-M-10. Metal Delta redondo
Do 3/8", quilo.
De 5/8", quilo.
88.
De 3/4", quilo.
89.
De 1", quilo.
90.
De 1" 1/4, quilo.
91.
De 1" 1/2, quilo.
92.
93. 46-M-18. Metal Muntz redondo:
De 5i8", quilo.
De 3/4". quilo.
94.
De 7/8", quilo.
95.
De 1", quilo.
96.
De 1" 1/4, quila.
97.
De 1" 1/2 ! quilo.
98.
De 2", quilo.
99.
De 2" 1/2, quilo.
100.
De 3", quilo.
101.
102. 46-Z- 2. Zinco laminado em pinças:
N. 1, quilo.
N. 2, quilo.
103.
N. 3, quilo.
104.
N. 4, quilo.
105.
N. 5, quilo.
106.
•
N. 6, quilo.
107.
da Marinha,
de
Concorrência
da
Diretoria
de
azendu.
Comissão
em 16/12/1938. — José .r ,..nr(elli, capitão-tenente, untudor naval,
secretário.

Diretoria de Fazenda
(DT-1)
De ordem do Exmo. Si . . contra-almirante diretor geral de Fazenda, comunico aos interessados que no dia 28 de dezembro às 13
horas, na sala das sessões da Comissão do Concorrências da Diretoria
de Fazenda da Marinha, serão recebidas, abertas e lidas as propostas
para o fornecimento a este Ministério, durante o ano de 1939, sob as
condições estipuladas no edital geral publicado no "Diário Oficial"
dei 13/12/937, dos artigos abaixo mencionados e pertencentes ao
grupo 47.
Grupo 47
1. 47-A-10. Alumínio em chapa: de 1/10", quilo.
de 3/82", quilo.
2.
de 1/8",
¥.
- quilo.
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4. 47-C-1. Chumbo em lençol: de 1/16", quilo.
5.
do 3/32", quilo.
do 1/8", quilo.
6.
7, 17-C-5. Cobro em Chapa: de 1/16", quilo.
s.
de 1/8", quilo.
9.
de 3116". quilo.
II I . 1/4",
df.

11.

de 5/32", quilo.

25.

chr, 1/8' , quilo.

Ferro galvanizado liso: n. 14 (1,80 x 0,90), quilo.
n. 10 (1.80 x 0.90), quilo.
13.
quilo.
n. 18 /1.50 x
14.
oe 1/u . ' 2,10 x 1,20), quilo.
n. 16, quilo,
pre!o
1C. Y7-1' 1.
ílo 1/8", quilo.
17.
quito.
18.
uu
C
20. 17-F-15. Folli riø flandres n. 1, quilo.
21. 17-1?-16. Folha do flanclres n. 2, quilo.
em chapa: de 1/32", quilo.
do 1/16", quilo.
23.
do 3/32", quilo.
24.
de: 5/16", quilo.
26.
do 1/1",
27.
28. 47-L-2. Latão para forro, quilo.
29. 48-M-3. Metal branco em chapa de 1/32", quilo.
47-M-I. Metal papel: de 0,0001, quilo.
do 0,00015, quilo.
'31.

de 0,0002, quilo.

33

do 0.00025, quilo.
do 0,0003, quilo.
de 0.00035,
do 0,0004, quilo.

34
35,
36.

Comissão de Concorrências da Diretoria de Fazenda da Marinlat
16-12-1938. — José Sportelli, capitão tenente contador, naval -+

secretário.

Diretoria de Fazenda
(DF-1)
De ordem do Exmo. Sr. contra-almirante diretor geral de 1)14

zenda, comunico aos interessados que no

dia 28 de dezembro, ás 18,

horas, na sala das sessões da Comissão de Coneorrencias da Diretoria
de Fazenda da Marinha, serão recebidas, abertas e lidas as propostas
para o fornecimento a este Ministério, durante o ano de 1939, sob as
condições estipuladas no edital geral publicado no Diário Oficiai de
13 - 12- 937, dos . artigos abaixo mencionados e pertencentes ff
Grupo 50.
tiRUPO 50
1. 50-A- 2. Alumínio fundido para solda/

De 3/16", quilo.
De 1/4", quilo.
2.
3. 50-A-11. Areia branca (para fundição), ,quilo.
4. 50-A-12. Areia.,de moldar, quilo.
h. 50-B- 2. Barro vermelho, quilo.
G. 50-B- 3. Bihorato de sódio em pedra, quilo.
7. 50-B- 4. Diborato de sódio em pó, quilo.
s. 50-B- 6, Bronze para solda:
De 1/8". quilo.
De 3/16", quilo.
9.
De 1/4", quilo.
10.
11. 50-B- 7. Bronze Tobin (qualqiier dimensão) ,qui10.
12. 50-C- I. Cadinho:
N. 5, um.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
2',.
23.
21.

N. 10, um„
N. 23, ti:à.
N. 30, um.
0. 50, um.
N. 100, um.
N. 200, um.
50-C- 3. Cobre para solda, quilo.
50-C- 4. Cadinho para fundição a óleo de 250

-

dade, um.
50-E- .1 . Estanho em verguinha, quilo.
50-E- 1. Ferro batido cobreado para soldai
De 1/8", quilo.
De 3/16", quilo.
De 1/4". quilo.

50-1"- 2. FeiTo fundido para solda;
De 1/8", quilo.
De :3/16", quilo.
20.
De 1/4", quilo.
27.
28.

5/16',
11' 3/8-,

lbs. de capgek-

!Ida-feira 19
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5O-L- 1. Latão para solda:
De 1/8", quilo.
De 3/16", quilo.
De 1/4", quilo.
De 5/16", quilo.
04. 50-P- 1. Pasta para soldar, quilo.
05. a0-P- 2. Peneira para fundição:
N. 1, uma,
N. 2, uma.
50-P- 3. Plombagina em 136, quilo.
08. 50-P- 4. Pó amolgam, lata.
29. 50-P- 5. Pó harakiri, lata.
10. 50-P- 8. Pó macam, lata.
41. 50-P- 7. Pó oxweld, lata.
'O. 50-S- 1. Silica em pó, quilo.
43. 50-S- 3. Solda forte para cobre, quilo.
44. 50-S- 4. Solda forte para latão, quilo.
Comissão de ConcorrAncias da Diretoria de Fazenda, da Marinha,
2ra 16-12-1938. - José Sportelli, capitão-tenente contador naval,
~etário.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
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52-A-13. Azul ultramarino, quilo.
52-B- 1. Betume da Judéa, quilo.
52-B- 2. Breu virgem, quilo.
52-C- 1. Cera virgem, quilo.
52-C- 2. Cola da Baía, quilo.
52-C- 3. Cola para corticina:
Tipo 1, quilo.
18.
Tipo 2, quilo
19. 52-C- 4. Cola para borracha, quito
20. 52-13- 1-A. Gesso cré, quilo.
21. 52-G- 2. Giz em pedra, quilo.
22. 52-G- 3. Goma laca clara, quilo.
23. 52-G- 4. Goma laca escura, quilo.
24. 52-L- 1. Liquido Vieux-chéne, quilo.
25. 52-M- 1. Massa branca de chumbo, quilo.
26. 52-N- 1. Negro fumo, quilo.
27. 52-0- 1. Oleo de linhaça crú (40 % em latas), quilo.,
28. 50-0- 3. Oxido de ferro, quilo.
29. 52-P- 2. Piche, quilo.
30. 52-R- 1. Roxo rei comum, quilo.
31. 52-S- 1. Secante de zinco, quilo.
32. 52-S- 2. Secante fezes de ouro, quilo.
33. 52-S- 9. Secante de manganês, quilo.
34. 52-T- 3. Tinta de alumínio, quilo:
Diretoria de Fazenda
35. 52-T- 4-A. Tinta branca exterior, quilo.
(DF-1)
36. 52-T- 5. Tinta branca interior, quilo.
De ordem do Exmo. Sr. contra-almirante diretor geral de Fa- 37. 52-T- 7. Tinta óxido de ferro, quilo.
38. 52-T- 8. Tinta para barra, quilo.
tenda, comunico aos interessados que no dia 28 de dezembro, às 13
boras, na sala das sessões da Comissão de Concorrências da Diretoria 39. 52-T-10. Tinta para convés, quilo.
de Fazenda da Marinha, serão recebidas, abertas e lidas as propostas 40. 52-T-11. Tinta para linha dagua, quilo.
52-T-12. Tinta para paiol de pólvora, quilo
para o fornecimento a este Ministério, durante ano de 1939, sob as 41. 52-T-15.
Tinta preta, quilo.
Condições estipuladas no edital geral publicado no "Diário Oficial" 42.
de 48 de dezembro de 1937, dos artigos abaixo mencionados e per- 43. 52-T-16. Tinta verde claro fosca, quilo.
44. 52-T-17. Tinta verde claro esmaltada, quilo.
tencentes ao grupo 51,
45. 52-T-18. Tinta verde escura, quilo.
I•
Grupo 51:
46. 52-T-19. Tinta- branca esmaltada, quilo.
•
47. 52-T-20. Tinta vermelha esmaltada, quilo.
1 1. 51-A- 5. Ácido clorídrico, quilo.
48. 52-T-21. Tinta amarela, quilo.
il. 51-A-10. Ácido sulfúrico comercial, quilo.
49. 52-T-35. Tinta cinza azul, quilo,
33. 5I-A-11. Ácido sulfúrico puro, quilo.
,50. 52-T-36. Tinta amarela para chaminé, quilo.
4. 51-A-15. •Arnómea liquida, quilo.
51. 52-T-37. Tinta cinza azulada para chaminé, quilo.
' L 5I-A-18. Anhidrido carbónico, quilo.
52. 52-T-61. Tinta betúvia, quilo.
6. 51-A-19. Acetileno, quilo.
53. 52-V- 1. Verde cromo, quilo.
7. 51-A-21. Amoníaco, em ampolas, quilo.
54. 52-V- 2. Verde Londres n. 1, quilo.
8. 51-B- I. Benzina tipo B, litro.
55. 52-V- 4. Vermelhão comum, quilo.
9. 51-C- 4. Carbureto de cálcio, quilo.
56. 52-V- 5. Vermelhão da China, qdilo.
10. 51-C- 5. Carga para extintor "Espuma", uma.
51-C- 8. Carga para extintor "T. C.", uma,
,
57. 52-V- 5-A. Vermelhão artificial, quilo
2. 51-C-10. Clorureto de cálcio, quilo.
58. 52-V- 8. Verniz Coaltar, quilo.
3. 51-C-14. Cimento para ferro, quito.
59. 52-V- 9. Verniz para interior, quilo.
14. 5I-C-16. Carburundum em pasta:
80. 52-V-10. Verniz para embarcação, quilo.
Grão 00, quilo,
61. 52-V-13. Verniz isolante:
Grão 0, quilo.
N, 1, quilo.
4
Grão
1,
quilo.
• 18.
N. 4, quilo.
82.
63. 52-V-17. Verniz preto do Japão, quilo.
„ 17. 51-C-17. Carvão animal, quilo.
18. 51-E- I. Enxofre em pó, quilo.
84. 52-Z- 1. Zarcão, quilo.
O. 51-E- 2. Enxofre em pedra. anilo.
Comissão de Concorrências da Diretoria de Fazenda da Martnna,
20. 51-E- 3. Esmeril em pó:
16 de dezembro de 1938. - José Sportelli, capitão-tenente, contador
Grão 00, quilo.
naval, secretário.
Grão 0, quilo.
21.
Grão 1, quilo.
22.
Diretoria de Fazenda
28. 51-G- I. Glicerina pura, litro.
24. 51-N- I. Naftalina, quilo.
(DF-1)
25. 51-P- 2. Papel de tournesol, caderno.
De
ordem
do
Exmo.
Sr.
contra-almirante
diretor geral de Fa.
51-0I.
Oxigênio
puro,
metro
cúbico.
to.
zenda, comunico aos interessados que no dia 29 de dezembro th3 13
Comissão de Concorrências da Diretoria de Fazenda da Marinha, horas,
na sala das sessões da Cbmissão de Concorrências da Diretoria
Oro 18 de dezembro de 1938. - José Sportelli, capitão tenente. con- de Fazenda, da Marinha, serão recebidas, abertas e lidas as propostas
',Mor naval, secretário.
para o fornecimento a este Ministério, durante o ano de 1939, sob as
condições estipuladas no edital geral publicado no Diário Oficial de
18 de dezembro de 1938, dos artigos abaixo mencionados e perten4
Diretoria de Fazenda
centes ao Gruno 58:
(DF-1)
Grupo 58
De ordem do llr. contra-almirante diretor geral de Fazenda, co1. 58-U-1. Câmara de ar:
fnunico aos interessados que, no dia 29 de dezembro, às 13 horas, na
De 30 x 5, uma.
sala das sessões da Comissão de Concorrências da Diretoria de FaDe 32 x 6, uma.
2.
zenda, da Marinha, serão recebidas, abertas e lidas as propostas para
De 32 x 6, uma.
3.
c fornecimento a este ministério, durante o ano de 1939, sob as conDe 4,50 x 21, uma.
4.
dições estipuladas no edital geral publicado no "Diário Oficial" de
De 4,50 x 30, uma.
5.
de
dezembro
de
1937,
dos
artigos
abaixo
mencionados,
pertencen13
De
5,25 x 18, uma.
6.
tes ao grupo 52:
De 5,31 x 21, uma.
7.
, GRUPO 52
De 5,50 x 17, uma.
8.
De 5,50 x 19, uma.
9.
52-A- 1. Agua raz mineral, quilo.
De 6,00 x 16, urna.
10.
2. 52-A- 2. Alcatrão da Noruega, quita,
De 6,00 x 17, urna.
11.
3. 52-A-3. Aleool absoluto, litro.'
De 6,00 x 18, uma.
12.
. 52-A-4. Alcool de 36°. litro.
De 6,00 x 20, uma.
13.
5. 52-A- 5. Alumínio em pó, quilo.
1),- 6,50 x 16, uma.
il.
6. 52-A- 6. Alvaiade de chumbo, quilo.
De 6,50 x 19, uma.
15.
7. 52-A- 7. Alvaiide de zinco, quilo.
De
6,50 x 20, uma.
16.
•
8. 52-A- 9. Amarelo ocre, quilo.
De 7,00 x 20, uma.
17.
.
9. 52-A-10. Anilina. quilo.
De 7,50 x 16, uma.
18.
;to. 5?--N-11. Azeite de peixe. quilo.
De 7,50 x 20, uma.
19.
Azul- da prússia, quilo. .
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condições estipuladas no edital geral publicado no "Diário Oficial'
de 13 de dezembro de 1937, dos artigos abaixo mencionados}, g imo
tencentes ao grupo n. 83.
Grupo 83:
1. 63-A-1. Açucareiro de alumínio, um.
11e 5.50 X no,
2. 63-B-1. Bacia de alumínio, uma.
De 5,25 x
S. 63-,S-5. Bandeja cia alumínio, uma. •
x l, wo.
'e
4. 63-B-9. Bule de alumínio:
26•
:\ 17. 1,e,
N. 1, um.
27.
lie 5,50 X 19. um.
5.
N. 2, um.
28.
De 6.00 x 16,
6. 63-C-1. Caneco de altzminio, um.
29.
(3.(11i x 17. 1110
J
3o.
7. 63-C-4. Colher de ferro para mesa, uma.
T)(-• g,00 x 18. md.
8. 63-C-8. Concha de alumínio, uma. .
31.
9. 63-F-1. Faca de ferro para mesa, uma.
D. 6,00 x 20, uri.,
32,
De 6.50 x 16, um
10. 63-F-4. Farinheira de alumínio, uma.
3.
11. 63-G-1. Garfo de ferro liara mesa, um.:
6.50 x 19, uma
34.
Ite 6.50 x 20, um.
12. 034-1. Jarro de alumínio, um.
35.
13. 63-M-1. Mante:gueira de alumínio, uma.
1te. 7.00 x
urr.
36.
14. 63-P-1. Piam coberto de alumínio, um.
De 7,50 x 16. unw.
15. 63-P-2. Prato fundo de alumínio, um.
De 7,50 x 20,
38.
16. 63-P-3. Prato travesso re:ulgular de alumtnio, uni(
Cormssào C.):-?corréricias da Dtre:ria de Fazend da Marinha, 17. 63-P-4. Prato travesso uval de alumínio, um.
iJin 16/12/1938. - Jusé Sp ” riellf, cap. tenfutfe contado!. naval, vcre- 18. 63-T-1. Terrina de alumlnio, uma.
tário.
19. 63-T-4. Tijela de alumínio, uma.
Comissão de Concorrência da Diretoria de Fazenda, da Marinl%
Diretoria de Fazenda
em 16 de dezembro de 1938. José Sportetti, eapittiq Igngntko, gq41
tador naval, secretário.
(DF-1)
20, 58-P-1. Peneurnáticos reforçados:,
iro.
De 30 x
11e 32 x 6, inn.
21.
1.te :36 x 8. um.
22.
x 21, luri.
1 1e
23.

De ordem do Exmo. Sr. contra-Almirante diretor geral de Fazenda comunico aos interessados que no dia 29 de dezembro às 13
horas, na sala das sessões da Comissão de Concurrências da Diretoria
de Fazenda, da Marinha, serão recebidas, abertas e lidas as propostas
para o fornecimento a este Ministério, durante o ano de 1939, sob as
condições estipuladas no edital geral publicado no "Diário Oficial"
de 13 de dezembro de 1937, dos artigos abaixo mencionados e pertencentes ao grupo 59..
Grupo 59
1. 59-A-1. Areia de água doce, metro cúbico.
2. 59-C-4. Cal virgem, quilo.
3. 59-C-5. Cimento comum, quilo.
4. 59-C-6. Cimento hidráulico, tipo Incor, quilo.
5. 59-C-23. Cimento branco, quilo.
6. 59-G- 1. Gesso de estuque, quilo
7. 59-P- 1. Pedra britada:
N. 1, melro cubico.
N. 2, metro cúbico.
N. 3, metro cúbico.
10. 59-S- 1. Saibro comum, metro cúbico.
11. 59-T- 6. Telha côncava. um .
12. 59-T- 7. Telha de cumieira, um.
13. 59-T- 8. Telha nacional, uma.
14. 59-T-12. Tijolo comum, um.
15. 59-T-13. Tijolo furado simples, um.
Tijolo furado, duplo, um.
16.
17. 59-T-17. Taco de madeira, metro quadrado.
18. 59-T-18. Taco para esquadria, um.
19. 59-V- 2. Vidro liso transparente n. 24, dc2tit•
Comissão de Concurrèncias da Diretoria de Fazenda da Marinha
em 16 de dezembro de 1938. - José Sportelli, capitão-tenente contador naval, secretário.

Diretoria de Fazendlf
(DF-1)

De ordem do Exmo. Se. contra-almirante diretor geral de 31,
zenda, comunico aos interessados que no dia 29 de dezembros Ia 13
horas, na sala. das sessões da Comissão de Concorrências da Diretoria
de Fazenda, da Marinha, serão iecebiclas, abertas e lidas as propostas para o fornecimento a este Ministério, durante o ano de 1939, sob
as condições estipuladas .no edital geral publicado no Didrio Oficial,
de 13-12-937, dos artigos abaixo mencionados e Derteneentea ao
Grupo 64.
GRUPO 64
1. 64-A- 1. Assadeira de ferro tipo A:
De 16", uma.
2
De 18", uma.
3.
De 20", uma.
4.
De 22", uma. .
5. 64-C- 1. Caçarola de alumínio tipo A
N. 24, uma.
6.
N. 28, uma..
7. 64-C- 1. Caçarola de alumínio tipo A:
N. 32, uma.
8.
N. 33, uma.
9.
N. 40, uma.
10. 64-C- 2. Caçarola de alumínio tipo lis
N. 20, uma.
11.
N. 24, uma.
12.
N. 26, uma.
54-C2.
13.
3.
Caçarola
de ferro fundido:
Diretoria de Fazenda
N. 16, uma.
(DF - 1)
14.
N. 20, uma.
15.
N. 22, uma.
De ordem do Exmo. Sr. contra-almirante diretor geral fle Fa- 16.
N. 24, uma.
zenda, comtinico aos interessados que no dia 29 de dezembro tss 13 17. 64-C- 7. Caldeirão ,de alumínio:
horas, na sala das sessões da Comissão de Concorrências da Diretoria
de Fazenda, da Marinha, serão recebidas, abertas e lidas as proposN. 36, um.
N. 40, um.
tas para o fornecimento a este Ministério, durante o ano de 1939, 18.
sob as condições estipuladas no edital geral publicado uo "Diário 19.
N. 45, um.
Oficial" de 13 de dezembro de 1937, dós artigos abato mencionados, 20.
N. 50, um.
pertencentes grupo 62.
21. 644i- 8. Caldeirão de ferro fundido:
1. 62-F-17. Filtro para água:
N. 5, uni.
Tipo C, um.
N. 10, um,
22.
tipo E, um.
N. 15, um.
23.
N. 20, um.
Comissão de Concorrências da Difetoria de Fazenda da Ma- 24.
N. 25, um.
rinha, em 16 de dezembro de 1938. José Sportelti, capitão tenente 25.
N. 30, um.
28.
contador naval, secretário.
27. 64-Cm12. Chaleira de alurainloir
N. 5, uma.
Diretoria de Fitzeilda
N. 8, uma.
28.
(DP.1)
N. 10, uma.
20.
De ordem do Exmo. Sr. contra-almirante diretor geral de Fa- 30. 64-0-11. Concha de ferro estanhado;
zenda, comunico aos interessados que no dia 29 de dezembro, ks- 13
N. 12, uma.
horas, na sala das sessões da Comie.são de Coneorrènelas da Diretoria
N. 14, uma.
de Fazenda, da Marinha, serão reoebklas, abertas e lidas as propostas 31.
64-C-15. Concha de ferro estanhad4
32.
par4 o fornecimento
a
este
Ministério,
durante
o
ano
de
1939,
sob
as
-

•
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08. A4-E- 1„ Espumadeira de fori•sa
N. 14, uma.
N. 16, uma.
04 .
6. 84-7« 4. Faca para cozinha[
N. 6, uma..
N. 10, uma.
DO ,
#.
Fervedor para ielto.1.>
5
.
• 844
, N. 12, um.
N. 14, um.
88.
. 16, um.
89.
do.
. 18, Um.
E. 20, um.
Aí.
Frigideira de ferre Onde] `,
42. 84-kN. 24, uma. •
N. 26, uma.
44.
N. 30, uma.
N. 36, uma.
46.
45.
Fogão a gás(
De 3 bocas, uni.,
De 4 bocas, um.
De 6 bocas„ um.
Garfo para cozinhai!,
N. 40, um.
N. 50, um.
Marmittio de ferrP, :53Sitítifiadõr
N. 1, um.
N. 2, um.
r3. 04-M- 5. Máquinas para fazer café, unX,
#54. 644&- 1. Passador ' de aluminiot,
155.
N. 20, Um.
N. 30, um.
56.
84-a- 1. Barrote para carne, uni.
-"NO

11S-cimbro de 1038 25843

anos de idade, brasileiro, requer a V. Ex. se
, com
digne de mandar inscrevê-lo como candidato à matrícula nessa Escola,
no curso (de aspirante a guarda-marinha ou de aspirante an Corpo de
Fuzileims Navais, conforme for o caso).
Declaro aceitar as responsabilidade estabelecidas no regulamento
cia Escala e no seu Regimento Interno.
Nestes termos
Pede deferimento.
(A.)
Observações — 1." — Firma reconhecida e juntar leis retratos
pequenos do tipo identificação;
2." — A mãi viuva, tutor ou procurador deve apresenta:. os títulos
que cconprovem as sua responsabilidade legal em relação ao candidato.
b) forma da declaração de estado civil:
MODELO B
"Declaro que meu filho, tutelado ou correspondido,
, é solteiro e residente à rua
(Estampilhado, firmado com duas testemunhas, que deverão ter
soas firmas reconhecidas.)
5. Observações .gerais:
a) todos os documentos exigidos para a inscrição, alé.n dos selos
comuns, levam mais, uma estampilha de 1$000 e um selo de .tkluaação
de $200 denominados selos de juntadas, que serão colecados nos do. aumentas e inutilizados pelo secretário da Escola;
b) Qualquer outro esclarecimeoto Poderá ser obtido ti,a Secretaria
da Escala Naval.
Secretaria da Escola Naval, em 15 de dezembro de 1938. — João
Amorim Junior, capitão de fragata, secretário.

Diretoria do Ensino Naval
INSTRUÇÕES PARA EXAMES DO PESSOAL DA MARINHA MERCANTE

1. Os exames serão realizados na Escola Naval no mês de janeiro próximo futuro, para os candidatos a capitão de longo curso,
primeiro e segundo pilotos, primeiro e segundo maquinistas, pri.
Comissão de Concorrências da D1retort ie Fazenda, da Mart- melro e segundo motoristas e primeiro comissário que ~eram e
»ha, em 16-12-1938., ..— José Sportelli, capitão-tenente contador na- sua inscrição ao diretor geral do Ensino Naval, de 1 a 31 de dezeinbril
do corrente ano.
hl, necrotério.
2. Os requerimentos de inscrição deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:
Escola Naval
a) prova do que é cidadão brasileiro e maior de 24 anos para
ca'aitão de longo curso, primeiro maquinista, primeiro motorista,
NcmissÃo AO CURSO PRÉVIO
primeiro comissário e maior de 18 anos para primeiro e segundo:
pilotos, segundo maquinista, segundo motorista,
De MOEI do Sr. contra-almirante diretor, comunico a quem inb) prova de que é matriculado na sua categoria em urna da:
teressar que na Eseola Naval, Ilha de Villegaignon, acham-se abertas
hs inscrições para a matricula no Ctirso Prévio, de acordo vota o que Capitanias de Portos:
c) prova de que tem, na categoria, pelo menos dois anos de em.
De segue:
barque, exceto para segundo piloto, cujo tempo de embarque será na
•
Número
de
vagas:
1.
mínimo de um ano;
d) última carta, certificado ou título que possuir;
43 número de vagas, tanto para os candidatos ao Corpo de Oficiais
tia Armada como para os candidatos ao Corpo de Fuzileiros Navais,
e) carteira de identidade;
Itera fixado oportunamente. f) dois retratos tamanho 3 x 4, para carteira de identidade OU
profissional,
2. Das inscrições:
3. A prova exigida na alínea a de item anterior será dispensada
De 1 a 15 de janeiro de 1938 serão recebidos, na Secretaria da quando constar dos documentos exigidos nas alíneas a, e e d, do mesmo
Escola, das 10 às 14 horas, os requerimentos (modelo A) instruidos item.
00 gt os seguintes documentos:
4. Os candidatos a exames pagarão no ato da inscrição a taxa
a) certificado de Sande Pública, provando que o candidato foi de 103000 (dez mil reis), e selo de Educação, depois de deferimento
•
vacinado há menos de seis meses;
oe sua inscrição pelo diretor geral do Ensino Naval.
6) certidão de idade fornecida pelo Registro Civil, para provar
a) esta taxa será cobrada, para cada uma carta requerida em
que o candidato é brasileiro e que, em 1 de abril do ano da matricula, estampilha afixada no próprio de inscrição:
conta menos de (8 anos de idade;
b: o candidato que pretender a obtenção de mais de uma carta
e) atestado de bons antecedentes, foraecido pelo .43abinete de Iden- deverá
requeri- • sua inscrição para os respeetivos exames de cada
tificação e Estatística, no lugar onde houver, ou por autoridade comuma dessas
petente:.
5. Os ca„....—us inscritos deverão ser inspecionados de saúde
d) dfolaractio escrita testemunhada de que o candidato é solteiro só podendo ser submetidos a exame aqueles que forem julgados apto
[(modelo B);
para a vida do mar.
n
e) certificado do curso secundário_ fundamental de °ince anos.
6. Os exames serão prestados perante mesas examinadoras,
compostas de três membros do corpo docente da Escola Naval, dos
3. Da matrícula:
quais o mais antigo será o presidente.
Inscrito o oandidato, a admissão ,somento será outorgada se o can,'
7. Não poderão fazer parte da mesa examinadora, parentee ata
didato satisfizer as seguintes condições, dentro do número de vagas o segundo grau civil, per consaguinidade, ou por afinidade, nem tão
existentes, e de acordo com a classificação que obtiver no concurso r .ouco examinar os seus parentes nesse mesmo grau de parentesco.
de admissão:
- 8. A matéria do programa será dividida em pontos, peles mema) condições físicas exigidas para o serviço naval, verificadas em bros da Mesa examinadora na presença do representante da Diretoria
inspeção de saude, p erante uma junta de cinco (5) médic,is;
do Ensino Naval, momentos antes de ser iniciada prova, afio deIr) aprovação i3m concurso de. admissão, feita na sede da Escola vendo o número de pontos ser inferior a seis (6) nem superior a
Naval, ,eonataute de provas escr,itas de Português, Matemdticas e Física de; (10) e de modo que em cada ponto COrtZte urna parte do ;n.o.
Química, de acordo .coni os programas de ensino do Colégio Pedro
vrama:
a) dêsses pontos será sorteado um para a prova escrita, ficando
4. Ferina de requerimento e de declaração de estado civil:
os demais para a prova ora!, se houver:
à) requerimento dirigido ao diretor:
b) o nonto para a prova escrita será. sorteado duas heras autos
MODELO A
do início da prova. ;Mando os candidatos, durante bac tempo, con'Senho: alo-. irante, diretor da Escola Naval.
sultar Os :M.a.; e apontamentos, Ceando, entretanto, inteiraments
F
pii. -mtIP ,n,• inv, tutor ou procurador vedado oomunicar-se com qualquer !mapa, mesmo da mesa exaDom I, .1 (
a rei :
111,1dt-ufa jo menor.
minadoraj
1.•

'
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c) esgotado èsse prazo, todos os livros e apontamentos, exceto
táboas e almanaques, deverão ser recolhidos e colocado; fóra do alcance dos candidatos.
9. As provas escritas constarão de três questões, sorteadas

dentre seis, formuladas pela Comissão examinadora, na presença do
representante da Diretoria do Ensino Naval, durante o período de
duas horas que antecedem a prova.
10. As provas só terão início com a presença de todos os
membros da Comissão e do representante da Diretoria do Ensino Naval.
As fôlhas de papél serão rubricadas por todos os membros da Comissão examinadora e pelo representante da Diretoria do Ensino
Naval, tendo afixado o retrato do candidato.
As folhas de papel recebidas e as idicionais que forem fornecidas, deverão ser rubricadas como acima, sob pena de invalidar a

prova.
As folhas distribuidas a cada candidato, deverão ser restituidas

ao concluir a prova, exercendo para isso, a Comissão examinadora,
especial fiscalização:
a) depois de sorteadas as questões deverão estar sempre presentes no mínimo dois membros da Comissão examinadora:
b) o prazo da prova escrita será de treis horas, findo qual o
examinador que estiver como fiscal recolherá as provas dos candidatos e que serão julgadas imediatamente, pela mesa examinadora
que, para esse fim, se reunirá em uma sala fechada.
Não sendo possível o julgamento imediato, as provas deverão
ser guardadas em envelope lacrado e rubricado pela Comissão e pelo

representante da Diretoria do Ensino Naval, em cofre e abertas
oportunamente para julgamento, sempre na presença de todos os
membros da Comissão:
c) durante o prazo da prova ninguem poderá entrar na sala
onde ela se realizar;
d) durante as provas nenhuma pergunta ou contsulta poderá
ser feita a quem quer que seja. pelos candidatos, sob pena de invalidar a sua prova e ser considerado inhabilitado;
e) para evitar o acima exposto a Comissão deverá formular as
questões com toda clareza.
11. O candidato que fôr encontrado com apontamentos ou notas particulares será retirado da sala e perderá o direito de continuar a prova, sendo desde logo, considerado reprovado.
12. No julgamento das provas cada membro da mesa examinadora, inclusive o presidente, dará uma nota de 0 a 10, e a nota
final será a média das treis notas dadas contando-se como uma unidade a fração igual a 0,5 ou superior, despresando - se a fração inferior a 0,5.
13. Serão aprovados, ficando dispensados da prova oral, os
candidatos que obtiverem nota final — sete ou superior, na prova
escrita:
a) os candidatos que obtiverem na prova escrita nota final
quatro, cinco ou seis, serão submetidos a prova oral e serão considerados aprovados quando à média aritmética das notas finais das
duas provas (escrita e óral), fôr igual ou superior a cinco, e CeDEIderados reprovados no caso contrário;
b) o candidato que na prova escrita obtiver nota final — trais
ou inferior, será considerado reprovado;
c) cada examinador poderá arguir o candidato durante 20 mi-

é) geometria

geral, aerografia do Brffisil, noções de cosmograt4a.

historia do Brasil;
d) geometria plana;
e) física e química;

f) desenho linear.
21. Serão dispensados dos exames do item anterior os candidatÁ
que apresentarem certificados de aprovação em exame final nos cur,
sos dos institutos de ensino secundário oficiais ou equiparados.
22. Os exames técnicos versarão sôbre as matérias constantes doi]
programas respectivos, organizados pela Diretoria do Ensino Naval.
23. As atas e provas dos exames serão arquivadas na Diretorid
do Ensino Naval.
Diretoria do Ensino Naval, em 12 de novembro de 1938. --•

Benjamin Constante de Magalhães Sere3o, capitão-tenente, ausilist

da 44 Divisão da D. Ens. N. .

MINISTÉRIO DA GUERRA
Primeiro Regimento de Infantaria
CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA
EDITAL N. 2

Chama-se t atenção dos interessados para o edital de honcor4
Anela admin I stzativa, publicada no "Diá ,.-io Oficial", de 14 do coro
rente mês de dezembro, à página n. 25.343.
Quartel do 1 0 Regimento de Infantaria, na Vila Militar — Capital Federat .!6 de dezembro de 1938. — °metido Varejão da Fone"
seca, 2 0 tenente, secretári3 do C. A.

Diretoria de Engenharia
Chama - se a atenção dos interessados para o edital de conoorrán..1

eia publicado no Diário Oficial de 15 do corrente, à página 25.357:

Primeira Formação Sanitária Regional
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concorrèn-§
eia publicado no Diário Oficial de 12 do corrente, h página 85.123.,
-

Segundo Batalhão de Caçadores

Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concurso
de títulos publicado no "Diário Oficial" de 14 do corrente, à página
número 25.360.
••••n••nn••••••

Serviço Central de Transportes
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de 66ficffrêt14
aia publicado no Diário Oficial de 12 do corrente, à página 25.110.
-

Laboratório Químico Farmacêutico

Militar.

nutos no 'máximo.
14. O resultado dos exames será registrado em livro próprio.

Chama-se a atenção dos interessados para o edital de condói...
rência administrativa, publicado no Diário Oficial de 14 do corrent&
h, página 25.360.
-

sentarem no decorrer desses exarnc.
20.0s candidatos a segundo piloto, segundo maquinista, segundo
motorista, farão exanici ile lura piii'te geral preparatória sare as eguintes matérias:
a) português;
b) aritmética, algébra até equaçêes de 1' grau , inclu-ive;

XVIII eu refPrido refilai para os seguintes:

sondo lavrada a competente áta pelo secretário designado pelo diretor geral do Ensino Naval, contendo todos os resultados das provas
Segunda Região Militar
a que foi submetido o candidato e que será assinada por todos os
Membros da mesa examinadora.
HOSPITAL MILITAR DE HÃO PAULO
15. Ao candidato que, por motivo de moléstia, comprovada
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de hohtictw
por atestado médico, faltar a alguma prova no dia designado, e re- rénoia administrativa publicado no Didario Oficial de 14 do coe,
querer dentro de 48 horas, depois de realizada a referida prova será rente, à página 25.376.
•
concedida uma segunda chamada.
16. Os candidatos a segundo ou primeiro pilotos e capitão de
Segunda fi--e-iilTo
longo curso, além dos exames e exigências anteriores, deverão apresentar uma derrota individual, nas seguintes condições:
SEXTO REGIMENTO DE INFANTARIA
a) para segundo piloto — uma derrota estimada completa com
Chama-se
a atenção dos interessados para o edital de aondõta
os respectivos cálculos;
b) para primeiro piloto — uma derrota completa, contendo rência publicado no Diário Oficial de 14 do corrente, à pãgina 111119
mero 25.386.
cálculos e pontos observados;
c) para capitão ci e longo curso — uma derrota completa de
Serviço Central de Transportes
viagem de longo curso, contendo cálculos de pontos observados por
qualquer astro, e o respectivo registro diário dos cronómetros.
Chama - se a atenção dos interessados para o edital de concor.
17. Os candidatos a capitão de cabotagem não farão exames, rència publicado no "Diário Oficial" de 6 do corrente, à págink
mas apresentarão uma derrota completa de viagem de cabotag,m, 24 .605 .
contendo cálculos de pontos observados, e perante a Comissão examinadora, defenderão a sua derrota, só obtendo a carta se fôr julDécimo Quarto Regimento de Infautarit
gada satisfatória.
18. As derrotas, de que tratam os itens anteriores, só serão váEDITAL DE CONCORRÊNCIA
lidas, quando rubricadas pelo comandante do navio, ou pelo imediato,
Chama-se a atenção dos interessados para o Edital de ConCorrón.9
no seu impedimento e corresponderem à época posterior a 1934.
19. O detalho dos exames será organizado pela Diretoria do En- cia publicado no "Diário Oficial", do dia 9 do corrente, à página
sino Nava,' que resolverá iodes os as z untos e omissões que se apre- 21.912. sendo retificados os prazos constantes das cláusulas XIII d
a • Apresentação do roquerimento de inscrição, até às 9 horas dq
do corrente:
Eltrega das propostas. até às 10 horas do dia 20 deste Inês
ehi São Gonçalo. Estado do Rio de Janeiro, 12 de de/em— Mario Lopes Martins, esp Adm . e ,ei.,;, 0 1(t rio do C . A..t,
Ira

dia
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•Escola Técnica dó .,Exército

Fábrica de Esttijos e Espolètas de Artilharia

Chama-se a atenção dos intere,ssados para o edital de concorrência
publicado • no "Diário Oficial", de 12 do corrente, à página Ume. ro 25.111.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA O ANO DE 1.939

Diretoria do Serviço de Engenharia

EDITAL .

5

De ordem do Sr. tenente coronel diretor e presfiente do C. A.
desta Fábrica e de acordo com a autorizarão constante do Aviso núChama-se 'a atenção dos_ interessados para o. edital de eoncof- mero 35, de 9 de novembro p. passada do Sr. Ministro da GuerrN
• rência pública, publicado mi Diário Oficial de 16 do corrente, à pá- encontra-se aberta até o dia 23, do corrente, a concorrência adminisgina 25,634.
trativa deste Estabelecimento para os artigos dé" clnsumo habitual,
durante o exercício de 1939, para os seguintes grupos:
Diretoria de Fundos do Exército
1° grupo — Aços comuns, especiais, ferros, metais e ligas meChama-se a atenção dos interessados para o edital de concor- tálicas.
rência publicado no Diário Oficial de 16 do corrente, à página
2° grupo — Máquinas diversas e motores. •
25.618.
3° grupo — Ferros, ferragens e ferramentas diversas, louças e
artigos de ferragistas, tintas óleo e vernizes.
4° grupo — Máquinas de escrever, de • calcular, arquivos de açe
Batalhão Vila • ran Cabrita
e estamparia de aço.
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concor50 grupo — Acessórios, graxas, óleo lubrificante e óleos combusrência publicado no Diário Oficial de 16 do corrente, à página tíveis, combustíveis e sobressalentes para automóveis e caminhões,
25.617.
6° grupo — Artigos de eletricidade.
70 grupo — Correia de transmissão, artigos de couro, material
Regimento Andrade Neves
para sapateiro e para seleiro.
8° grupo — Drogas e reativos químicos, artigos de penso, de laChama-se a atenção dos interessados para o edital de concor- boratórios
e material cirúrgico.
rência publicado no Diário Oficial de 16 do corrente, à página
90
grupo
— Material de construção, inclusive madeiras.
25.616.
10° grupo — Camas, móveis, colchões, travesseiros, tapeçarias,
cortinas, roupas de camas e mesas e tecidos em geral.
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva
11° grupo — Vidros e artefatos e vidro.
— A inscrição deverá ser solicitada ao Sr. tenente coronel, diChama-se a atenção dos interessados para o edital de concorrência publicado no Diário Oficial de 16 do corrente, à página retor da Fábrica até às 15 horas do dia 23 do corrente, em querimento devidamente selado e com a declaração do ramo da indústria
25.614.
ou do comércio do requerente, afim de ser inscrito, para concorrer
com os grupos ou artigos que sejam , da sua especialidade industrial
Costuras na Guerra
ou comercial, acompanhado de todos os documentos comprobatórioe
1 — Finda no próximo dia 30 30 do corrente, o prazo para a de sua idoneidade comercial ou uma certidão passada pela Diretoria
reforma de cartas de fiança para o exercício de 1939. — Capitão de Intendência da Guerra ou pelo Serviço de Intendência da 4° Região
Militar, que comprove a idoneidade acima citada, observando-se as
_João Luiz da Costa, encarregado da O. A. do E. C. M. I. •
seguintes condições:
f
1.0 Registro de contrato social ou da firma individual no Departamento Nacional de Indústria e Comércio, com declaração exHospital de Convalescentes de Campo Belo
pressa do capital.
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concor2.° Estatutos em original ou "Diário Oficial" em que se achem
rência, publicado no Diário Oficial de 13 do corrente mês, à página publicados com aprovação e registro, quando forem sociedades anó25.231.
nimas legalmente censtituidas, de acordo com ' o decreto n. 434 de 4
Ezeguiel Diniz Mescouto, 1° tenente secretário.
de julho de 1890.
•
3.° "Diário Oficial" com a publicação do decreto autorizando a
Estabelecimento de Subsistência da Primeira Região Militar funcionar na República, quando se tratar de firma estrangeira.
4•0 Quitação dos impostos sobre a renda municipais e federais
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
referentes ao segundo semestre de 1938.
CONCORRÉNCIA ADMINISTRATIVA PARA VENDA DE RECIPIENTES VASIOS
5.° Certidão de que trata o § (parágrafo) primeiro do artigo 33
Regulamento anexo ao decreto n. 21.291, de (2 de agosto de
Acha-se aberta neste Estabelecimento, à avenida Suburbana nú- do
"Dois terços".
mero 400, concorrência administrativa para venda de sacos vasios, 19316.°
Declaração escrita do negociante, indicando o ramo da sua
caixas de banha vasias e 14 tambores vasios de petróleo. Os recipi- indústria
seu comércio, afim de ser inscrito para concorrer nos
enteg em questão poderão ser vistos no Armazem de Viveres, na Pa- grupos ouou
artigos
que são da sua especialidade industrial ou comerdaria Militar e na Garage, em Bemfica. As propostas de compra serão cial. Esta declaração
deverá ser provada com documentos próprios,
recebidas e julgadas no dia 23 do corrente, às 16 horas.
além da licença da Prefeitura, de negociante em grande escala.
Capital Federal, 16 de dezembro de 1938. — Domingos Barroso
7.° Certidão e guia de selo da Alfândega, provando que é imporda Casta, 1• tenente secretário do C. A.
_
tador em grande escala, quando se tratar de artigos de procedêncsia
estrangeira.
Diretoria de Aeronáutica do Exército
8.° Certidão provando que cumpriu fielmente o último contrato
com ajuste, celebrado com o Governo.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 9.° Os construtores, engenheiros, etc. apresentarão quitações dos
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concor- Impostos municipais, federais e sobre a renda e referência sobre a
rência publicado no Diário Oficial de 12 do corrente, às páginas sua idoneidade.
25.107-25.109.
• 10. Os especialistas em obras, apresentarão atestados da DireRio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938. — Oridio Alues Beraldo, toria de Engenharia sobre a sua capacidade técnica o idoneidade prot• tenente, secretário do C. A.
fissional.
• Il. Os possuidores de carta patente, além da apresentação da
mesma provarão com documentos que se acham no gozo da referida
Estado Maior do Exército
carta.
12. Os documentos acima deverão ser, sempre, em original, ou
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
em
certidões
legais.
coNcoftnÉNcia ADMINISTRATIVA PARA 1939
13.
Os
pedidos
de inscrição, deverão ser bem claros, declarando
Edital n. 4 .
o peticionário., discriminadamente, os documentos que apresenta.
14. Os documentos relativos aos impostos federais e municipais,
Acha-se publicado no Diário Oficial de 8 do corrente mês, páginas 24.793-24.795, o edital n. 3, relativo à concorrência desta re- prevalecerão até um mês depois cia data legal para sua renovação e.
-o inscrito que não apruse:tar dentro dase 'tempo os novos documenpartição para o ano de 1939.
, Os interessados serão atendidos pelo secretário do C. A.. nos tos, será excluido e não poderá, sem que os legalize, tomar parte na
concorrência.
dias úteis, das 14 às 16 horas.
II — Os proponentes deverão entregar as suas propostas até ál
As propostas, em envelopes _lacrados, devem ser apresentadas
9 (nove) horas do dia 27 (vinte e sete) do corrente, na Secretaria
juntamente com os requerimentos de inscrição.
As inscrições serão admitidas até às 10 horas do dia 24 do cor- ca Fábr.ca, Em] envelopes fechados e lacranos, os quais terão por
• fora o nome do proponente e o Grupo a que se propõe a fornecer.,
rente mês.
O registro das propostas, ein mapa apropriado, s:-H'zi feito a partir As proposú., serão feila, em papel de 0.22 x 33 seladas as primeidas 13 horas de 26 do corrente, com a presença ou á, revelia dos in- ra., vias com os preços e algarismos por extenso sem emendas, rasuteressados, sendo as _mesmas propostas rubricadas para a devida ra. entrelinhas ou espaços ein branco, soceptivel de ser utilizado,
apuração.
senoo urna 1 ara cada Grupo. Os artigos foznecIdos devem obedecer
Rio de Janeiro. C. F. 9 de dezembro de 1938. — CapilZin Ar- ao número de ordem e às especificações constantes das relacões dg
mando de Freitas Rotim, secretário do C. A.
ete trata a clearsula ZXX do presente edit41.1

▪
•
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XIX — O prazo estabelecido para entrega do material será, ft
partir da entrega do pedido, de:
a) três dias uteis para os fornecedores da praça de Juiz do
Fora;
b) oito dias uteis para os de outras praças.
c) para os artigos a serem confecionados e os de importação,
o que for estabelecido 'mediante acôrdo.
XX — O material será entregue mediante pedido regulamentai;
assinado pelo almoxarife, visado pelo fiscal administrativo e au.
torizado pelo diretor geral, e conterão a -declaração do tesoureiro
de ter as importâncias dos mesmos sido empenhadas.
XXI — Os preços apresentados subentendem-se tara o mate-a
rial posto na sede da Fábrica, em Bemfica. O fornecedor é obri.
gado a comunicar imediatamente ao almoxarife a , remessa do ma./
terial pedido, explicando o meio de transporte utilizado.
XXII — Os preços oferecidos não poderão ser alterados antes
de decorridos quatro meses da data da inscrição, sendo que as ali
terações comunicadas em requerimento, só se tornarão efetivas
após 15 (quinze) dias do despacho que ordenar a sua anotação.
XXIII — Fica reservado à Administração o direito de anu/ar
a presente concorrência, si houver justa causa a juizo. do Conselho
de Administração e, bem assim, de não levar em consideração as
preços que excederem os preços básicos, ou os que excederem do
(dez) 10 %, os preços correntes na praça.
XXIV — O proponente se obriga a manter estoque dos artigo
propostos.
XXV — Todos os casos não previstos neste edital, serão rd*
solvidos pelo R.C.C.U. e legislação do Ministério da Guerra e dg
Tribunal de Contas.
XXVI — Quando houver necessidade de material não previst0
na lista de concorrência, será pelo almoxarife expedido um coa,
vite às firmas inscritas no grupo a que o mesmo se referir, pari
darem o preço, o qual vigorará pelo prazo da concorrência. OS
preços dados nessas condições serão registrados nos mapas compa.
4:00(4000 rativos, adjudicando-se a firma que oferecer preços mais baixos.
1.° Grupo
8 :0008000
.° Grupo
XXVII — O fornecedor deve apresentar a sua conta, até o C*
• • •
1:0005000 (sexto) dia útil de cada mês subsequente ao fornecimento ou pres..
S.° Grupo .*
2:0008000 tação do serviço e o respectivo pagamento será efetuado nos ter.,
4.° Grupo . • •
1:0008000 mos das disposições do R.C.C.U. e aviso do Sr. Ministro da Guer,
ir.° Grupo
5008000 ra n. 804, de 31 de outubro de 1938.
6.° Grupo .
5008000
1: Grupo . • • •
XXVIII — As contas apresentadas deverão ser em três (3)]
1:0008000
8.• Grupo
e devem ter obrigatoriamente os seguintes característicos:
vias
1:000800()
.......
...
,9.• Grupo
5008000
a) separadas por sub-consignações, isto é, uma para cada sub.
50. Grupo
2008000 consignação;
Grupo
b) indicar os artigos ou serviços prestados, tais como tenhanX
IX A,s cauções a que se refere o item acima destinam-se à sido classificados;
c) declaração da importância por extenso; devendo a data dg
garantia dos fornecimentos dos artigos que forem adjudicados, revstrtendo em favor da Fazenda Nacional, :ndl-peridente de interpretação cabeçalho coincidir com a do selo;
judicial, se o fornecedor deixar de cumprir as obrigações assumidas
d) mencionar as estampilhas, selo de apresentação, recebido d
duplicata. Ao serem apresentadas devem trazer anexados os res.
decorrente do presente edital.
X — Caso seja rejeitado no total ou aro parte qualquer material, pectivos empenhos, sem o que não se efetuará o devido paga-4
• fornecedor terá um prazo suplementar que será fixado pela Ad- mento.
ministração deste Estabelecimento e que não poderá exceder de 30
XXIX — A administração se reserva o direito de pedir aos
,(.rinta) dias.
inscritos preços de material, mesmos que esses constem da lista
XI — Os artigos rejeitados devem ser retirados da fábrica den- de concorrência, quando precisar de fazer uma aquisição , maior e
tre de 5 (cinco) dias da data da decisão da comissão de recebimen- posto o material na sede da empresa de transporte do local da
to. Esgotado esse prazo, o fornecedor pagará por dia uma armazenagem correspondente a 1 % (um por cento) sobre o valor da mer- firma.
XXX — Os artigos a que se refere a presente concorrência são
caeria rejeitada.
os constantes das relações abaixo: (vide relações anexas).
XII — O fornecedor que, sem motivo de força maior, devidaXXXI — Só poderão concorrer aos grupos na. 01, 0.4, 05, 06, .mente comprovado, deixar de entregar, dentro do prazo fixado no 07 e 08, os próprios fabricantes ou representantes diretos.
pedido„ os artigos que lhe forem adjudicados, pagará uma multa de
Fábrica em Bemfica, 10 de dezembro de 1938. — Jos(' Arrud4
% (cinco por cento). sobre o valor da mercadoria a entregar, sie
o atrazo não for maior de 15 (quinze) dias, além de pagar a diferên- da Silva, capitão secretário.
1
ça dos preco por que o Estabelecimento tenha que comprar o artigo a
outro fornecedor, correndo a despesa por conta da caução Re o forRelação para concorrência do ano de re39, de acordo com o avie°
recedor não a pagar imediatamente.
ia. 78-, publicado no "Diário Oficial" n. 35, de ti de fevereiro çie
XIII — Os artigos a serem fornecidos deverão ser de primeira 1938:
qualidade, de acordo com as amostras e especificações esti_ abelecidaS
GRUPO PEBA -- 01
IP) caderno de encargo.
XIV—Qualquer dos concorrentes contemplados que venha a
Aços comuns e especiais, ferro, metais e ligas metdlimul
tomar parte e mconcorrência dos Estabelecimentos congêneres. ofe1-rendo preço mas baixo para o fornecimento durante o ano de
Aços em barras completas:
1989, terá os seus preços automáticamente baixados nesta Fábrica
até o nivel daqueles, levadas em conta as despesas de transportes si AA 01. Aço carbono, sextavado e oitavado de 314", quilo,
a, houver.
A 02. Aço carbono, sextavado e oitavado de 1", quilo.
03. Aço carbono, sextavado e oitavado de 1 3/4", quilo.
XV — O concorrente deverá declarar em sua proposta ad
04. Aço Double Griffim, em barras ovaladas de i" x 3/8", gullg
tidacles máximas que se propõe a fornecer, ou se compromete a Ide
A 05. Aço Double Griffim em barras oitavadas de 1 114", quilo.
zer fornecimentos sem quantidade limitada.
XVT — Quando por qualquer motivo houver anulação de em- A 06. Aço extra tenaz, duro, redondo, de 100" milímetros, quilo. 11
penhos de despesas, não serão admitidas reclamações conforme es- A 07. Aço extra tenaz, duro, redondo, de 114 milímetros, quilo,
08. Aço polido em v/r de 5 milímetros, quilo.
tabelece o artigo 32 da lei n. 156, de 24 de- dezembro de 1935.
09. Aro polido em v/r de 3/4", quilo.
XVII Os pedidos serão parcelados dentro de cada trimestre.
10. Aço polido em v/r do 1", quilo.
devendo as últimas entregas, correspondentes ao 4 0 trimestre, ser
11. Aço polido em v/r de 1 1/4", quilo.
feita até o dia 20 , de dezembro; no parcelamento dos pedidos a admi12. Aço praia redondo de 2 milímetros, quilo.
riçil neflo da fábrica, levará em conta a urgência dos artieo.4 a
13. Aço prata redondo de 2 1/2 ni/m,
s-ee re ad:toiridos, deixando para os e-últimos trimestre s- os c,,,,
Ií . Aço prata redondo de 3 m/m, quilo.
forpm dp opees,;idadeugeirte
15. Aço prata redondo de 3 1/2 m/m, quilo.
XVIII — O prazo para entrega doa artigos consiante!: do pri16. Aço prata redondo de 4 m/m, quilo.
_melro p edido não Poderá exceder de 30 (trinta) dias,

III — Os interessados declararão nos respectivos requerimentos
acidem conferem poderes de representação e qual o limite desses
pk.dei es;
- IV — A falta de observânc.a de qualquer ex.--igência do pre-senimpl;ca na exclusão do requerente,. do número . de candite
ctUus à coueurrência:
V — As voposias dev e rão ser abertas e julgadas em presença
dos proponentes ou seus representantes, em reunião do Conselho de
A:dministração. Esta reunião será às 10 horas do dia 27 de dezembro fluente.
VI — O fornecimento de quaisquer artigos, caberá ao proponente que houver apresentado mais baixo preeu, cuja qualidade e características estiverem estabelecda de acordo com o caderno de ene amostras respectivas, não sendo tomadas em consideração as
propostas uue contenham vantagens não estipuladas no presente
ed-eal e bem assim àquelas que declararem redução sbre a proposta
mais baixa. O recebimento de qualquer artigo será feito par peso
líquido. excluído o invólucro, exceto aquele cuja embalagem original seja estandarlizada no comércio e que não se possa fracionar
para serem venddas, como por exemplo: — Óleo de linhaça genuíno "Tigre", em latas de 10 (dez) quilos, tintas, vernizes e outros serbelha.ntes, vendidos em lata de galão, pregos etc.
VII — Em igualdade de condições, será preferida a proposta da
firma brasileira, si os artigos empatados forem nacionais; i, porém, forem todas firmas nacionais ou estrange.ras, procede-se-à da
ceguinte toma:
a) a que mais impostos municipais, estaduais e federais pagar;
b) a que propuser mais artigos nacionais; e, finalmente, se persistir o empate, decidir-se-á pela sorte, por escrito e secretamente,
VIII — Os candidatos a inscrição, caucinarão nas Caixas Eco-nômicas do Pais as importâncias abaixo, referentes aos Grupos de
sua especialidade ou comércio, em dinheiro ou apólices da Divida
PúbEca:

-
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A 17. Aço prata redondo de 4 1/2 mim, quilo.
A 18. Aço prata redondo de 5 mim, quilo.
Aço prata redondo de 5 1/2, quilo.
A 19.
Aço prata redondo de 6 m/m quilo.
A 20.
Aço prata redondo de 6,3 mim, quilo.
A 21.
A 2.
f: Aço prata redondo de 7,2 m/m, quilo.
A 23.
Aço prata Tungstnado, redondo de 3 ni/in, quilo.
A 24.
Aço prata polido, redondo de 3/4", quilo.
A 25.
Aço prata para pinça de 53 mim,
A 20. Aço prata para pinça de 60 mim, quilo.
A 27.
Aço prata para pinça de 75 mim. quiio.
A 28.
Aço prata para pinça de 90 mim, quilo.
A 29.
Aço prata para pinça de 110 mim, quilo.
Aço rápido, em barra de 1/2" x 1/2" quilo.
A 30.
Aço rápido, em berra de 1/2" x 3/4", quilo.
A 31.
A 32.
Aço rápido, em vergallião redondo de 3/8", quilo•
A 33.
Aço rápido, em vergalhão redondo de 1/2", quilo.
A 34.
Aço rápido, em vergalhão redondo de 5/8", quilo.
A 35. Aço rápido, em vergalhão redondo de 3/4", quilo.
A 36. Aço rápido, em vergalhão redondo de 1", quilo.
A 37.
Aço rápido, em vergalbão redondo de 1 1/4", quilo.
Aço rápido, em vergalhão redondo de 1 1/2", quilo.
A 38.
A • 39. Aço rápido, em vergalhão redondo de 2", quilo.
A 40. Aço rápido, em vergalhão redondo de 2 1/2", quilo.
A 41.
Aço rápido, em vergalhão redondo de 3", quilo.
Aço rápido, em vergalhão redondo de 3 1/2", quilo.
A 42.
Aço rápido, em vergalhao redondo de 4", quilo.
A 43.
A 44.
Aço Roechling chato, de 44 x 8 mim, quilo.
Aço Roeehling RCC, quadrado do 150 mim, quilo.
A 45.
A 46.
Aço Roecbling MC, redondo de 3/4", quilo.
Aço Roechling RCC, redondo de 1/2", quilo.
A 47.
A 48.
Aço Roeehling RCC, redondo de 1", quilo.
Aço Roechling RCC. redondo de 38 m1m, quilo.
A 49.
A 50.
Aço Roechling RCC, redondo de 44 mim, quilo.
A 51.
Aço Roechling RCC, redondo de 57 m/m, quilo.
A 52.
Aço Roechling RCC, redondo de 64 mim, quilo.
A 55. Aço Roechling 11CW 2, redondo de 26,6 m/b, quilo. •
A 54.
Aço Roechling RCW 2, redondo de 20 m/m, quilo.
A 55.
Aço Roechling RCW 2, redondo de 36,5 mim, quilo
A 56, Aço Roechling RCW 2, redondo de 52 mim, quilo.
Aço Roechling CRW 2, redondo de 135 m/m, quilo.
A 57.
A 58. Aço Roecbling super-rápido RSZ redondo do 14,3 rn/m,
A 59.
Aço Rocchling super-rápido 11SZ redondo de 16 mim, quilo.
A 60.
Aço Roechling super-rápido TISZ redondo de 25.4 mim, quilo.
A 61.
Aço Pocchling super-rápido RSZ redondo de 27 'm/m, nuilo.
'A 62. Aço Roeehling super-rápido R S Z redondo de 64 sim.,
quilo.
A 63. Aço Roechling super-rápido R S Z redondo de 75 mm., quilo
A 64. Aço Roechling super-rápido R S Z chato, de 25,4 por 12 mm.,
quilo.
A 30. Aço Roechling super-rápido flS Z quadrado, de 25,4 mm.,
A 31. Aço Hoechling alta dureza R T K em aneis de 270 mm. de
• altura, 63 mm. de diâmetro interna e 135 mm. de di metro externo, quilo.
A 67. Aço Roechling R T 1/, extra chato, de 50 por 4,8 mm., quilo
A 68. Aço Reechling R T 11, extra chato, de 76 por 8 mm., quilo
A 69. Aço Roechling R U 8, chato de 78 por 8 mm., quilo.
A 70. Aço Roechling R T 9, extra eedondo, de 10 mm., quilo.
A 71. Aço Roechling R T 9; extra redondo, de 13 mm. quilo
'A 72. Aço Roeahling R T 9, extra redondo, de 19 mm., - quilo. •
A 73. Aço Roechling R T 9, extra redondo, .de 22 mm., quilo.
A 74. Aço Roechling R T 9, extra redondo, de 25 mm., quilo.
A 75. Aço Roechling R T 9, extra redendo. de 30 mm., quilo.
A 76. Aço Iloechling R T 9, extra redondo, de 32 mm., quilo.
A 77. Aço Roechling R T 9, extra redondo, de 38 mm., quilo.
A 78. Aço Roechling R T 9, extra redondo, 'de 60 rum.. quilo.
'A 79. Aço Roechling R T 9, extra redondo, de 80 mm., quilo.
A 80. Aço Roechling R T 9, extra redondo, de 89 mm.. quilo.
A 81. Aço Roechling R T 9, extra redondo. de 127 mm., quilo.
A 82. Aço super-rápido, ultra capital, (Plus one), de 518" de 083. Aço super-rápido, ultra capital, (Plus one), de 318" por 318",
quilo.
84. Aço super-rápido, ultra capital, (Plus one). de 314" por 314"
quilo.
A 85. Aço super-rápido, ultra capital, (Plus one), de 314" por 112".
•
86. Aço super-rápido, ultra capital. (Nus onde), de 112" por 1:2",
quilo.
A 87. Aço. super-rápido, ultra capital, (Plus cne), de 1" por 112",
A 88. Aço super-rápido, ultra capital, (Plus (Me, de 1 112" x 314",
quilo.
13 01. Bits de aço Cubano 5;-:, do 3" por 4". 11M.
13

13
13

0?. Bits de aço Cobalto 5% • de. 314" por 7", uni.
03. Bits de aço Cobalto 5% de 3 1 4' . pop 8', Hm.
01. Bits de aço Cobalto 5 % de 114" x 3", um.
5. HW.; (1 açc 1,obalto 5(:;• (1 ,, 112' pot . 5'. tu».
6. B:ts de aço Cobalto 5%, de 1;2" por 6". um.
7. Bits de aço Cobalto 5% do 1" oie• s". oro
8. Bits de aço Gigant-uno, quadrado de 318" por 314", uni
9. Bits de aço (figant-uno, quadrado, de 114" por 2 718". leu.

10. Bits de açu Gigant-uno, quadrado de 112" por 4 114", um.
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•B, q i. Baw. fresas frontais angulares, para trabalhar com pião,
'rede o esquerda com ângulo de corte do 50°, de 35 mm.
de diárnetro por 12 min, de largura, urna.
B 12. Baw. fresas frontais arr,lutztie., para trabalhar Com pião, direita e esquerda, com ângulo de corte de 50°, de 45mm.
de diâmetro por 15 mm de largura. uma.
13 13. Baw. Lesas frontais angurare:, para trabalhar ccm pião, direita e essitierd , com ângulo de corte de 50", de 55 mm.
de diâmetro por 18 mm. de largura, uma.
B 14. Bb. fr p sits an g ulares. para entalhes espiareis de alrgadorelii
fresas, etc.. de r,0 mm. de diâmetro por 13 mm. de lar-s
gura. ângulo de 55 0, ângulo b de 12°, esquerda e direita,
unia.
B 15. Bb. fresas ringulares. par- entalhes espiartis de alargadores,
feesas, etc., de 50 rum. de diâmetro por 13 mm. de largura, ângulo de 65°, direita e esqueree, uma.
B 16. Bb, fresas angulares; para entalhes espiusfs de alargadoreS,
fresa s etc., de 50 mm. de diâmetro por 13 mm. de lar,
gura, 'ângulo de 70', direita e esquerda, Jma.
B 17.Bb. fresas angulares, para entalhes espirais de alargaderes,
fresas, etc., de 65 mm. de diâmetro por 18 mm. de largura, ângulo de GO", direita e esquerda, uma.
B 18. Bc. BzI. freses para eetalliel de fresas contorneadas, para eu-e'.
talhes retos em aço rápido, de 50 mm. de diâmetro por G
mm. de largura, orna.
B 19. Be: 13d. frases para entalhes; de fresas contorneadas, para entalhes retos em aço rápido, de 80 mm. de diâmetro. por
9 mm. de largura, iima.
B 20. Be. fresas para entalhes espirais, Bd. 60 mm. de diâme•
tro por 6,5 d elargura, uma.
B 21 Be. Bd. fresas para entalhes espirais, Bd. 90 mm. de diâmetro por 10 mm. de largura, uma.
13 22. Bd. Brocas para centrar, corte à direita, de i a 3 mm. dO
diâmetro, coleção.
B 23. Bi, fresas para abrir rarigos, com dentes contorneados, de aço
rápido. de 50 mm. de dametro x 4 m. de largura, lima.
13 24. Bi. fresas ..Jara abrir rasgt . ourr dentes contorneados, de aço
rápido, de 60 mm. de diâmetro x 6 mm. de largura, urna.
I) 25. Bi. f. eras para abri ras' go». com dentes contorneados, de
aço rápido, de 76 mm. de diâmetro por 8 mm. de largura, uma.
B 26. Bl. serras circulares rara metais, retificadas, côncavas, com
dentes grossos e rificdos de aço rápido, de 150 mm. de
diâmetro por 4 mm. de largura, uma.
13 27, Bm. frcsas para iaL .r;, rhii.tiras, com dentes finos sem retificação cÔnien lateral de aço carbónico de '80 mm.
diâmetro por 1 mm. de largura, uma.
B 28: Bm. fresas eara abrir raie.nas, corri dentes finos sem retica.
cão cónica lateral de aço carbónico de 80 mm. de diãs,
metro por. 15 mm. de . largura,. uma.
B 29. Bm, fresas para abrir rainuras,
com dentes finos sem retificação cónica lateral, de aço carbônico de 80 in/m de 0 X
2,5 ruim de largura, uma.
B 30. Bm, fremis para abrir rainuras, com dentes finos sem retificação náutica lateral. de aço carbónico de 100 rrilm de
0
x 5 m/rn de largura, uma.
13 31. Breca
s
de aço rápido, com haste p aralala, espiral à direita,
OU esquerda, de 0.5 m/rn, uma .
32. Brocas de aço rápido. com haste pa rale'a, espiral à direita,
ou esquerda, de 0.6 mim. urna.
B 33. Brocas de aço rápido, com haste paralela, espiral à direita, 011
esqii•Tria. de 0.7 mim, uma.
13 34. Brocas de aço rápb.10, com haste paralela, espiral à direita, ot(
esquerda. de 0,8 mim. urna.
B 35. Brocas de aço rápido,. conf haste paralela, espiral à
direita, ot(
esquerda, de 0,9 rn/rn, Uma.
B 36: Brocas de aço rápido, com haste parplela, espiral it direita, ou.
esquerda, de 1 in/rn. uma.
B 37. Brocas do aço rápido, com baste paralela, espiral à direita, ou
esquerda. de 1,5 mim. uma.
B 38. Brocas de aço rápido, com hasta paralela, espiral à direita, ou
esquerda, de 1,6 ruim. unia.
13 39. Brocas de aeo rápido, com haste paralela, espiral à direita, et(
esquerda. de m/m, uma.
13 40. Brocas de aço rápido. nom haste paralela, espiral à direita, od
esquerda. de t , 6 mim, uma.
B 41. Brocas de aço rápido, -om haste paralela, espiral I direita, ou
esquerda. de
m/m, uma.
13 42. Brocas . de aço e ápido, som baste paralela, espiral à direita, ou
•
esquerda. ds 3,5 rri/rn, urna.
13 43. Brocas de .aço ráplde, ;off, haste paralela, es p iral à direita, mut
esquerda. ds 1 rmfm, ma.
13 44. Brocas de ,,Çi, rápido, com haste paralela. espiral à direita, m/
esq lie VS de 4,5 mim. nma.
33 45. Brocas le aço rápi.lo, com haste paral .21a, espiral a direita, ou,
esquerda, de
m/rn, uma.
B 46. Brocas de aço rapile, com haste paralela, espiral à direita, otl
esquerda, de N.5 mim, uma.
11 47. Brocas de deo rápido, ."orn haste paratela, espiral it direita, ott
sh esquerda, de e n&/m, urna.
13 48. Brocas de ao rápido, com haste paralela, espiral à direita, ou
esquerda, de 6,5 m/m, uma.
•
•
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II 49. Brocas de aço rápido, com haste paralela, espiral à direita, ou
esquerda. ele 7 mini, unia.
13 50. Brocas de aço rápido' imm haste para l ela, espiral à direita, ou
esquerda, de 7,!;) m:tn, unia.
haste paralela, espiral à direita, ou
el. nina.
11•;t1r.:.:

B 51. Brocas de aço raidd,i.
esqueroa,
13 52. Brocas de u:,1
33 53.
13 34,
B 55.
13 56.
13 57.
13 58.
B 59.
13 60.
B 61.
B 82.
13 63.
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e:Aueetla .1 n !
Brocas

haste iciralela, e s iiiiral à licita,
II, uma,
esquerda, de
haste paralela, espiral à direita, ou
Brocas de aço rápido,
esquerda, de 9.:5 isijai. uma.
Brocas 'e aço rápido, coro ltaste paralela, espiral à direila, ou
e s querda. de 10 o vi. orna.
CU.
Brocas !e aço rápifiu, c:r!s haste parHe a, C ; T)it'al it.
e,. quecda.
urna.
Brocas de aço i'ap r fit. ;'rn liaste paralela, espiral à direita, ou
esquerda de 11 .11/in, tinia.
naralela, espiral à .11,:eila, OU
Brora i ano taiddo,
esquerda, de
ii liaste paralela, espiral à direita, ou
Brocas de aço :apid ' '
e.tquercia. de 12 ni/ol, uma.
Brocas t lo aço rápido, coro haste paralela, spiral à direita, ou,
I0/01, uma.
squerda,
Brocas de aço rapidu. com haste paralela, espiral à diccita,
ePonerda, de 1:',17 in/in, uma.
Brocas de aço rftvict :), com haste paralela, espiral à direita, ou
esquerda, de 13 mini. uma.
Brocas de aço rápida, cdm haste paralela, espiral à direita, ou

eseuerda, de 13,5, m/m, uma.
B 64. Brocas de aço rápido, com haste paralela, espiral à direita, ou
esquerda, de 1 nim. urna.
B 65. Brocas de aço rápido, com haste paralela, espiral à direita, ou
esquerda, de 14,5 ruim, uma.
B 66. Brocas de aço rjpido, com haste paralela, espiral à direita, ou
esquerda, de 15 m/m, uma.
p 67. Brocas de aço rápido, com haste paralela, espiral à direita, ou
esquerda, de 15,5 m/m, uma.
B 68. Brocas de aço rápido, com haste paralela, espiral à direita, ou
esquerda, de 16 m/m, uma.
• 09. Brocas de aço rápido, com haste paralela, espiral à direita, ou
esquerda, de 16,5 m/m, uma.
13 70. Brocas de aço rápido, com haste paralela, espiral à direita, ou
esquerda, de 17 mim, uma.
II 71. Brocas de aço rápido, com haste paralela, espiral h. direita, c.a
esquerda, de 17,5 ni/in, uma.
13 72. Brocas de aço rápido, com haste paralela, espiral à direita, ou
esquerda, de 18 mim, uma.
B 79. Brocas de aço rápido, com haste paralela, espiral à direita, ou
esquerda, de 18,5 m,'m, uma.
p74. Brocas de aço rápido, com haste paralela, espiral h direita, OU
esquerda, de 19 mim, uma.
II 75. Brocas de aço rápido, com haste paralela, espiral à direita, ou
esquerda, de 19,5 m/m, uma.
B 76. Brocas de aço rápido, com haste paralela, espiral à direita, ou
esquerda, de 20 mim, uma.
B 77. Brocas de aço rápido, com haste paralela, espiral à direita, ou
esquerda, de 20,5 in/m, uma.
11 78. Brocas de aço rápido, com haste paralela, espiral à direita, ou
esquerda, de 21 m/m, uma.
B 79. Brocas de aço rápido, com haste paralela, espiral à direita, ou
esquerda, de 21,5 in/m, uma.
B 80. Brocas de aço rápido, com baste paralela, espiral à direita, ou
'esquerda, de 22 m/m, uma.
13 81. Brocas de aço ápido, com haste paralela, espiral à direita, ou
esquerda, de 22,5 m/m, uma.
/3 82 • Brocas de aço rápido, com haste paralela, espiral à direita, ou
esquerda, de 23 m/m, uma. .
B 83 • Brocas de aço rápido, com haste paralela, espiral à direita,
ou esquerda, de 23,5 mim. uma.
B 84 • Brocas de aço rápido, com haste paralela, espiral -à direita,
ou esquerda. de 24 mim., lima.
B 85 . Broca de aço rápido, com haste paralela, espiral à direita,
on esquerda, de 24,5 mim, uma.
B 86 . .Bree, , s de aço rápido, com haste paralela, espiral à direita,
ou esquerda, de 25 mim., uma.
direita,
13 87 . Brocas de aço rápido, com haste paralela, espiral
ou esquerda, de 25,4 m/m., uma.
II 88. Brocas de aço rápido, liaste cônica, direitas ou esquerdas
de 0,5 m/m., unia.
89. Brocas de aço rápido. Jiasle cônica, direitas ou esquerdas
de 0,6 mi m .. uma.
B 90. Brocas de aço rápido. haste cônica, direitas ou esquerdas
de 0,7 mina., uma.
B 91'. Brocas de aço rápido, haste cônica, direitas ou esquerdas
de 0,8 mim., uma.
33 92. Brocas de nen rápido, haste cônica, direitas ou esquerdas
de 0,9 in/m., uma.
33 93. Brocas de aço rápido, haste cônica, direitas ou esquerdas
•
de 1 ni/rn., uma.
B 94. Brocas de aço rápido, haste cônica. direitas ou esquerdas
de 1,5 m/m., uma.

95. Brocas de aço rápido, haste cónica, direitas ou esquerdas
de 1,6 ai/n,., uma.
96. Brocas de aço rápido, haste. cônica, direitas ou esquerdas
2 rn/m.,

97. 13rocas de aço rápido. haste cónica, direitas ou esquerdas
do 2,5 nijoi.„imii
,lircita:z ou esquerdas
, 2;
nn ,:43
13
de 3 mini., non13 99. Bro,.it s de aço rápido. O aste cónica, direitas ou esquerdas
3.:11 mim.. ima
haste cónica, direl as ou esquerds...;
;;(»I
100. Beo e ilis

1 num • ;Mia.

101. Broas de aço :apirlo, haste
Os4.1) rn/ni..
aço rapido, haste
1C. Brwas
uma
103. Brocas de Jen rápido. haste
de 5.5 mim., uma.
104. Brocas de aço rápido, haste
de 6 ni/lc., unia.
105. Brocas de aço -ápido, haste
de 6,5 in/m., uma.
B 100. Brocas de iiço rápido, haste

de 7 mim., unia.
13 107. I-Yrucas de aço rápido, haste
de 7,5 mini., uma.
11 108. Brocas de aço rápido, haste
de 8 m/m., unia.
B 109. Brocas de aço rápido, haste
de 8,5 mina., unia.
B 110. Brocas de aço rápido, baste
de 9 m/m., uma.
B 111. Brocas de aço rápido, haste
do 9,5 mi m ., uma.
B 112. Brocas de aço rápido, haste
de 10 mim., uma.
B 113. Brocas de aço rápido, haste
de 10,5 mim., uma.
114. Brocas de aço rápido, haste
de 11 rn/m., uma.
13 115. Brocas de aço rápido, haste
de 11,5 in/m., uma.
118. Brocas de aço rápido, haste
de 12 m/m., uma.
117. Brocas de aço rápido, haste
de 12,5 m/m., uma.
118. Brocas de aço rápido, haste
crà .13 mim ., uma.
119. Brocas de aço rápido, haste
de 12,7 m/m., uma.
120. Brocas de aço rápido, haste
de 13,5 mim., urna.
13 121. Brocas de aço rápido, haste
de 14 mim., uma.
B 122, Brocas de aço rápido, haste
de 14,5 m/m., uma.
13 123. Brocas de aço rápido, haste
de 15 m/m., uma.
13 124. Brocas de aço rápido, haste
de 15,5 rn/m., uma.
B 125. Brocas de aço rápido, haste
de 16 mim., uma.
B 126. Brocas de aço rápido, haste
de 16,5 mim., uma.
B 127. Brocas de aço rápido, haste
de 17 m/m., uma.
B 128. Brocas de aço rápido, haste
de 17,5 m/m., uma.
B 129. Brocas de aço rápido, haste
de 18 m/m., uma.
B 130. Brocas de aço rápido, haste
de 18,5 m/m., uma.
B 131. Brocas de aço rápido, haste
de 19 m/m., uma.
B 132. Brocas de aço rápido, haste
de 19,5 mim., uma.
13 133. Brocas de aço rápido, haste
de 20 mim., urna.
13 134. Broca de aço rápido, haste
de 20,5 mim., uma.
135. Brocas de aço rápido, haste
uma.
de 21
136. Brocas de aço rápido, haste
de 21,5 na/na., unia.
33 137. Brocas de aço rápido, haste
de 22 m/m., uma.
138. Brocas de aço rápido, haste

cónica, direitas ou esquerdas

cónica, direitas ou esquerdas
cónica, direitas ou esquerflas
cónica, direitas ou esquerdas
cónica, direitas ou , esquerdas
cónica, direitas ou esquerdas
cónica, direitas ou esquerdas

cônica, direitas ou esquerdas
cônica, direitas ou esquerdas
cônica, direitas ou esquerda!
cônica, direitas ou esquerdas
cônica, direitas ou esquerdas
cônica, direitas ou esquerdas
cônica, direitas ou esquerdaa
cônica, direitas ou esquerdas
cônica, direitas ou esquerdas.
cónica, direitas ou esquerdas
cónica, direitas ou esquerdas
cônica, direitas ou esquerdas
cónica, direitas ou esquerda(
cônica, direitas ou esquerdas.
cônica, direitas ou esquerda.
cónica, direitas ou esquerdaS
cônica, direitas ou aguardai
cônica, direitas ou esquerdas
cónica, direitas ou aguardai
cónica, direitas ou esquerda5
cônica, direitas ou esquerdail
cónica, direitas ou esquerda"
cónica, direitas ou esquerdai
cónica, direitas ou esquerda!
cônica, direitas ou esquerda!,
cônica, direitas ou esquerda»
cónica, direitas ou esquerdao
cónica, direitas ou esquerda'
cônica, direitas ou esquerda'
cônica, direitas ou esquerdas
cónica, direitas ou esquerdas

le 22,5 ni/m., uma.
T3 139. Brocas de aço rápido. haste cônica, direitas ou esquerdas
de 23 ruim., m u na.

13 110. Bro,as de aço rápido, haste con ica, direitas ou esquerdas
de 22.5 m/m., uma.

••
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1) 141. Brocas de aço rápido, haste cónica, direitas ou esquerdas
de 24 mim., uma.
II 142. Brocas de aço rápido, haste cônica, direitas ou esquerdas
de 24,3 mim., uma.
▪ 143. Brocas de aço rápido, haste cônica, direitas ou esquerdas
de 25 mim., uma.
113 144. Brocas de aço rápido, haste cônica, direitas ou esquerdas
de 25,1 mim., uma.
» 145. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
de 1 mim., uma.
. 146. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
de 1,5 mim., uma.
• 147. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
de 2 ni/m., uma.
13 148. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
de 2,5 mim., urna.
e 149. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
de 3,0 m/m., uma.
B 150. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
de 3,5 mim., uma.
)3 151'. Brocas de aco carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas'
de 4 mim, uma.
)3 152. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas de
4,5 m/rn, uma.
)3 153. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
de 5 mim, uma.
13 154. Brocas de aço carbono, haste para leia, direitas ou1 esquerdas
de 5,5 m/m, uma.
)3 152. Brocas de ao carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas de
de 5 mim, uma.
• 153. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
de 6,5 mim. uma.
‘3 154. Brocas de aço carbono, haste para lela, direitas ou esquerdas
de 7 m/m, uma.
.155. Brocas de aao carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
7,5 mini, uma.
)3 156. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas,'
de 8 mim. -uma.
a 157. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
de 8,5 ruim, uma:
ti 158. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas,
• de 9 mim, uma.
IB 159. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
• do 9;5 mim, uma.,
j) 160. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
de 10 mim; uma.,
13 161. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
de 10,5 m/m, uma:
)3 162. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas, ou esquerdas
dali mina. -uma.)3 163. Brocas de aço carbono, haste, paralela, direitas ou esquerdas
de 11,5 mim, urna:
164. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
de 12 mim. uma.
)3 165. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
de 12,5 'mim, uma.
•
Brocas de aço carbono, .haste paralela, direitas ou esquerdas
de 13 rn/rn, uma.
Brocas de aço carbong . laste paralela, direitas ou esquerdas
de 13,5 mim, uma.
Brocas 'de aço carbono, haste paralela, direitas ou -esquerdas
de 14 m/m, uma.
Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
dO 14,5 mim, uma.
B 170. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
de 15 m/m, uma.
B 171. .Brocas ale aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
de 15;5 m/m, uma.
B 172. Brocas de aço carbono,. haste paralela, direitas ou esquerdas
do 16 mim. uma.
'B 173. Brocas de aço carbono, • haste paralela, direitas ou esquerdas
de 16,5 mim, uma.
B. 174. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
" de 17 m/m, uma.
B 1 75. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
de 17,5 mim, uma.
13 1 76. Brocas do aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
do 18 mim, uma.
'A 177. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
do 18,5 mim, uma.
11 178. Brocas de- aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
de 19 mim. uma.
B 179. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
do 19.5 m/m, uma.
13 180. Brocas de aço carbono, liaste paralela, direitas OU esquerdas
do 20 mim. uma.
23181. Brocas de aço carbono, baste paralela, direitas ou esquerdas
do 20,5 mim, uma.
ji 18 2 . Ilrtu-as de aço carbono, haste paralela, direitas ou esq uerda 3'
du 21 mim, uma. -
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B 183. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
de 21,5 mim, uma.
B 184. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
de 22 mim, uma.
B 185. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
do 22,5 mim, uma.
B 186. Brocas do aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
do 23 mim, urna.
B 187. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
do 23,5 m/m, uma.
B 188. Brocas de aço carbono, haste parale l a, direitas ou esquerdas
de 24 mim, uma.
B 189. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
24,5 mim, uma.
B 190. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esquerdas
do 25 mim, uma.
B 191. Brocas de aço carbono, haste paralela, direitas ou esqu.erçlas
do 25,5 mim, uma.
B 192. Brocas francezas para madeira, de 0,5, uma.
B 193. Brocas francezas para madeira, de 1 mim, uma.
•3 194. Brocas francezas para madeira, de 1,5 m/m, uma.
B 195. Brocas francezas para madeira, de 2 m/, uma.
B 196. Brocas francezas para madeira, de 2,5 mim, uma.
B 197. Brocas francezas para madeira, de 3 m/m, uma.
B 198. Brocas francezas para madeira, de 3,5 m/m, uma.
B 199. Brocas francezas para madeira, do 4 m/m, uma.
B 200. Brocas franeezas para madeira, de 4,5 m/m, uma.
B 201. Brocas francezas para madeira, de 5 m/m, uma. •
B 202. Brocas francezas para madeira, de 5,5 mim, uma.
B 203. Brocas francezas para madeira, de 6 'm/m, uma.
B 204. Brocas francezas para madeira, de 6,5 m/m, uma.
B 205. Brocas francezas para madeira, de 7 m/m, uma.
B 206. Brocas francezas para madeira, de 7,5 m/m, uma.
B 207. Brocas francezas para madeira, de 8 m/m, uma.
B 208. Brocas francezas para madeira, de 8,5 m/m, uma.
B 209. Brocas francezas para madaira, de 9 m/m, uma.
B 210. Brocas francezas para ral adeira, de 9,5 m/m, uma.
B 211, Brocas ftancezas para madeira, de 10 m/m, uma.
B 212, Brocas francezas para madeira, de 10,5 m/m, uma,
B 213. Brocas francezas para madeira, de 11 m/m, uma.
B 214. Brocas francezas para madeira, de 11,5 m/m, uma.
B 215. Brocas francezas para madeira, de 12 m/m, uma.
B 216, Brocas franeezas para madeira, de 12,5 mim, uma.
B 217. Brocas francezas para madeira, de 13 m/m, uma.
B 218. Brocas francezas para madeira, de 13,5 m/m, uma.
B 219, Brocas americanas, de aço rápido de 1/64", uma.
B 220. Brocas americanas, de aço -rápido -de 1/32", uma.
B 221. Brocas americanas, de aço rápido de 3/64", uma.
B 222.' Brocás americanas, de aço rápido de 1/16", uma.
B 223. Brocas americanas, de aço rápido • de 5/64", uma.
B 224. Brocas americanas, do aço rápido de 3/32", uma.
B 225, Brocas americanas, de aço rápido de 7/64", uma.
B 226. Brocas americanas, de aço rápido de 1/8", uma.
B 227. Brocas americanas, de aço rápido de 9/64", uma.
B 228. Brocas americanas, de aço rápido de 5/32", uma.
B 229. Brocas americanas, de aço rápido de 11/64", uma.
B 230. Brocas americanas, de aço rápido de 3/16", uma.
B 231. Brocas americanas, de aço rápido de 13/64", uma.
B 232. Brocas americanas, de aço rápido de 7/32", uma.
B 233. Brocas americanas, de aço rápido de 15/64", uma.
B 234.' Brocas americanas, de aço rápido de 1/4", uma.
B 235. Brocas americanas, de aço rápido de 17/64", uma.
aço rápido de 9/32", uma.
Brocas americanas,
B
B 236. Brocas americanas, de aço rápido de 19/64", urna.
B 237. Brocas americanas, de aço rápido de 5/16", uma.
B 238. Brocas americanas, de aço rápido de 21/64", urna.
'289: Brocas americanas, de aço rápido de 11/32", uma.:
B 240. Brocas americanas, de aço rápido de 23/64", uma.
B 241. Brocas americanas, de aço rápido de 3/8", uma.
B 242. Brocas americanas, de aço rápido de 25/64", uma.
B 243. Brocas americaaas, de aço rápido de 13/32", uma.
B 244. Brocas americanas, de aço rápido de 27/64", uma.
13 245. Brocas americanas, de aço rápido de 7/16", uma.
B 246. Brocas americanas, de aço rápido de 29/64", uma. ' .
B• 247. Brocas americanas, de aço rápido de 15/32", uma.
B 248. Brocas americanas, de aço rápido de 31/64", uma.
B 249. Brocas americanas, de aço rápido de 1/2", uma.
250. Brocas americanas, de aço rápido de 33/64", uma.
B 251. Brocas americanas, do aço rápido de 17/32", uma.,
13 252. Brocas americanas, de aço rápido de 35/64", uma.
B 253. Brocas americanas, de aço rápido de 9/16". uma.
B 254. Brocas ameriéanas, de aço rápido de 37/64", uma.
B 255. Brocas americanos, de aço rápido de 19/32", uma,
B 256. Brocas americanas, de aço rápido de 39/6r, uma.
B 257. Brocas americanas, de aço rápido de 5/8", uma.
B 258. Brocas americanas, de aço rápido de 41/64", uma. .
13 259. Brocas americanas, de aço rápido de 21/32", uma.
13 260. Brocas americanas, de aço rápido de 43/64", uma.
B 261. Brocas americanas, de aço rápido de 11/16", uma.
13 262. Brosas americanas, de aço rápido de 45/64", uma.
II 263. Brocas americanas, de aço rápido de 23/32", uma.
Il 264. Brocas americanas, de aço rápido de 47/84", uma.
B 265. Brocas americanas, de aço rápido dq 3/4", urna.
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11 266. Brocas americanas, de aço rápido de 49/64", uma.
B 267. Brocas americanas, de aço rápido de 25/32", uma. .
B 268. Brocas americanas, de aço rápido de 51/64",•uma.
13 269. Brocas americanas, de aço rápido de 13/16", uma.
B 270. Brocas americanas, de aço rápido de 53/64", uma.
B 271. Brocas americanas, de aço rápido de 27/32", uma.
13 272. Brocas americanas, de aço rápido de 55/64". uma.
13 273. Brocas americanas, de aço rápido de 7/8", uma.
13 274. Brocas americanas, de aço rápido de 57/64", uma.,
13 275. Brocas americanas, de aço rápido de 29/32", uma.
13 278. Brocas americanas, de aço rápido de 59/64", uma.
13 277. Brocas americanas, de aço rápido de 15/16", uma.
f3 278. Brocas americanas de aço rápido de 61/64", uma.
13 279. Brocas americanas, de aço rápido de 31/32", uma.
13 280. Brocas americanas, de aço rápido de 63/64", uma.
uma.
B 281. Brocas americaRas, de aço rápido de 1",
B 282. Brocas americanas, de aço rápido de 1 1/8", uma.
13 283. Brocas americanas, de aço rápido de 1 1/4", uma.
B 284. Brocas americanas, de aço rápido de 1 3/8", uma.
ja, 285. Brocas americanas, de aço rápido de 1 1/2", uma.
Ti 286. Brocas americanas, de aço rápido de 1 5/8", uma.)
13 287. Brocas americanas, de aço rápido de 1 3/4", uma.
13 288. Brocas americanas, de aço rápido de 1 7/8", uma.
Ti 289. Brocas americanas, de aço rápido de 2", uma.
uma.
Ti 290. Bucha "Jacob", para brocas, de 112",
291. Bucha "Jacob", para brocas, de 1", uma.
292. Bucha "Jacob", para brocas, de 2", uma.
eturf aéttes
293. Bv. Presas circulares, contorneando de 8 lados emim
de lar?rasados, de aço rápido de 60 mim 0 x 8
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Modulos para freme, de aço carbono, de 1,25 mim ) jogo.
M 5.
Modulas para fresas, de aço carbono, de 1,5 mim, jogo.
M 6.
11 007. Modules para Presas, de aço carbono, de 1,'i5 mim, jogo,
M 008. Modulos para fresas, de aço carbono, de 2 mim, jogo.
141 009. Modulas para fresas, de aço carbono, de 2,25 mim, jogo,
11 010. Modulas para fresas, de aço carbono, de 2,5 mim, jogo.
lã 011. Modules para fresas, de aço carbono, de 2,75 mim, jogo.
31 012. Modules para fresas, de aço carbono, de 3 mim, jogo.
Modules para Irene, de aço carbono, de 3,25 mim, jogo.,
/á 13.
/á 14. Modulas para fresas, de aço carbono, de 3,5 mim, jogo.
lá 015. Modules para fresas, de aço carbono, de 3,75 mim, jogo.,
Id 016. Modules para fresas, de aço carbono, de 4 mim, jogo.
31 017. Modulas para fre.sas, de aço carbono, de 4,25 m 1m, jogo.,
11 018. Modulas para fresas, de aço carbono, de 4,5 m m, jogo.,)
31 019. Modulas para fresas, de aço carbono, de 4,75 m m, jogo.,
M 020. Modules para fresas, de aço carbono, de 5 m m, jogo. .
24 021. Modules de aço rápido, para fresa, de 0,25 m m, jogo.,
M 022. Modules de aço rápido, para fresa, de 0,5.m m, jogo.
11 023. Modules de aço rápido, para fresa, de 0,75 mim, jogo
Modules de aço rápido, para fresa, de 1 mim, jogo.
.
lá 24.
lá 25. Modules de aço rápido, para fresa, de 1,25 mim, jogo.
M 26. Modules de aço rápido, para fresas, de 1,5 mim, jogo,
M 27. Modules de aço rápido, para fresas, de 1,75 mim, jogo,

31 028. Modulos de aço rápido, para fresas, de 2 mim, jogo.
lá 029. Modules de aço rápido, para fresas, de 2,25 mina, jogo.,
BI 030. Modules de aço rápido, para fresas, de 2,5 mim, jogo.i
51 031. Módulos de aço rápido, para fresa, de 2,75 mim, jog o. '
M 082. Módulos de aço rápido, para fresa, de 3 mim, jogo.
M 033. Módulos de aço rápido, para fresa, de 3,25 mim, jogo,
AI 034. Módulos de aço rápido, para fresa, de 3,5 mim, jogo.
M 085. Módulos de aço rápido, para fresa, de 3,75 mim, jogo.'
?á 036. Módulos de aço rápido, para irosa, de 4 mim, jogo. \
M 037. Módulos de aço rápido, para fresa, de 4,26 m im, Jogo.
lá 038. Módulos de aço rápido, para fresa, de 4,5 mim, jogo,i,
M 039. Módulos de aço rápido, para troca, de 4,76 mim, jogo.
AI 040. Módulos de aço rápido, para troca, da. 5 mim, jogo. ,',.
S 001. Serras circulares para metais de 76 mim 421 x 3 mim de laalQ
gura, uma.
S 002. Serras circulares para metais de 75 mim 0 x 4,8 de lane

gura, uma.
fi KL Bv. Presas circulares, contorneando de 8 lados e com dentes
fresados de aço rápido de 75 mim 0 x 10 mim de largura, uma.
e com dentes
B 395. B. Presas circulares, contorneando de 80lados
/recados de aço rápido de 90 mim x 12 mim de largura, uma.
X 001. Presa angular para entalhar espirais de alargadores, de
70 mim 0 x 427 mim x 45°, uma.
7 002. 'Presa angular para entalhar espirais de alargadores, de
70 mim 0 x 12,7 mim x 50', uma.
gura, 11111a.
7 008. Presa angular para entalhar espirais de alargadores, de S 0C3. Serras circulares para metais de 100 mim 0 z 4 mim de lace
70 mim 0 x 12,7 mim x 50°, uma.
uma.
cont 8 004. Serrasgura,
7 004. Fra g a angular para entalhar espirais de alargadores,
circulares para metais de 160 mira fer x 8,5 mim de lace
uma.
basto
cónica
de
6
mim
0
x
19
mim
por
89,
,_,
gera, uma.
3° 005. Fresa angular para entalhar espirais de alargadores, com 15 005. Serras circulares para metais de 175 mim 0 x 4,5 mim de lar.
92,
uma.
mim
por
x
22
mim
0
haste cónica de 9
uma.
7 006. Presa angular para entalhar espirais do alargadores, com 13 006. Serrasmura,
circulares
para metais de 200 mim 0 x45 m1su de lar-.
por
95,
uma.
25,4
mim
x
haste cónica de 12 mim 0
noa,
uma.
de
alargadorea,
com
IP, 007. Presa angular para entalhar espirais
8 007. Serras circulares d,a moo rápida de 60 mim x 1,5 mim, furd
haste cónica de 16 mim 0 x 32 mim por '187, urna.
,
de 16 mim, uma.
g 008. Presa cilíndrica co mdentes fresados em espirais, de 60 mim 8 008. Serrasfuço
circulares de aço rápido de 50 mim it 1 mim, furo dfl
x
40
mim
de
largura,
uma.
O
14 mim, urna.
3 009. Presa cilindrica com dentes fremidos em espirais, de 60 mini 8 009. Sorne circulares de aço rápido de 300 mim ir 8 mfm, furd
x
25
mim
de
largura,
uma.
O
32 mim (pi. cortar zinco), uma.
X 030. Fresa cilíndrica com dentes frendes era espirais, para anta- 5 010. Serrasdecirculares
de aço rápido de 80 mim x 4 mim, fuço dd
lhes de fresas oontorneadas de 70 mim 0 a 12,7 mim x
(
16 mim, uma.
x 45°, uma.
circulares de aço rápido, para frua, de 100 mim 0,
3 011. Presas para entalhar brocas espirais, de 6 mim 0 x 57 mini 8 011. Serrasfuro
de 22 mim, de 1 mim de espessura, uma.
de largura, uma.
8
512.
Serras
68
mim
circulares
de aço rápido, paca fresa, de 100 mim 0,
0
x
brocas
espirais,
de
8
mini
012.
Fre,sas
para
entalhar
3
furo de 22 mim, de 1,5 mim de espessura, uma.
de largura, uma.
F 018. Presas para entalhar brocas espirais, de 14 mim 0 x '70 mim 8 013. Serras circulares de aço rápido, para fraga, de 100 mim 09
furo de 22 mim, de 2 mim de espessura, uma.
de largura, uma.
V, 044. Presas para entalhar brocas espirais, de 20 mim 0 x 82 mim 8 014. Serras circulares de aço rápido, para fresa, de 100 mira 0,
furo de 22 mim, de 2,5 mim de espessura, uma
de largura, uma.
P 015. Presas para entalhar brocas espirais, de 5 mim 0 x 57 MIM 8 145. Serras circulares de aço rápido, para fraca, de 100 Min 0.
furo de 22 mim, de 3 mim de espessura, uma.
de largura, uma.
PH. Presas para entalhar brocas espirai" de 9 Mi m 0 x 83 m i m 8 014. Same circulares de aço rápido, para fremi, de 100 mim 0,
1
de largura uma.
furo de 22 mim, de 3,5 mira de espessura, uma.
017. Presas para abrir rasgos, com dentes contorneadoe, de 60 mini fil 047. Serras circulares de aço rápido, para freie" de 100 mini 0,
O x 6 mim de largura, uma.
furo de 22 mim, de 4 mim de espessura, uma.
, ji, 018. Presas para abrir rasgos, mim dentes conformado" de 80 mim s sts. Somas circulares de aço rápido, para fresa, de 100 MIM 0,
largura,
uma.
O x 10 mim de
furo de 22 mim, de 4,5 mim de espessura, uma.
:X 019. Fresas para abrir rasgos, com dentes conformado" de 75 mini s fls. Serras circulares de aço rápido, para fraca, de 100 Mel 01
O x 8 mim de largura, uma.
furo de 22 mim, de 5 mim de espessura, unia.
7 020. 'rasas para abrir rasgos, com dentes oonterneadee, de 75 mim a 020. Serras circulares de 800 mim z 1.: Mio, do aço rdP1dd•
O x 7 mim de largura, uma.
uma.
de 8 mim

7, OIL Imas para furos compridos e rasgos de chaveta,
Serras circulares de 80 mim z 4,5 mira, de aço rápido,
10 X 80, uma.
O
uma.
compridos
if
rasgos
de
chaveta,
de
5
mim
Presas para furos
T offi. Tarracha, com cotação de 3 machoa de 114" 4 1", varlaude .
0 - x 10 x 80, uma.
de ille" a 1116", jogo.
P 098. Presas para furos compridos de chaveta, de 9 mmim 0 x 16x 1' 002. Tarraoha, com coleolici de 3 maehas de 1164" ,a 314", varialaid
O 86, uma.
de 1164" a 1164", jogo.
F 024. Freme para furos compridos ki rasgos de chaveta, de 18 mim T e08. Transferidor para mecânico, com suta, um
,
O x 22 x .012, uma.
T
004.
Transferidor
medulo°,
com
vernier,
UM.
F 025. Fremi para furos compridos e rasgos de chaveta, de 16 mim T005. Tubo de ferro de 26 m1m 0 externe, e 22 mil% .ã Interno,
O x e5 x10, tuna,
F 026. /Presas para furos eonyinjdoe e rasgos de chaveta, de 25 mim T 006. Tuboquilo.
de ferro de 19 mim 0 externo, • 17 mim á Mau,
O x 44 Z AO, uma.
quilo.
ti i01. Modules para frema. do aço carbono, de 0,25 mim) jogo.
Tf 001. Uf. placas universais para fresa, 8 castanhas de flange, de
1)1002. Modulo para trem, de aço carbono, de 0,5 mim; jogo.
100 mim 0, 80 mina de altura, (core C castanhais),
008. Modules para freesas, de aço carbono, de 0,75 mim, jogo.
uma.
flO i . IlLildniee na treeas4 00 ado carbono, de 1 3.3airo, Jogo.

7 02?!.
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legragene e ferramentas diversas, louças e artigos de- ferPagistai, tin-u
tu-s, óleos e vernizes
i:
kl. 001, 'MU° muriático (ou clorídico), em botijão de 60 quilos,
- quilo.
ã. 002. Acido sulfúrico oomeroial 66-B., em botijite de 60 quilos,
quilo.
A. 003. Ácido nítrico à 48° B. em botijão de 60 quilos, quilo,
la. 004 . Água raz Pratts, em lata de 18 quilos, quilo.
A. 005. Alc000l ilt 40°, em tambor de 200 litros, litro.
f 008. Alcool à 40°, com casco, em garrafa de 1, litn. lana
7.
Alicate de bico redondo, de 5", um.
8.
Alicate de bico redondo, de 6", um,
A 009. Alicate de bico redondo, de 7", um.
A. 10. Alicate de bico redondo, de 8", um..
A. 11. Alicate de bico redondo, de 9", um.A. 12. Alicate de bico quadrado, de 5", uni,
- A. 013. Alicate de bico quadrado, de 8", um.
?ot, 014. Alicate de bico quadrado, de 7", um.
015. Alicate de bico quadrado, de 8", um.
Itt 016. Alicate de bico quadrado, de 9", um.
.f ii 017. Almotblia de cobre, de 1/2 pinta, uroW.,
14 018. Almotolia de cobre, de 3/4 pinta, uma.
A 019. Almotolia de cobre, de 1 pinta, uma.
/A. 020. Almotolia de folha, de 1/2 pinta, ume:,
2A 021. Almotolia de folha, de 3/4 pinta, uma.
A 022. Almotolia de folha, de 1 pinta, uma.
'A 023. Alumínio para solda à oxigénio, de 1/16", qui16,A 024. Alumínio para solda à oxigênio, de 1/8", quilo. .
A. 025. Aluminio para solda à oxigénio, de 9/16", quilo
'A 026. Alumínio para solda à oxigénio, de 1/4", quilo.
A
r 027. Alumínio para solda à oxigénio, de 5/16", quilo.
* 028. Alumínio para solda à oxigénio, de 3/8", quilo,
A 029. Alvaiade de chumbo de 1 8, quilo.
lá 030. Alvaiade de zinco de 1 a, quilo..
IA 031. Alvaiade Vil Montaigne, quill+
'A 032. Ancinho de 5 dentes, um.,
A. 033. Ancinho de 7 dentes, um.
itt 034. Anilina Nogueira, quilo.
A. 035. Anilina preta, quilo.
A 036. Anilina verde, quilo. .
A. 037. Anilina vermelha, quilo.
A 038. Arame farpado, em rolo de 28 qüiloa, rola.
A. 039. Arame de ferro galvanizado, n. 6, quilo.
47 040. Arame de ferro galvanizado, n. 8, quilo.
A. 41. Arame de ferro galvanizado, n. 10, quilo,
A. 42. Arame de ferro galvanizado, n. 12, quilo.
A. 43. Arama de ferro galvanizado, n. 14, quilo.
A. 44. Arame de ferro galvanizado, n. 16, quilo.
A 045. Arame de ferro galvanizado, n. 18, quilo.
'A. 046. Arame de ferro galvanizado, n. 20, quilo.
* 047. Arame de ferro galvanizado, n. 22, quilo,
A. 048. Arame de ferro galvanizado, n. 24, quilo.
A 049. Arame de ferro galvanizado, n. 26, quilo.
A. 050. Arame de ferro galvanizado, n. 28, quilo',
A 51.
Arame de ferro galvanizado, n. 30, quilo.
Arame de latão, de 0,5 m/m, quilo.
A 52.
A. 053. Arame de latão, de 0,6 mim, quilo,
A 054, Arame de latão, de 1 m/m, quilo,
A 55.
Arame de latão, de 1,5 m/rn, quilo.
A 56.
Arame de latão, de 1,6 M/M, quilo,
Arame de latão, de 2 mim, quilo.
A 57.
Arame de latão, de 2,5 mim, quilo,
A 58.
A 59.
Arame de latão, de 8 mim, quilo.
A 60.
Arame de latão, de 3,5 m/m, quilo.
tA 061. Arame de latão, de 4 mim, quilo.
A. 082. Arame de latão, de 4,5 infra, quilo.!
A 063. Arame de latão, de 4,6 mim, quilo.,
là 064. Arame de latão, de 5 mim, quilo.
A
f 065. Arame de latão, de 5,5 mim, quilo,
* 066, Arame de latão, de 8 mim, quilo:
A 087. Arame preto n.. 18 (recosido), quilo.
A 68.
Arame quadrado, fino, para caixa de papelão, told.
Arco de mia com ("atraca e esféras, "Stanley", de 10", uai.
A 69.
Arco de pila com catraoa e siférag, "Stanley", de 12", um.
A 70.
Areia para fundição, em barrioas de 100 quilos, branca, quilo.
A 71.
Areia para fundição, ein barricas de 100 quilos, do PortO,
A 72.
quilo.
Arestas em maços de 2 quilos, de 4 a 43, quilo.
A. 074. Arestas em maços de 2 quilos, de 6 x 6, quilo.
A 075. Arestas em maços de 2 quilos, de 6 x 8, quilo.
;ti 076. Arestas em maços de 2 quilos, de 7 x 8, quilo..
A 077. Arestas em maço de 2 quilos, de 8 x 8, quilo.
Á 078. Arestas em maços de 2 quilos, de 8 x 10, quilo.
Are q t Is em inaios de 2 quilos, de 10 x 10, quilo,
A. 79.
A. 80.
Are:-tta em maços de 2 quilos, de 10 x 12, quilo.
* 081. Are , tas em maces de 2 quilos, de 10 x 15, quilo.
A Os2. Arestas em maços de 2 quilJs, de 12 x 12, quilo..
Ares i as em mero xle 2 quilos, de 12 x 18, quilo.
A.
081. Arestas cru maces de 2 quilos, de 12 x 21, quilo
A 73.
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A 085. Arestas em maços de 2 quilos, de 13 x 21, quilo..

Á 086. Arestas em maços de 2 quilos, de 14 x 14, quilo.
A 87. Arestas em maços de 2 quilos, de 14 x 18, quilo,
Arestas em i maços de 2 quilos, de 14 x 27, quilo.,
A 88.
A. 89. Arestas em maços de 2 quilos, de 15 x 15, quilo.
A. 90. Arestas em maços de 2 quilos, de 16 x 16, quilo,
A. 91. Arestas em maços de 2 quilos, de 16 x 24, quilo.
A 092. Arestas em maços de 2 quilos, de 17 x 17, quilo.
A. 093. Arestas em maços de 2 guilos, de 18 x 18 ,quilo:,
Arestas em maços de 2 quilos, de 18 x 30, qui16,
A 94.
Arestas em maços de 2 quilos, de 19 x 19, quilo,
A 95.
A. 096. Arruela de ferro, de 18",
i quilo.
A 97.
Arruela de ferro, de 3 16", quilo.
A 98. Arruela de ferro, de 1(4", quilo.
A 99.
Arruela de ferro, de 5116", quilo.
A 100. Arruela de ferro, de 318", quilo.
A foi. Arruela de ferro, de 7116", quilo.
A 102. Arruela de ferro, de 112", quilo.;
A. 103. Arruela de ferro, de 9116", quilo.
A. 104. Arruela de ferro, de 518", quilo.
'A 105. Arruela de ferro, de 11118", quilo..
ték 106. Arruela de ferro, de 314", quilo.
A. 107. Arruela de ferro, de 13116", quilo,
A 108. Arruela de ferro, de 718", quilo.
A. 109. Arruela de ferro, de 15116", quilo,
A 110. Arruela de ferro, de 1", quilo.
A il.!. Arruela de ferro, de i 112", quilo.»
A 112. Anti-óxido (lata de 112 quilo), lata..
A 113. Anti-óxido (lata de 400 grs.), lata..
'A 114. Anti-óxido (1,5 kgs.), lata.
A 115. Auromina, quilo.
A. 116. Agulha para sapateiro e seleird Pfaff, pape!..
A 117. Alavanca de metal para janela basculante, unlil
A 118. Arame de aço para mola, de 0,1 Mim, quilo,
A. 119. Arama de aço para mola, de 0,5 mim, quilo.
A 120. Arame de aço para mola, de 1 mim, quilo,
A 121. Arame de aço para mola, de 1,5 mim, quilo,
122. Arame de aço para mola, de 2 mim, quilo.
A. 123. Arame de aço para Inola, de 2,5 m m, quilo.
A 124. Arame de aço para mola, de 3 m m, quilo.
'I 125. Arame de aço para mola, de 3,5 m m, quilo ,
(A 126. Arame' de aço para mola, de 4 mim, quilo.;'
A 127. Arame de aço para mola, de 4,5 mim, quilo.,
A 128. Arame de aço para mola, de 5 ralm, quilo.
lA. 129. Arame de aço endurecido para mola de 112"g MN
IA 130. Arame para lacrar em chumbo, quilo..
¡A. 131. Arame de cobre, de 0,7 m m, quilo.
A 132. Arruela de latão, de 3116', quilo.
A. 133. Arruela de latão n. 10, quilo.
A. 134. Asfalto betuminoso (em tambores), quilo.:
A 135. Arco para lâminas de serra de 12", um.
A 136. ,Alicate de gravar em chumbo, com grava066 ..".•XL 2., 2£23.
um.
r 137. Agulha para desentupir fogareiro Pri'mus, d21zi#,
A
A 138. Achuriador mecânico, um.
A. 139. Alfabeto de aço de 5 mim, jogo.
IA. 140. Alfabéto de aço de 10 mim, jogo..
A 141. Algarismo de aço de 5 m/m, jogo.
A. 142. Algarismo de aço de 10 m/m, jogo.
A. 143. Aparelho "Kanitz", para sabonete de bola, Utes
A 144. Arsenico, quilo.
B 001. Balde de folha galvanizada, capacidade de 5 lata, uniW
B 002. Balde de folha galvanizada, capacidade de 10 litros, urd.
B 003. Balde de folha galvanizada, capacidade de ir litros, uni..
B 004. Balde de folha galvanizada, ()umidade de 20 Utroska light
B 005. Balde de zinco, capacidade de 5 litros, um.
B 006. Balde de zinco, capacidade de 10 litros, um
B 007. Balde de zinco, capacidade de 15 litros, um
B 008. Balde de zinco, capacidade de 20 litros, um.
13 009. Balde de ferro esmaltado de branco, para 10 litros, Mil:
B 010. Balde de ferro esmaltado de branco, graduado até 5 11k01. EM
B 011. Balança de dois pratos marca "Manajda", uma.:
B 012. Baibante fio de pita, em novelos, quilo.
B 013. Barbante fio de algodão branco, em noveloti. kin144,
B 014. Betumadeira n. 5, uma.
B 015. Betumadeira n. 8, uma.
B 016. Betumadeira n. 10, uma.
B 017. Betuvia, lata.
B 018. Bigorna de aço de 20 a 100 quilos, quilo.
B 019. Bomba de Flit, uma.
Et 020, i3on - ami, um.
B 021. Botão rapidr, de oeluloide. milheiro..
B 022. Breu, quilo.
B 023. Brocha grande de cabelo preto Milaneza, para 0410040. O", B 024. Brocha de pita n. 12, para caiaç'ão, uma.
B 025. Brocha de cabelo, nacional, n. 6, uma.
B 028. Brocha de cabelo, nacional, n. 8, uma.
B 027. Brocha de cabelo, nacional, n. 10, uma.
B 028. Brocha de cabelo, nacional, n. 12, uma.
B 029. Sroc,lta de cabelo, nacional, n. 14, uma.
.B 030. Brocha de cabelo, nacional. n. 16, uma.
B 31.
itrenze para solda a oxigênio de 2 mm., quilo..
B 32.
_Bronze para solda a oxigênio de 2,6 mm, quAkF),

a
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B 033. Bronze para solda a oxigênio de 3 mm., quilo.
B 034. Bronze para solda a oxigênio de 3,5 mm., quilo.
B 035. Bronze para solda a oxigênio de 4 mm., quilo.
14 036. Bronze para solda a oxigênio de 4,5 mm., quilo.
B 037. Bronze para solda a oxigênio de 5 mm., quilo.
B 038. Bronze para solda a oxigênio de 5,5., quilo.
B 039. Bronzd para solda a oxigênio de mm., quilo.
I) 040. Bronze para solda a oxigênio de 0,5 mm., quilo.
B 041. Branze para solda a oxigênio de 7 mm., quilo.
B 042. Bronze para solda a oxigênio de 7,5 mm., quilo.
B 043. Bronze para solda a oxigênio de 8 mm.. quilo.
13 044. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 3/8" x 1/2-, uma.
13 045. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 3/8" x 3/1", uma.
B 046. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 3/8" x 1", uma.
B 047. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 3/8" x 1 1/4, uma.
13 048. Bucha de ferro galvanizado de redução de 3/8" x 1 1/2", uma.
B 049. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 3/8" x 2', uma.
B 050. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 3/8" x 2 1/2", uma.
13 051. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 3/8" x 3", uma.
B 052. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 1/2" x 3/4', uma.
13 053. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 1/2" x 1", uma.
13 054. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 1/2" x 1 1/1", uma.
B 055. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 1/2" x 2", uma.
13 056. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 1/2" x 2 1/2", uma.
B 057. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 1/2" x 3", uma.
B 058. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 3/4" x 1 J, uma.
059. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 3/4" x 1 1/4", uma.
E 060. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 3/4" x 1/2", uma.
B 081. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 3/4" x 2", uma.
B 062. Bucha de ferro galvanizado. de redução de 3/4" x 2 1/2", uma.
B 063. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 3/4" x 3", uma.
B 064. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 1" x 1/4", uma.
13 065. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 1" x 1 1/2", 111118.
B 066. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 1" x 2", uma.
13 067. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 1" x 2 1/2, uma.
B 068. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 1" x 3", uma.
13 069. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 11/4" x 1 1/2", uma.
B 070. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 1 1/4" x 2", uma.
B 071. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 1 1/4"x2 1/2", uma.
' B 072. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 1 1/4" ir 3", uma.
B 073. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 1 1/2" x 2" uma.
)3 074. Bucha de ferro galvanizado, de redução do 1 1/2" x 2 1/", uma.
13 075. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 1 1/2" x 3", uma.
B 076. Bucha de ferro galvanizado, de redução de .2" x 2 1/2", uma.
13 077. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 2" x 3", urna.
B 078. Bucha de ferro galvanizado, de redução de 2 1/2" x 3", uma.
B 079. Balde esmaltado, tamanho medio, um.
13 080. Balança de precisão, sensivel a 0,0001 (um décimo de millgramo), para pesar a dosagem de medicamentos; urna.
13 081. Balança de braço, capacidade de 60 quilos, completa, Mins
B C82. Bucha.
C 001. Cabo de no de 1/8", metro.
Cabo de aço de 3/16", metro
C 2.
Cabo de aço de 1/4", metro.
C 3.
Cabo de aço de 5/16", metro.
C 4.
Cabo de aço de 3/8", metro.
C 5.
Cabo de aço de 5t8", metro.
C 6.
Cabo de aço de 3/4", metro.
C 7.
Cabo de aço de 1", metro.
C 8.
Cano de chumbo para água, de 3/8", quilo.
C 9.
C 10. Cano de chumbo para água, de 1/2", quilo.
C 11. Cano de chumbo para água, de 5/8", quilo.
C 12. Cano de , chumbo para água, de 3/4", quilo.
C 13. Cano 'de chumbo para agua, de 7/8", quilo.
Cano de chumbo para água, de I", quilo.
C 14.
C 15. Cano de chumbo para água, de 1 1/4", quilo.
C 16. Cano de chumbo para água, de 1 1/2", quilo.
C 17.
Cano de chumbo para água, de 1 3/4", quilo.
C 18. Cano de chumbo para água, de 2", quilo.
C 19. Cano de ferro galvanizado, de 3/8", quilo.
t , -• .
LI 020. Cano de ferro galvanizado, de 1/4", q'ZON
C 21. Cano de ferro galvanizado, de 1/2", quffo.
C 22. Cano de ferro galvanizado, de 3/4", quilo.
1 C 23. Cano de ferro galvanizado, de 1", quilo.
C 24. Cano de ferro galvanizado, de 1 1/4", quilo.
C 25. Cano de ferro galvanizado, de 1 1/2", quilo.
C 26. Cano de ferro galvanizado, de 2", quilo.
O 027. Cano de ferro galvanizado, de 2 1/4", quilc
11 028. Cano de ferro galvanizado, de 2 1/2", quilo.
O 029. Cano de ferro galvanizado, de 2 3/4", quilo.
C 030. Cano de ferro galvanizado, de 3", quilo.
CI 031. Cano de ferro galvanizado, de 3 1/4", quilo
032. Cano de ferro galvanizado, de 3 1/2", quilo.
: 038. Cano de ferro galvanizado, de 3 3/4", quilo.
034. Cano de ferro galvanizado, de 4" quilo.
C 035. Cano de ferro galvanizado, de 4 1/4
" quilo.
C 038. Cano de ferro galvanizado, de 4 1/2",
' quilo.
Ç 037. Cano de ferro galvanizado, de 4 3/4", quilo.
C 38. Cano de ferro galvanizado, de 5", quilo.
C 39. Gano de ferro galvanizado, de 5 1/1", quilo.
C 40.
Cano de ferro galvanizado, (IP 5 1/2, (111111).
e 041. Cano de ferro galvanizado, de !) 3;4", quilo.
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Cano de ferro galvanizado, de 6", quilo.
Capacho de arame de 0m,60 x 0m,30, um
Capacho de arame de 0m,70 x 0m,35, um.
Capacho de arame de 0m,80 x 0m,40, um
Capacho de côco de 0m,60 x 0m,30, um.
Capacho de côco de 0m,70 x Om.35, um.
Capacho de côco de 0m,80 x 0m,40, um
Carbonato de sódio comercial, quilo.
Carbureto de 7 x 15, tambor.
Cêra virgem, quilo.
Chapa de cobre, de 2m x im, (1,3 qualquer espessutan'`
quilo.
C 53. Chapa de ferro galvanizado, de 2ms x im, n. 14, quilo.
C 54. Chapa de ferro galvanizado, de 2ms x 1m, n. 16, quilo.
C 55. Chapa de ferro galvanizado, de 2ms x 1m, n. 18, quilo.
C 56. Chapa de ferro galvanizado, de 2ms x 1m, n. 20, quilo.
C 57. Chapa de ferro galvanizado, de 2ms x 1m, n. 22, quilo.
C 58. Chrapa de ferro galvanizado, de 2ms x 1m, n. 24, quilo.
C 59. Chapa de ferro galvanizado, de 2ms x lm, n. 26, quilo.
C 60. Chapa de ferro galvanizado, de 2ms x Ira, n. 28, quilo.
O 061. Chapa de ferro galvanizado, de 2ms x Ira, n. 30, quilo.
62. Chapa de ferro galvanizado, de 2ins x im, n. 32, quilo/
63. Chapa de ferro preta, de 2ms x 1m, n. 12, quilo.
64. Chapa de ferro preta, de 2ras x 1m, n. 14, quilo.
65. Chapa de ferro preta, de 2ms x Im, n. 16, quilo.
66. Chapa de ferro preta, de 2ms x 1m, n. 18, quilo.
67. Chapa de ferro preta, de 2ms x 1m, n. 20, quilo.
68. Chapa de ferro preta, de 2ms x Ira, n. 22, quilo.
69. Chapa de ferro preta, de 2ms x 1m, n. 24, quilo.
70. Chapa de ferro preta, de 2ms x 1m, n. 26, quilo.
71. Chapa de ferro preta, de 2ms x lm, n. 28, quilo.
72. Chapa de ferro preta, de 2ms x im, n. 30, quilo.
73. Chapa de ferro preta, de 2ms x Ira, de 1/8", quilo'.
74. Chapa de ferro preta, de 2ms x 1m, de 3/16", quilo.
75. Chapa de ferro preta, de 2ms 1m, de 1/4", quilo.
76. Chapa de ferro preta, de 2ras x Im, de 5/16", quilo.
77. Chapa de ferro preta, de 2ms x Ira, de 3/8", quilo.
78. Chapa de ferro preta, de 2ms x 1m, de 1/2", quilo.
79. Chave de fenda "Stanley", de 5", uma.
80. Chave de fenda "Stanley", de 10", uma
81. Chave de fenda "Stanley", de 6", uma.
82. Chave de fenda "Stanley", de 7", uma.
83. Chave de fenda "Stanley", de 8", uma.
84. Chave de fenda "Sanley", de 9", uma.
85. Chave de fenda, e/eatraea, de 5", uma.
86. Chave de fenda, c/catraca, de 6", uma.
87. Chave de fenda, c/catraca, de 7", uma.
88. Chave de fenda, c/catraea, de 8", uma.
89. Chave de fenda, chalram, de 9", uma.
90. Chave de fenda, c/catraca, de 10", uma.
91. Cloreto de cálcio comercial, em pedras, aullo
92. Chumbo em lençol de 1/16", quilo.
93. Chumbo em lençol, de 2 Irma., quilo.
94. Chumbo em lingotes, quilo.
95. Chumbo virgem em lingotes, quilo.
6. Chumbo velho, quilo.
0 997.
Cobre em bobina, de .12", quilo.
98. Cobre em bobina, de 16", quilo.
99. Cobre em v/r de 3/8" (qualquer diâmetro); quilo.
100. Cobre em vir de I2/" (qualquer diâmetro), quilo.
101. Cobre em vir de 5/8" (qualquer diâmetro), quilo.
102. Cobre em v/r de 3/4" (qualquer diâmetro), quilo.
103. Cobre em v/r de 7/8" (qualquer diâmetro), quilo.
104. Cobre em v/r de 1" (qualquer diâmetro), (Nilo.
105. Cobre em v/r de 1 1/4" (qualquer diâmetro), quilo,
106. Cobre em v/r de 1 1/2" (qualquer diâmetro), quilo..
107. Cobre em v/r de 1 3/4" (qualquer diâmetro), quilo.,
108. Cobre em v/r de 2" (qualquer diâmetro), quilo.
109. Cola da Bafa, de i a, quilo.
110. Cola da Baia, de 2, quilo.
111. Cola para correia "Filadélfia", quilo.
112. Cola para pintura, quilo.
113. Colher de pedreiro de 6", uma.
114. Colher de pedreiro de 7", uma.
115. Colher de pedreiro de 8", uma
116. Corda de linho de 3/8", quilo.
117. Corda de linho de 1/2". quilo.
118. Corda de linho de 5/8", quilo.
119. Corda de linho de 3/4", quilo.
120. Corda de linho de 7/8", quilo.
121. Corda de linho de 1", quilo.
122. Corda manilha de l a (qualquer diâmetro), quilo.
123. Cordel de linho de
mm., quilo.
121. eremone niquelado com parafuso, coro vara de 2m.50,

C 42.
C 43.
C 44.
C 015.
C 46.
C 47.
O 048.
O 019.
C 050.
O 051.
C 052.

1 — Cremone laionado com parafuso, com vara de !"rn,50.
j2o Cremone de ferro vem parafuso, com vara de
127.
"Porson", lata .
Croz, , l a dr- ferro galvanizado de 3/8", urna.
4;(' ferro pah.rmizado de 1/1". irua
Ia de ferio gahaniiado de 1/2", uma
G
, Cruzeta do ferro galvanizado de 3/4", uma.
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C 132. Cruzeta de ferro galvanizado de 1", uma.
D 016. Dobradiças latonadas, com parafuso latonado, de 3 1/2',
C 133. Cruzeta de ferro galvanizado de 1 1/4", uma.
par.
C 134. Cruzeta de ferro galvanizado de 1 1/2", urna.
• D 017. Dobradiças latonadas, com parafuso latonado, de 4", par.
C 135. Cruzeta de ferro galvanizado do 2", urna.
D 018. Dobradiças niqueladas com parafusos niquelados de 1",
C 136. Cruzeta de ferro galvanizado de 2 1/2", urna.
par.
C 137. Cruzeta de ferro galvanizado de 3", lima.
D 019. Dobradiças niquPladas com parafusos niquelados de 1 /12",
C 138. Cruzvaldina, lata.
par.
C 139. Curva de ferro galvanizado, de 3%8", uma.
D 20.
Dobradiças niqueladas com parafusos niquelados de 2",
C 140. Curva de ferro galvanizado, de 1/4", uma.
par.
C 141. Curva de ferro galvanizado, de 1/2", urna.
D 21.
Dol,radiças niqueladas com parafusos niquelados de 2 1/2",
C 142. Curva de ferro galvanizado, de 3/4", urna.
par.
C 143. Curva de ferro galvanizado, de 1", uma.
li
022. Dobradiças niqueladas com parafusos niquelados. Ce 3",
C 144. Curva de ferro galvanizado, de 1 1/4", urna.
par.
C 145. Curva de ferro galvanizado, de 1 1/2". urna.
D 023. Dobradiças niqueladas com parafusos niquelados de 3 1/2",
C 146. Curva de ferro galvanizado, de 2", uma.
Par.
C 147. Curva de ferro galvanizado, de 2 1/2", urna.
D 024. Dobradiças niquelada
com parafusos niquelados de 4",
C 148. Curva de ferro galvanizado, de 3", uma.
par.
G 149. Chapa de amianto (qualquer espéssura), quilo.
D 025. Dobradiças n. 1.828, de 3", cone parafusos. par.
C 150. Cadeado "Solingen", de 45 mm, com duas chaves, um.
D 026. Dobradiça preta de vai-vem, par.
C 151. Caixa de descarga "Maravilha", para 18 litros, completa, D 027. Diamante "NOBEL" — Banana.
uma.
D 028. Dobradiça de metro, latonada, de 3/4", com parafuso, meeC 152. Corta-galho com corda, um.
iro.
C 153. Chapa de klingerite, de 1/8", quilo.
D 29.
Disco de ferro fundido, de Om.12 x 06 de espessura, um.
O 154. Chapa de lingerite, de 3/16", Quilo.
D 30.
Dissolvente "Castelo" (Thiner), galão.
C 155. Cânhamo em fibra, quilo.
D 031. Duplo metro de madeira, dobradiço, com m61a, marca
C 158. Capacete para soldador, um.
"STANLEY", um.
C 157. Clips para cabo de 1/4", um.
E 001. Escovão para encerar, com cabo, n. 3, um,
C 158. Chumbo em rodinhas para lacrar, quilo.
E 2.
Escovão para encerar, com rabo, n. 4, um.
C 159. Cola para seleiro, marca "Nuline", lata.
E 3.
Escovinha para unha, uma.
C 160. Cordão branco de algodão de 3/4" de diâmetro, metro.
E 4.
Espanador de penas, n. 30, um.
C 161. Cal "Bordaleza", quilo.
E 005. Espanador de penas, n. 35, um.
C 162. Cimento branco, quilo.
E 006. Espanador de penas, n. 40, um.
C 163. Copo de vidro resistente, liso, um.
E 007. Especularite (perita de ferro), quilo.
C 164. Corda de amianto (de qualquer diâmetro), quilo.
E 008. Esféra de aço de 118", uma.
C 165. Cordão branco de algodão, de 3 mm de diâmetro, metro.
•E 009. Esféra de aço de 3116", urna.
C 166. Cortiça em folha fina, folha.
E
Esférà de aço de 14", uma.
C 167. Chapa de asbestos branco, de 1/8" de espessura, de 2ms x E 010.
011. Esféra de aço de 516", urna.
x im, metro quadrado.
E
Esféra de aço de 3 8", uma.
C 168. Chapa de Eternit, de 1m20 x 2m,50 x 0m,004, metro qua- E 012.
013. Esféra de aço de 7 16", uma.
drado.
E 014. Esféra de aço de 1 2", uma.
E 015. Esféra de aço de 5,8", urna.
.0 169. Calibre de rosca de "Whiteorth", com 28 lâminas, um.
E 016. Estanho virgem "Carneiro" em verguinhas, quito.'
C 170. Calibre de rosca métrica, com 20 lâminas, um.
E 017. Estopa branca de algodão. de 1', quilo.
C 171, Calibre Mauser, com vernier inoxidavel, de 160 mim, um.
C 172. Calibre Mauser, com vernier inoxidavel, de 310 m/m, um. ,E 018. Esquadro de aço "Stanlei." de 6", um.
C 173. Calibre Mauser, com vernier inoxidavel, n. 1, um.
S 019. Esquadro de aço "Stanley" de 8", um.
C 174. Calibre Mauser, com vernier de aço, inoxidavel, n. 6/E/130 E 020. Esquadro de aço "Stanley" de 10", um.
E 021. Extrato "Nogueira", quilo.
1/50 m/m, um.
C 175. Calibre Mauser, com vernier de aço, inoxidavel, n. 1 N, um. E 022. Emendas "Jacaré", marca "Texas", n. 45, caixa.
C 176. Chave "Griffin" de 12", uma.
E 023. Emendas "Jacaré", marca "Texas", n. 25 F., caixa.
C 177. Chave "Griffin" de 14", uma.
E 021. Eletrodos para solda à oxigênio, tipo 38, de 314", um.
E 25.
C 178. Chave "Griffin" de 18", uma.
Eletrodos para solda à oxigénio, tipo 38, de 2mm., um.
C 179. Chave ingleza. abertura até 3". uma.
E 26.
Eletrodos para solda à ox:gênio, tipo 38, de 4 mm., um.
E 27.
C 180. Compasso para medir externo de 10", um.
Eletrodos para solda à oxigênio, tipo 38, de 5 mm., um.
E 28.
C 181. Compasso para medir externo de 8", um.
Eletrodos para solda à oxigênio, tipo 40, de 2mm., um.
C 182. Compasso para medir interno de 10", um.
E 29.
Eletrodos para solda à oxigênio, tipo 40, de 2,5 rum., um.
C 183. Compasso para medir interno de 8", um.
E 30.
Eletrodos para solda à oxigênio, tipo 40, de 3 114 mim., uni.
C 184. Chapa de ferro xadrés, de 3 metros x 1,5 x 3/8" quilt.
E 31.
Eletrodos para solda à oxigênio, tipo 40, de 4mm., um.
C 185. Copo de vidro de 96 m/m de diâmetro, para lubrificadores de E 32.
Eletrodos para solda à oxigênio, tipo 46, de 2mm., um.
E 033. Eletrodos para solda à oxigênio, tipo 46, de 2,5 mm., um.
nontagotas. um .
C 186. Condorkote (piranga n. 609, galão.
E 34.
Eletrodos para solda à oxigênio. tipo 50, de 2 mm., um.
D 187. Condorkote 'piranga n. 511, galão.
E 35.
Eletrodos para solda à oxigênio. tipo 50, de 2,5 rara., um.
C 188. Condorkote (piranga n. 512, galão.
E 36.
Eletrodos para solda à oxigênio, tipo 50, de 3,25 mm., um.
C 189. Condorkote [piranga n. 515, Galão.
E 037. Eletrodos para solda à oxigênio tipo 50 de 4 mm um
C 190. Condorkote 'piranga n. 518, galão.
E 038. Eletrodos para solda à oxigênio, tipo 50, de 5mm., um.
C 191. Condorkote (piranga n. 521, galão.
E 039. Eletrodos para solda à oxigénio, tipo 50, de 6 mm., um,
C 192. Condorkote 'piranga n. 529. galão.
E 040. Eletrodos para solda à oxigênio, tipo 250, de 3,25 mm., uni.
C 193. Condorkote 'piranga n. 530, galão.
E 041. Eletrodos para solda à oxigênio, tipo 250, de 4 mm.. um.
C 194. Condorkote Ipiranga n. 557, galão.
E 042. Eletrodos para . solda à oxigénio, tipo 250, de 5min., um.
C 195. Condorkote 'piranga n. 562, galão.
E 043. Eletropos paraosolda à oxigénio, tipo R. S., de 2,5 mm., ura.
C 196. Coneretina para assoalho 'piranga, galão.
E 044. Eletrodos paysolda à oxigênio, tipo R. 8., de 3,25 mm., um.
C 197. Concretina para exterior ( p iranga, galão.
E 045. Eletrodos paia solda à oxigênio, tipo R. B., de 4mm.o unx •
D 001. Depósito para lixo em rolha, de ferro galvanizado, u.
E 046. Emendas "Jacaré", "Texas", n. 35 N, caixa.
um.
E 047. Escovas de aço para limas, n. 7, uma.
D 002. Depósito para lixo em folha de ferro g
E
048. Enxofre em pedra, quilo.
alvanizado,
n.
3. E
Um.
049. Escovas para escovões para encerar n. 4, uma.
E 050. Escovas duplas para limpeza de fuzil, urna.
D 003. Diamante para cortar vidros, um.
E 051. Escovilo de piassava com cabo, um.
D 004. Dobradiça de ferro com parafuso de 1", par.
E 052. Estopa de seda branca, quilo.
D 005. Dobradiças de ferro com parafuso de 1 1/2", par.
E 053. Estopim "Nobel", pé.
D 006. Dobradiça de ferro com parafuso de 2", par.
E 054. Enxadinha para Jardinheiro, uma.
D 007. Dobradiças de ferro com parafuso de 2 1/2", par.
E 055. Enxada "Jacaré" sem cabo, uma.
D 008. Dobradiças de ferro com parafuso de 3", par.
E 056. Enxó "Greaves" n. 2, uma.
D 009. Dobradiças de ferro com parafuso de 3 1/2", par.
E 057. Enxadão de 3£, marca "Jacaré" sem cabo, um.
D 010. Dobradiças de ferro com p arafuso de 4", par.
E 058. Escova de aço para limas. uma.D 011. Dobradiça latonada, com , para fuso latonado, de 1", par.
D 012. Dobradiças latonadas, com parafuso latonalo, de 1 1/2", E 059. Esmalte "Dacolin" u. 1; galão.
E 060. Esmalte "Dacolin" n. 5, galão.
par.
E 061. Esmalte "Dacolin" n. 7, galão.
D 013. Dobradiças latonadas, com parafuso latonado, de 2", nar.
D 014. Dobradiças latonadas, com parafuso latonado. de 2 1/2", E 062. Esmalte "Dacolin" n. 10, galão.
E 063. Esmalte "Dacolin" n. II, galão.
par.
• 064. Es malte "Dacolin" n. 12, galão.
D 015. Dobradiças latonadas, com parafuso latonado. de 3". Dar.
E 065. Esmalte. "Daeolin" n. 13, galão.i
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E 066. Esmalte "Dacolin" n. 14, galão.
E 067. Esmalte "Dacohn" n. 18, galão.
E 068. Esmalte "Decolai" n. 21, galão.
E 069. Esmalte "Dacoiin" n. 22, galão.
E 070. Esmalte "Dacelin" n. 25, galão.
E 071. Esmalte "Dacolin" n. 26, galão.
E 072. Eswalte "Dacolin" n. 30, galão.
E 073. Esmalte "Dacolin" n. 33, galão.
E 074. Esmalte "Dacoiin" n. 35, galão.
E 075. Esmalte "Dacolin" ri. 37, galão.
E 076. Esmalte "Dacolin" n. 2, galão.
E 077. Esmalte "Dacolin" a. 4 , galão.
E 078. Esmalte "Dacolin" n. 6, galão.
E 079. Esmalte "Danilo" n. 8, galão.
E 080. Esmalte "Decolin" n. 9. g alão. E 081. Esmalte "Dacolin" n. 15, galão.
E 082. Esmalte "Daceiin" n. iii. galão.
E 083. Esmalte "Dacolin" n. 17. galão.
E 084. Esmalte "Dacolin" n. 19, galão.
E 085: Esmalte "Dacolin" a. 20, galão.
E 086. Esmalte "Dacolin" n. 27, galão.
E 087. Esmalte "Dacolin" n. 29, galão.
E 088. Esmalte "Dacolin" n. 31, galão.
E 089. Esmalte "Dacolin" n. 34, galão.
F 001. Ferro batido para solda à oxigênio, de 2 in1m., quilo.
Ferro batido para solda à oxigênio, de 3 mim., quilo.
F 2.
Ferro batido para solda à oxigênio, de 4 mim., quilo.
F 3.
Ferro batido para solda à oxigênio, de 5 m1m.,
F 4.
Ferro batido para solda à oxigênio, de 6 mim., quilo.
F 5.
• 006. Ferro batido para solda à ox:gènlo, de 7 m1m., quilo.
F 007. Ferro batido para solda a oxigênio, de 8 mim., quilo.
• 008. Ferro em cantoneira, (L) de 118" de espessura, qualquer
largura, quilo.
Ferro em cantoneira, (L) de 1:16" de espessura, qualquer,
F 9.
largura, quilo.
Ferro em cantoneira, (L) de 3116" de espessura, qualquet.
F 10.
largura, quilo.
Ferre em cantoneira, (L) de 114" de espessura, qualquer
F 11.
largura, quilo.
Ferro em cantoneira, (L) de 5116" de espessura, qualquer'
F 12.
largura, quilo.
Ferro em cantoneira, (L) de 318," de espessura, qualquer
F 13.
largura, quilo.
Ferro em cantoneira, (L) de 112" de espessura, qualquer
F 14.
largura, quilo.
Ferro • chato (em barra, retangular) de 118", quilo.
F 15.
E 016. Ferro chato (em barra ietangular) de 116", quilo.
Ferro chato (em barra retangular) de 3 16". quilo.
F 17.
Ferro chato (em barra, retangular) de 114", quilo.
F 18.
Ferro chato (em barra, retangular) 4-1e 5116", quilo.
F 19.
Ferro chato (em barra, retangular) de 318", quilo.
F 20.
Ferro chato (em' barra, retangular) de 112", quilt
F 21.
Ferro chato (em barra, retangular) de 58", quilo.
F 22.
Ferro chato (em barra, retangular) de 314", quilo.
F 23.
Ferro fundido para solda à oxigênio, de 2 mm., quilo.
F 24.
E 025. Ferro fundido para solda à oxigênio, de 3 m1m., quilo.
mIra., quilo.
Ferro fundido para solda à oxigênio, de
F 26.
Ferro fundido para solda à oxigênio, de 5 m'm., quilo.
F 27.
Ferro fundido para solda à- oxigênio, de 6 m)m., quilo.
F 28.
Ferro fundido para solda à oxigênio, de 7 mm., quilo.
F 29.
E 030. Ferro fundido para solda à oxigênio, de 8 mim., quilo.
Ferro T, de 118" de espessura, qualquer largura. quilo.
F 31.
Ferro T, de 1116" de espessura, qualquer largura. quilo.
F 32.
Ferro T, de 316" de espe a sura, qualquer largura, quilo.
F 33.
Ferro T. de 114" de espessura, qualquer largura, quilo.
F 34.
Ferro T, de 5116" de espessura, qualquer largura, quilo.
F 35.
E 036. Ferro T, de 318" de espessura, qualquer largura, quilo.
Ferro T, de 112" de espessura, qualquer largura, quilo.
F 37.
Ferro U, de 30 mim. x 30 mm. x 2 m1m. de espessura, quilo.
F 38.
Ferro U, de 1 112" x 1 318" x 1 3116" de espessura, quilo.
F 39.
10 040. Ferro U, de 2" x 1 112" x 3116" de espessura, quilo.
• 041. Ferro U, de 2 112" x 1 518' x 114". quilo.
Ferro 1.1, de 3" x 1 314" x 114", quilo.
F 42.
Ferro U, de 4" x 2" x 114" de espessura, quilo.
F 43.
E 044. Ferro em vergalha° quadrado, de 114", quilo.
E 045. Ferro em vergalha° quadrado, de 5116". quilo.
E 046. Ferro em vergalha() quadrado, de 318". quilo.
Ferro em vere,allião quadrado, de 112", quilo.
F 47.
Ferro em vergalha° quadrado, de 518", quilo.
F 48.
F -049. Ferro em vereelhão quadrado, de 314", quilo.
F 050. Ferra em vergalhai) quadrado, de 718", quilo.
E 051. Ferro em vergalhai) quad;aido, de 1", quilo.
F 052. Ferro em vergalhe° quadrado, de 1 114", quilo.
E 053. Ferro em vergalha° quadrado, de 1 112". quilo.
E 054. Ferro em vergalho quadrado, de 1 314", quilo.
I' 055. Ferro em vergalhão quadrado, de 2", quilo.
1? 058. Ferro em verganiáo quadrado, de 2 112". quilo.
I' 057. Ferro em vergalha° quadrado, de 3", quilo.
E 058. Ferro em vergalha° quadrado, de 3 112", quilo.
F 059. Fórro em vergalha() quadrado, de 4", quilo.
yergalbtio Ndonclo, de 4j8",
2 200. 'erro

Ferro em vergalha.° redondo, de 3116", quilo.
F 61.
Ferro em vergalha° redondo, de 114", quilo.
F 62.
Ferro em vergalha° redoedo, de 5116", quilo.
F 63.
fterro em vergalha° redondo, de 318", quilo.
F 64.
E 065. Ferro em vergalhão redondo, de 112", quilo.
5'8", quilo.
E 066. Ferro em vergalhar, redondo, de31-i",
quilo.
F 067. Ferro em vergalha° redondo, de
E 067. Ferro em vergarão redondo. de 718", quilo.
E 068. Ferro em vergalha° redondo, de 1", quilo.'
F 069. Ferro em yergallião redondo, de 1 114", quilo.
E 070. Ferro em vergalbão redondo, de 1 112", quilo.
E 071. Ferro em vergalhão redondo, de 1 314", quilo.
I' 072. Ferro em vergalha° redondo, de 2", quilo.
F 073. Ferro em vergalhai) redondo, de 2 112", qui4o.
E 074. Ferro em vergalha° redondo, de 3". quilo.
de 3 112", quilo'.
E 075. Ferro em vergalha° redondo,
E 076. Ferro em vergalhai) red o ndo, de 4" quilo.
1 112",
E 077. Fecho de unha latonado; com parafuso latonado, de
um.
Fecho de unha latonado, com parafuso latonado, de 2",
F 78.
um.
Fecho de unha latonado, com parafuso latonado, de 2 112;
F 79.
um.
de 3",
E 080. Fecho de unha latonado, com parafuso latonado,
ara.
F 081. Fecho de unha niquelado, com parafuso niquelado, de 0121,20,
um.
E 082. Fecho de unha niquelado, com parafuso niquelado, de 0m,30,
um.
de 0M,50,
E 083. Fecho de unha niquelado, com parafuso niquelado,
um.
de 0/21,79
E 084. Fecho de unha niquelado, com parafeso niquelado,
um.
Filtro "Senum", esmaltado, completo, le barro, uni.
F 85.
Filtro "Senum", aluminado, completo, am.
F 86.
Filtro de barro, com • vela, n. 3, ure..
F 87.
Frange de ferro galvanizado, de 318" um.
F 88.
' um.
E 689 Frange de ferro galvanizado, de 1 4",
090.
Frange
de
ferro
galvanizado,
de
1
2',
um.
E
Ff 091. Flange de ferro galvanizado, de 314", um.
F 092. Frange de ferro galvanizado, de 1", um.
E 093. Frange de ferro galvanizado, de 1 114", um.
Frange de ferro galvanizado, de 1 112", um.
F 94.
Frange de ferro galvanizado, de 2", um.
F 95.
I' 096. Frange de ferro galvanizado, de 2", um.
' 097. Flan e e de ferro galvanizado, de 3", um.
Flit t'(lata de 1 litro), lata.
F 98.
Fogareiro "Primus" (capacidade de 1 litro), um.
F 99.
F 100. Folha de fibra de (qualquer espessura), quilo.
F 101. Formicida "Nunes" lata.
F 102. Formicida "Pascoal" (lata de 1 galão), lata.
E 103. Fundo de cobre, de qualquer diâmetro e espessura, qui10.j
I' 104. Formão "Greaves", reto, sem cabo, de 118", um.
E 105. Formão "Greaves", reto, sem cabo, de 3116", um.
E 106. Formão "Greaves", reto, sem cabo, de 114", um.
F 107. Formão "Greaees", reto, sem cabo, de 5116", um.
E 108. Formão "Greaves", reto, sem cabo, de 5;, um.
de 112", um.
F 109. Formão "Greaves", reto, sem cabo,
F 110. Formão "Greaves", reto, sem cabo, de 314", um.
F 111. Formão "Greaves", reto, sem cabo, de 1", uma.
F 112. Formão "Greaves", reto, sem calai), de 1 11 4", um.
F 113. Formão "Greaves", reto, sem cabo, de 1 1 2", um.
F 114. Formão "Greaves", reto, sem cabo, de 1 3 4", um.
F 115. Formão "Greaves", reto, sem cabo do 2". um.
E 116. Formão "Greaves", goivo, sem cabo, de - 118", um.
F 117. Formão "Greaves", goivo, sem cabo, de 2116", utn.
E 118. Formão "Greaves", goivo, sem cabo, de 114", um.
F 119. Formão "Greaves", goivo, sem cabo, de 5146", um..
F 120. Formão "Greaves", goivo, sem cabo, de, 518", um. .
E 121. Formão "Greaves", goivo, sem cabo, de 112", um.
E 122. Formão "Greaves", goivo, sem cabo, de 314", um.
F 123. Formão "Greaves", goivo, sem cabo, de 1", um.
F 124. Formão "Greaves", goivo, sem cabo, de 1 114", um.
112", um.
F 125. Formão "Greaves", goivo, sem cabo, de11314",
um.
F 126. Formão "Greaves", goivo, sem cabo, de
Formão
"Greaves",
goivo,
sem
cabo,
de
2",
um.
F 127.
F 128. Fechadura "Vale" sem trinco, com parafusos, uma.
E 129. Fechadura para gaveta, tipo yale, com parafuso, uma.
F 130. Fechadura tipo yale, com trinco, completa, para porta, u1114.
F 131. Fechadura "Gorge", para porta, completa, uma.
F 132. Fechadura para embutir, de 1 112", completa, uma.
F 133. Fechadura "Lafont", completa, para porta, uma.
E 134. Fechadura de gaveta, de 2" x 314", completa, uma.
E 135. Ferro 1, perfil. de 0m12 x 0m,06, quilo.
E 136. Funil esinaltadc. da 160 mbn. de boca, tem.
E 137. Fechadura para embutir, de 2" x 1 112" completa, urna.
.
ta. uma.
E 138. Fechadura para porta, de 2 x 3", comple
E 139. Fechadura de pregar a face, de 1 1(2" x 3", comp ie la, uma.
F' 140. Fechadura completa, para secretária. uma.
F 151 . Fechadura para embutir, para gaveta, de 2 31i" x 1 112",
completa, uma.
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174. Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, para madeira, de
1 314", 2 40 mim, grosa.
R 175. Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, para madeira, de
1 314" x 11 mim, grosa.
2 174. Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, para madeira, de
1 314" x 12 mim, grosa.
177. Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, para madeira., de
1 314" x 13 mirra grosa.
178. Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, para madeira de
1 3142 x 14 mim, grosa.
170. Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, para madeira, de
2" x 8 mim, grosa.
180., Parafuso de ferro, fenda, cabaça redonda, para madeira, de
2" x 9 mim, grosa.
fenda, cabeça redonda, para madeira, de
2 481. Parafuso de10ferro,
mim, grosa.
2" x
82. Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, para Madeira, de
2" x IA mim, grosa.
189. Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, para madeira, de
2" x 12 mim, grosa.
164. Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, para madeira, de
2" x 13 mim, grosa.
485., Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, para madeira, de
x 14 mim, grosa.
108. Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, para madeira, de
2" x 15 mim, grosa.
1a/7. Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, para madeira, de
2" x 18 mim, grosa.
., Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, para madeira, de
2 114" x 8 mim, grosa.
2 189. Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, para madeira, de
2 la" x 9 mim, grosa.
2 190. Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, pua madeira, de
2 114" x 10 mim, grosa.
101., Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, para madeira, de
2 114" x 11 mim, grosa.
2 192. Parafuso de ferro, renda, cabeça redrado, para madeira, de
2 114" x 12 mim, grosa.
2 198, Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, para madeira, de
2 114" x 13 mim, grosa.
p 194. Parafuso de ferro, fenda, oabeça redonda, para madeira, de
2 114" x 14 mim, grosa.
P 196. Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, para madeira, de
2 114" x 15 mim, grosa.
p 108. Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, para madeira, de
3 114" x 16 mim, grosa.
p 197. Parafuso de ferro fenda, cabeça redonda, para madeira, de
2 112" x 8 mim, grosa.
r. 198. Parafuso de ferro, fenda, cabeça. redonda, para madeira, (Te
2 112" x 9 mim, grosa.
p 100. Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, para madeira, de
2 112" x 10 mim, grosa.
p 200. Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, para madeira, de
2 112" x ti mim, grosa.
*
p 201. Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, para madeira, de
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219. Parafuso de ferro, rosca de máquina, cab. sextavada, coca
porca, de 1" x 1/4", dúzia.
P 220. Parafuso de ferro, rosca de máquina, oab. sextavada, conX
porca, de 1" x 5/16", dúzia.
221. Parafuso de ferro, rasca de máquina, cab. sextavada, cora
porca, de 1" x 3/8", dúzia.
P 222. Parafuso de ferro, rosca de máquina oab. sextavada, com
poaca, 1" x 1/2", dúzia.
P, 228. Parafuso de ferro, rosca de máquina, oab. sextavada, coM
peroa, de 1 1/4 x 3/16", dúzia.
R 224. Parafuso de ferro, rosca de máquina, cab. sextavada, com,
porca, de 1 1/4 x 1/4", dúzia.
R 225. Parafuso de ferro, rosca de máquina, oab. sextavada, cota
porca, de 1 1/4 x 5/16", dúzia.
P 228. Parafuso de ferro, rosca de máquina, cab. sextavada, com
porca, de 1 1/4 x 3/8", (115,:ia.
R 227. Parafuso de ferro, rosca de máquina, oab. saldava" cord
- porca, do 1 1/4 x 1/2", dúzia.
P 228. Parafuso de ferro, rosca de máquina, cab. sextavada, cora
porca, de 1 1/2 x 1/4", dúzia.
R 229. Parafuso de ferro, rosca de máquina, oab. sextavada, coM
porca, de 1 1/2 x 5/16", dúzia.
R 280. Parafuso de ferro, rosca de máquina, cala sextavada, 0041
porca, de 1/2 x 3/8", dúzia.
R 231. Parafuso de ferro, rosca de máquina, cab. sextavada, coa(
porca, de 1/2 x 1/2" dúzia.
R 282. Parafuso de ferro, rosca de
' máquina, cab. sextavada, em(
porca, de 1 9/4" x 1/4", dúzia.
R 288. Parafuso de ferro, rosca de máquina, cata sextavadas conl
porca, de 1 3/4" x 5/16„, dúzia.
P 284. Parafuso de ferro, rosca de máquina, oab. sextavadd, ema
porca, de 1 9-4" x 3/8", dúzia.
R 295. Parafuso de ferro, rosca de máquina, oab. sextavada, cora
porca, *de 1 8/4" x 1/2", dúzia.
R 236. Parafuso de ferro, rosca de máquina, oab. sextavadtt, eoni
porca, de 1 3/4" x 5/8", dúzia.
R 237. Parafuso de ferro rosca de máquina, cal. sextavade; corá
porca, de 1 b/4" x 8/4", dúzia.
P 288. Parafuso de ferro, rosca de máquina, oab. seXtavada, eom
porca, de 1 8/4" x 8/8", dúzia.
• 289. Parafuso de ferro, rosca de máquina, cab, sextavada, coal
p

porca, de 1 3/4" x 1/4", dúzia.

R 240. Parafuso de ferro, rosca de máquina, oab. eextavada, oona
porca, de 1 /4" x 5/16", dúzia.
R 241. Parafuso de ferro, rosca do ikáquina, caia matava" coxa',
porca, de 1 3/4" x 1/2", dúzia.
• 242. Parafuso de ferro, rosca de máquina, oab. sextavada, corg,
porca, de 1 8/4" x 5/8", dúzia.
• 248. Parafuso de ferro rosca de máquina, mei. hextavada, eoW
porca, de 1 /4" x 8/4", dúzia.
R 244, Pastala
siva paarcorreia "Cllin8-surfaee" lenha de 1
adesiva

• 245. Pá de bico, n. 5, unia.
• 246. Pá de bico, n. 6, uma,
P 247. Pá quadrada, n. 5, uma,
2 112" x 12 mim, grosa.
P 248. Pá quadrada, n. 6, uma.
P 202. Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, para madeira, de P 249. Pedra Pomes em pó, quilo,
2 112" x 13 mim, grosa.
P 250. Pincel de 'abalo preto ou branco, chato, d. 4, un3.1
2 tes. Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, Para madeira, de P 251. Pincel de cabelo preto ou branco, chato, a. 8, um,
2 112" x 14 mim, grosa.
P 252. Pincel de cabelo preto ou branco, chato n. 8, um. s.,
P 204. Parafina de ferro, fenda, cabeça ~mie, Para madeira, de P 253. Pincel de cabelo preto ou branco, chato, n. 10, uni.
2 112 x 15 mim, grosa,
P 254. Pincel de cabelo preto ou branco, chato, n. 12, uma,
p 205. Parafuso de ferro, fenda, calina redonda, para madeira, de P 255. Pincel de cabelo preto ou branco, chato, n. 14, um.
2 112" x ie mina grosa.
P 256. pincel de cabelo preto ou branco, chato, n. 16, um.
P 208. Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, Para madeira, de P 257. Pincel de cabelo preto ou branco, chato, n. 18, um.
8 x 10 mim, grosa.
P 258. Pincel de cabelo preto ou branco, chato, n. 20, uma,
P 207. Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, para madeira, de P 259. Pincel de cabelo preto ou branco, chato, n. 22, uni.
3" x 11 mim, grosa.
P 260. Pincel de cabelo preto ou branco, chato, n. 24, um.
p tes. Parafuso de ferro, fenda, cabeça redondo, para madeira, de P 261. Pincel de cabelo preto ou branco, chato, n. 26, uni.
3" x 12 mim, grosa.
P 262. Pincel de cabelo preto ou branco, chato, n. 28, um.
P roo. Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, para madeira, de P 283. Pincel de cabelo preto ou branco, chato, n. 80, U111%
3" x 13 mim, grosa.
P 264. Pincel de cabelo preto ou branco, chato, n. 82, um.
P 210. Parafuso de ferro, fenda cabeça redonda, para madeira, de P 285. Pincel de cabelo preto ou branco, chato, n. 34, um. f
P 266. Pincel de cabelo preto ou branco, redondo, n. 4, unh
3" ic 14 mim, grosa.
P 267. Pincel de cabelo preto ou branco, redondo, ii. 61 UM.
P 211. Parafuso de ferro, fend a, cabeça redonda, para. madeira, de
P 268. Pincel de cabelo preto ou branco, redondo, a. 8, MU.
x 15 mfm, grosa.
289. Pincel de cabelo preto ou branco, redondo, a. 10, mil.
P 212. Parafuso de ferro, fenda, cabeça redonda, liara madeira, de P
12, um.
270. Pincel de cabelo preto ou branco, redondo,
P
3" x 16 Mim, grosa.
P 271. Pincel de cabelo preto ou branco, redondo, a. 44, MI.,
P 219. Parafuso de ferro, rosca de máquina, eab „ eextavada, com P 272. Pincel de cabelo preto ou branco, redondo, n. 16, UM.
porca, de 8/4" x 1/8", &bis.
P 278. Pincel de cabelo preto ou branco, redondo, a. !g, 124n.
P 214. Parafuso de ferro, rosca de máquina, eab • eextavada, com P 274. Pincel de cabelo preto ou branco, redondo, n. RO, UM.
porca, de 3/4" x 9/16", dúzia. *
P 275. Pincel de cabelo preto ou branco, redondo, a. 22, uln.
IP 245. Parafuso de ferro, rosca de maquina, eab . sextavada, com • 276. Pincel de cabelo preto ou branco, redondo, n. 24, um.'
por, de 9/4" x 1/4", dúzia.
P 277. Pincel de cabelo preto ou branco, redondo, n. 28, una
P 216. Parafuso de ferro, rosca de máquina, cab • sextavada, •0m. P 278. Pincel de cabelo preto ou branco, redondo, n. 28,
porca, de 3/4" x 5/16", dúzia.
• 280. Pincel de cabelo preto Ou branco, redondo, n. $2, um.
P 217. Parafuso i.e ferro, rosca de máquina, oab • sextavada, com P 279. Pineel de cabelo Preto Ou br anca, re d onda; 110 30/ um.
p 281. Pincel de cabelo preto ou branco, redondo, a. 34, 11048
porca, de 1" z 1/8", dúzia.
P 218. Parafuso de ferro, rosca de máquina, eab • sextavada, com P 282. Pira, quilo.
p orca, de 4" x 3/16", dúzia.
• 28$ . Plug de long galy.allig498 4:3 Meg iam.
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284. Plug de ferro galvanizado, de 3/8", Um.
285. Plug de ferro galvanizado, de 1/2", um.
286. Plug de ferro galvanizado, de 3/4", um.
P 287. Plug de ferro galvanizado, de 1", uru.
p 288. Plug de ferro galvanizado, de 1 1/4", um.
P 289. Plug de ferro galvanizado, de 1 1/2", um.
290. Plug de ferro galvanizado, de 2", um.
291. Plug de ferro galvanizado, de 2 1/2", um.
292. Plug de ferro galvanizado, de 3", uni.
293. Pó leve, quilo.
294. Pó de alumínio, para solda a oxigênio, quilo.
295. Pó de bronze, para solda a oxigênio,. quilo.
296. Pó de ferro fundido, para solda a oxigênio, quilo.
297. Pó de ferro batido, para solda a oxigênio, quilo
298. Pó de latão para solda a oxigênio, quilo.
299. Pó de sapato, quilo.
300. Porca de ferro, quadrada, (qualquer tamanho), quilo,
301. Porca de ferro, sextavada, (qualquer tamanho). (mito:
302. Prego (em maço de 2 qu i los) 6 x 6, quilo.
303. Prego (em maço de 2 quilos) 8 x 8, quilo.
304. Prego (em maço de 2 quilos) 8 x 9, quilo.
305. Prego (em maço de 2 quilos) 10 x 10, quilo,
306. Prego (em maço de 2 quilos) 12 x 12, quilo.
307. Prego (em maço de 2 quilos) 13 x 15, quilo
308. Prego (em maço de 2 quilos) 14 x 15. quile.
309. Prego (em maço de 2 quilos) 14 x 14, quilo.
310. Prego (em maço de 2 quilos) 14 x 18, quilo.
311. Prego (em maço de 2 quilos) 14 x 27, quilo.
312. Prego (em maço de 2 quilos) 13 x 14 quilo.
313. Prego (em maço de 2 quilos) 13 x 16, qui?,
314. Prego (em maço de 2 quilos) 10 x 18, quilo.
315. Prego (em maço de 2 quilos) 16 x 21, quilo.
316. Prego (em maço de 2 quilos) 16 x 21, quilo.
317. Prego (em maço de 2 quilos) 17 x 17, quilo,
318. Prego (em maço de 2 quilos) 17 x 91, quito.
319. Prego (em maço de 2 quilos) 17 x 24, quilo. fa
320. Prego (em maço de 2 quilos) 17 x 27, quito.
'e quita.
321. Prego (em maço de 2 quilos) IF.
322. Prego (em maço de 2 quilos) 18 7. 24, quile.
. 328. Prego (em maço de 2 quilos) 18 x 30. quilo
324, Prego (em maço de 2 quilos) 19 x 19, quilo.
325. Prego (em maço de 2 quilos) 19 x 27, quilo.
326. Prego (em maço de 2 quilos) 19 x 313. quilo.
327. Prego (em maço de 2 quilos) 20 x 90, mu'o
328. Prego (em maço de 2 quilos) 21 x 33, quilo
329. Prego (em maço de 2 quilos) 21 x 45, quilo.
330. Prego (em maço de 2 quilos) 22 x a a pene.
/ 331. Prego (em maço de 2 quilos) 29 x
P 332. Prego (em maço de 2. quilos) 23 x Se, ateio.
P 333. Prego (em maço de 2 quilos) 23 x 45. quilo,
/ 334. Prego (em mago de 2 quilos) 21 x 48, gude
335. Prego (em maço de 2 quilos) 9 1 x 52, quilo
336. Prego (em maço de 2 quiles) 25 x 60. quite.
p 337. Prego (em maço de 2 quilos) 26 x 72. with.
1? 338. Prego (em maço de 2 quilos) 26 x 81. quilo.
339. Purpurina ouro, quilo.
, 310. Purpurina preta, quilo.
311. Purpurina ouro, envelope.
342. Purpurina prata, envelope.
. 343. Papelão comum de 0,7 ni/in, quilo.
344. Papelão comum de 1,7 m/m, quilo.
345. Porta-copos de metal, de 2 lugares, um.
346. Porta-copos de metal. de 3 lugares, um.
347. Pedra de 0m,20 (completo), um.
• 318. Pedriz de Orn,30 (completo), um.
r 349. Pedriz de 0m,50•(completo), um.
r 350. Pedriz de Orn,70 (completo), um.
? 351. Pedra de afiar marca "Missieipi" de 4". uma.
? 252. Pedra de afira' marca "Missisipi" de 6". urna.
"o 353. Peça globar de "Sitiei) Carborundum" de 8", 55 volta, ,11 ampéres, urna.
354.
Pedra
desinfetante, para aparelho sanitário, urna.
3
i; P 355. Pedra esmeril, para amolar alfange, uma. .
? 356. Pedra para isqueiro, uma.
P 357. Pedra "Turca", do 6", para afiar ferramentas, uma.
P 358. Peneira de arame de 0m,30 de 0, uma.
P 359. Peneira de arame de 0m,40 de O, uma.
P 360. Peneira de arame de 0m,45 de 0, uma.
P 361. Plumbagina, quilo.
P 362. Puchadores niquelados, um.
p Na. Prego de ferro galvanizado, de 15 x 8, quilo.
p )04. Prego com cabeça de chumbo, quilo.
p 65. Pá para jardineiro marca "Touro", lima.
p 300. Pedra de afiar Carborundure de 7", uma.
ia.
P • '7. Pedra esmeril Carborundum, de 2 x 1/4",
' - de 0 ex1, : , Pedra esmeril de copa perfil il. 117. de
tern o , 2" de altura e 1/2" de a do .
, in 0 exlerno,
1, ' -, Pedra esmeril de copa perfil a. 117. (1
1 3/4" de altura e furo do 172" e. ' 'a.
Y :,.). Pedra esmeril de copa cónica n. 121, dr 2 ..). " de r-ç externo, 2" de altura com furo de 1/2" de 0. uoln.

1
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p au. Pedra esmeril pratinho n. 137 de 1 3/4" de 0 externo,

1/2" de altura, com furo de 3/18" de 0, uma.
P 372. Pedra esmeril pratinho n. 137, de 2 3/4" de 0 externo.
3/4" de altura, com furo de 1/2" de 0, uma.
P 373. Pedra esmeril pratinho n. 138, de 2 3/4" de 0 externo,
1 1/2" de altura, com furo de 1/2" de O, uma.
P 374. Pedra esmeril pratinho o. 139, de 2 3/4" de O externo, 1"
de altura, com furo de 1/2" de 0, uma.
P 375. Pedra esmeril pratinho ri. 142, de 2 3/4" de 0 externo, 1/2"
de espessura, com furo de 172" de 0, uma.
P 376. Pedra esmeril pratinho perfil n. 142. de 2" de 0 externo
e 3 m/m. do espessura, com furo de 1/2" de O, uma.
P 377. Pedra esmeril perfil n. 145, de 2 3/4" de 0 externo, 1 3/4"
de 0 interno e 1 1/2" de altura e 1/2" de furo, uma.
P 378. Pedra esmeril n. 150. de 2 3/4" de O externo, 1" de altura,
com furo de 1/2" de 0, uma.
P 379. Pedra esmeril perfil n. 152, de 2 3/4" de 0 externo, 114'
de espessura, na extremidade, com furo de 1/2", urna.
P 380. Pedra esmeril perfil n. 152, de 1 1/4" de 0 externo, 1/2"
de espessura na extremidade, com furo de 1/2", uma.
P 381. Pedra de afiar triangular de 1/2" x 1/2" x 6", uma.
P 282. Pedra de afiar triangular de 314" x 3/4" x 6", uma.
P 383. Pedra de afiar triangular de 3/4" x 1/2" x 6", uma.
P 384. Pedra de afiar meia cana de 1/2" x 6", uma
P 385. Pedra de afiar redonda de 1/2" x 6", uma.
P 386. Pedra de afiar quadrada de 1/2" x 6", uma.
P 387. Pedra de afiar quadrada de 1/4" x 1/4" x 6", uma.
P 388. Pesos de metal c:e 5 quilos (com 13 peças e copo de madeS
ra), jogo.
P 389. Porta cadeado galvanizado, de 7", um.
R 601. Raspadores "Stanley", um.
R 002. Rebite de ferro, cabeça chata ou redonda (de qualquer, ta.
manlio), quilo.
003. Regador de folha, para 10 litros, um.
it 304. Regador de folha, para 15 litros, um.
l 105. Rebite de cobre, de 1/2", u. 7, quilo.
0P0 n ebite de cobre, de 3/4", n. 8, quilo.
It 007. Rebite de cobre, de 1/2", n. 8, quilo.
R. 008. Rebite de cobre, de 378", n. 9, quilo.
009. Rebolo esmeril bastardo ou murço do 2" x 3/8", um.,
t 010. Rebolo esmeril bastardo ou rourço de 2 3/4" x 1/2", uni.
Rebolo esmeril bestardo ou murço de 3" x 1/4", um.
atz. Rebolo esmeril bastardo ou murço de 4" x 3/4", um.
lt 013. Rebolo esmeril bastardo ou muno de 4" x 1", um.
P 014. Rebolo esmeril bastardo ou murço de 5" x 1", um.
R 015. Rebolo esmeril bastardo ou murço de 6" x 1", um.
x 1", um.
olo esmeril bastardo ou murço de
• (ji6.
117. Rebolo esmeril bastardo ou murço de 8" x 3/4", um.
)18. Rebolo esmeril bastardo ou inuho de 10" x 5/16", um
11 019. Rebolo esmeril .bastardo ou rnurço de 10" x 1", uni.
R 020. Rebolo esmeril bastardo ou murço de 10" x 1 1/4", uni.
R 0 9 1. Rebolo esmeril bastardo ou murço de 12" x 1' 1/4". um.
R, 022. Rebolo esmeril bastardo ou murço de 12" x 1 1/2", um.
R 23. Registro de ferro galvanizado com macho de 1/4", um. ,
Registro de ferro galvanizado com macho de 3/8", um.
R 24.
Registro de ferro galvanizado com macho de 1/2", um..
R 25.
R 26. Registro de ferro galvanizado com macho de 3/4", um.
R 27. Registro de ferro galvanizado com macho de 1", um.
Registro de ferro galvanizado com macho de 1 1/2", um,
R 28.
Registro de ferro galvanizado com Macho de 2", um.
R 29.
R 30. Registro de ferro galvanizado com macho de 2 1/2", um.
Registro de ferro galvanizado com macho de 3", um.
R 31.
Registro de gaveta, de bronze, de 3/4", um.
R 32.
Registro de gaveta, de bronze, de 1", um.
R 33.
Registro de gaveta, de brbnze, de 1 1/4", um.
R 34.
R 35. Registro de gaveta, de bronze, de 1 1/2", um.
R 36. Registro de gavela, de bronze, de 2", um.
R 37. Registro de gaveta, de bronze, de 2 1/2", um.
R 38. Registro de gaveta, de bronze, de 3", um.
Registro de pressão, de metal amarelo, de 3/8", um.
R 39.
Registro de preseho, de metal amarelo, de 1/2", um.
R 40.
R 41. Regislro de pressão, de metal amarelo, de 3/4", um.
R 42. Registro de pressão, de metal amarelo, de 1'", um. .
R 049. Registro de latão, de gaveta, de 3/4", um.
R. 044. Registro de latão, de gaveta, de 1", um.
R 45.
Registro de latão, de gaveta, de 1 1/4", um.
R 46. Registro de latão, de gaveta. de 1 1/2", um.
R 47.
Registro de latão, de gaveta, de 2", um.
R 48.
Registro de latão, de gaveta, de 2 1/2", um.
R 49. Registro de latão, de gaveta. de 3". um.
R 50.

Rodízio para porta d? vitrine, tiffi.

R 51. 'Iode de borracha. com cabo, iim.
II 052. Ilegir:fl'o
pcesAo, tom união, de 1/2", um.

• 051. 1logif=lru (te 1:1^eãO, com unifo, de 3/1", um.
• oeí Ruloucuti ii e;r e rn ,... de inlrfs -40. 0,cil0rde, 3 I V. tipo 10 AO,
n x 19 m/m., iii.
11 Oae.
(-aferra, ti- '0(0 1',
11 I V. tire, 3 .10,
de
x
,
17
TI or,a - 11 ( a- t!,
a tt
P e r l e!. p ara aquecedor eleírie0. pal'â CU: 0 1 ritade óleo marca "lley". de 1.500 \V, lutei.

R. 057. Reeuirader de borracha *Coodrich*,
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R 058. Respirador de borracha marca "The Imperial Brasil OU. TV", T 033.
'2034.
L1171.
T 35.
• 00. Removedor Marvelite "'piranga", galão.
T 36.
IS 001. sabão amarelo, especial, quilo.
T 37.
5 002. Sabão "Marmore", quilo.
T 38.
E 903. Sabão -lira mer", quilo.
T 39.
Is 004. Sabonel p rm halo, para aparelho Kanitz, um.
T 050.
E 31:5. Sabonete em bola, para aparelho Kanitz, perfumado. um .
'2011.
6 006. Sairia de metal amarelo, de 1", uma.
T 042.
a07. Sabia de metal amarelo, de 1 1/4". uma.
"2 013.
$ 008. Sairia de metal- amarelo, de 1 1/2, uma.
'I' &.
5 009. Sal oxalien,
•
T 015.
S 010. 'Iandaraea, em granulos, quilo.
T 046.
S 011. Safranina, quilo.
,T 047.
S 012. Sapóleo "Jaspeol", um.
T 048.
8 013. Sapóleo "Limpo]". um.
T 049.
6 014. Sapóleo "Radium", um.
'2050.
8 015. Saco de papel Kraft, para dois quilos, cento.
T 05/.
5 016. Saco de papel Kraft, para três quilos, cento.
T 052.
• 017. Saco de papel Kraft, para cinco qui los, cento.
11' 053.
E 018. Saco de papel ICraft, para 10 quilos, cento.
55.
019. Saco branco de algodão, vasto, um.
T 055.
8 020. Sal. arnbniaco, quilo.
56.
5 021. Salitre do Chile, quilo.
T 57.
5 022. Saida de latão de 1/2", uma.
T 58.
5 023, Saponaceo Marveline "Ipiranga", galão.
T 59.
8 024. Secante "Castelo" (em pacotes), pacote.
T 60.
5 025. Secante "Castelo" a granel, quilo.
T 061,
• 026. Serra de fita para máquina 'Peugeot", 3 mim, uma.
T 62.
8 027. Serra de fita para máquina "Peugeot", de 4 m/m, unia.
T 63.
5 028. Serra de fita para máquina "Peugeot", de 5 mim, unia.
T 64.
6 029. Serra de fita para máquina "Petigeot", de 8 na/m, unia.
T 65.
5 030. Serra de fita para máquina "Peugeot", de 10 milm, uma.
T 66.
031. Serra de fita p,ara máquina "Peugeot", de 12,7 mim, uma.
'2067.
g o32. Serra de fita para máquina "Peugeot", de 15 m/m, uma.
T 68.
8 033. Serra de fita para máquina "Peugeot", de 20 mim, uma.
T 69.
5 034. Serra de fita para máquina "Peugeot", 25,4 mim, uma
T 70.
5 035. Serra de fita para máquina "Peugeot", de 30 mim, uma.
T 71.
8 038. Serra de fita para máquina "Peugeot", de 36 mim, uma.
T 72.
5 037. Serra de fita para máquina "Peugeot", de 50 mim.. uma.
T 73.
5 038. Serrote "Greaves" para traçar, de 14", um.
5 039. Serrote "Greaves" para traçar, de 16", um.
T" 074.
8 040. Serrote "Greaves" para traçar, de 18", um.
•
T 075.
8 041. Serrote "Greaves" para traçar, de 20", um.
'2 076.
8 042. Serrote "Greaves" para traçar de 22", um.
T 77.
8 043. Serrote "Greaves" para traçar, de 24", um.
T 78.
8 044. Serrote "Greaves" para traçar, de 26", um'2 079.
8 045. Serrote "Greaves" de costa, de 10", um.
T 080.
8 046. Serrote "Greaves" de costa, de 12", um.
'2.081.
13 047. Serrote "Greaves" de' costa, de 18", um.
T 82.
6 048. Serrote "Greaves" de costa, de 18", um.
T 83.
5 049. Soda cáustica (em tambores de 50 quilos), quilo.
T 84.
• 050. Solda branca preparada. quilo.
T 85.
• 051. Solda forte, quilo.
T 86.
8 052. Solda cáustica, marca "Caveira", quilo.
T 87.
8 053. Solventlack "Ipiranga", galão.
T 88.
8 054. Suta de aço "Stanley", de 10"eurna.
T 89.
▪ 055. Suta de aço "Stanley", de 12", uma.
T 90.
ri, 001. Talha de barro, com torneira, para 10 litros, uma.
T 91.
T 002. Talha de barro, com torneira, para 20 litros, uma.
T 092,
T 003. Targeta envernizada, fio redondo, com para/uso, de 2", uma. T 93.
fr 004. Targeta envernizada, fio redondo, com parafuso, de 2 1/2", urna. T 94.
T 5.
Targeta envernizada, fio redondo, com parafuso, de 3", uma. T 95.
T 6.
Targeta niquelada, com parafuso, de 2", uma.
T 96.
T 7.
Targeta niquelada, com parafuso, de 2 1/2", uma.
T 97.
T 8.
Targeta niquelada, com parafuso, de 3", uma.
T 98.
11 609. Targeta niquelada, com parafuso niquelado, "livre e ocupado", T 99.
de 2", uma.
T 100.
!T 010. Targeta niquelada, com parafuso niquelado, "Livre e Ocupado", T 101.
de 2 1/2", uma.
rr 011. Targeta niquelada, com parafuso niquelado, "Livre o ()aunado", TT 102.
103.
de 3, uma.
T 104.
3 012. Taxas Americana n. 0, maço,
,11 105.
T 08. Taxas Americanas n. 1, maço.
rr 106.
T 14.
Taxas Americanas 11. 1 1/2, maço.
T 15.
Taxas Americanas n. 2, maço.
T 107.
Tê de ferro galvanizado, de 1/4", um.
T 16.
T 108.
T 17.
Tê de ferro galvanizado, de 3/8", um.
T 109.
T 18.
Tê de ferro galvanizado, de 1/2", um.
T 110.
T 19.
Tê de ferro galvanizado, de 3/4", um.
T 111.
T 20.
Tê de ferro galvanizado, de 1", um.
T 112.
T 21.
ré de ferro galvanizado, de 1 1/4", um.
T 113.
T 22. Pé de ferro galvanizado, de 1 1/2", um.
fr 114.
,T 023. ré de ferro galvanizado, de 2", um.
T 115.
T 024. Tê de ferro galvanizado, de 2 1/2". um.
T 116.
'2 025. Tê de ferro galvanizado, de 3", um. •
T 117.
T 026. Té de ferro galvanizado, de redução, de J/8" x 1/2" um.
T 118.
• 027. 'Pé de ferro galvanizado, de redução, de 3/8" x 3/4', um.
T 119.
• 028. Tè de ferro galvanizado, de redução, de 3/8" x 1", um.
T 120.
T 029. TA de ferro galvanizado, de redução, de 3/8" x 1 1/a", um.
T 121.
T 122.
'2 030. TA de ferro galvanizado, de redução, de 3/8" x 1 1/2", um.
T423.
• 031. 'lê de ferro galvanizado, da redução, de 3/8 x 2", um.
T 124.
T 032. 'Fé de ferro galvanizado, de redução, de 3/8" x 2 1/2", um,
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Tê de ferro galvanizada, de redução, de 3/8" x 3", um.
Tê de ferro galvanizado, de redução, de 1/2" x 3/4", um..
Tê de ferro galvanizado, de redução, do 1/2" x , um.
Tê de ferro galvanizado, de redução, de 1/2" x 1 1/4", um.
Tê de ferro galvanizado, de redução, de 2/2" x 1 1/2", um.
Tê de ferro galvanizado, de redução, de 1/2" x 2", um.
Tê de ferro galvanizado, da redução, de 1/2" x 2 1/2", um.
Tê de ferro galvanizado, de redução, de 1/2" x 3", um.
Tê de ferro galvanizado, de redução, de 3/4" x 1", um.
lê de ferro galvanizado, de redução, de 3/4" x 1 1/4", um.
Tê de ferro galvanizado, da redução, de 3/4" x1 1/2", um,
Tê de forro galvanizado, de redneão, de 3/ Pi" y 2", um,
Tê de ferro galvanizado, de redução, de 3/4" x 2 1/2", um.
Té, de ferra galvanizado, de redução, de 3/4" x 3", um.
Te de ferro galvanizado, de redução, de 1" x 1 1/4", um.
'ré de ferro galvanizado, de redução, de 1" x 1 1/2", um.
Tê de ferro galvanizado, de redução, de l' x 2", um.
Tê de ferro galvanizado, de redução, de 1" x 2 1/2", um.
Tê de ferro galvanizado, de redução, de 1" x 3", um.
Tê do ferro galvanizado, de redução, de 1 1/4" x 1 1/2",
Tê de ferro galvanizado, de reduçao, de 1 1/4" x 2', tim.
'lé de ferro galvanizado, de redução, de 1 1/4" x 2 1/2:', um.
Tê de ferro galvanianio, de redução, de 1 1/4" x 3", tira.
Tê de ferro galvanizado, de redução, de 1 1/2" x 2", Um.
Tê de ferro galvanizado, do redução, de 1 1/2" x 2 1/2", um.
Tê de ferro galvanizado, de redução, de 1 1/2" x 3", una.
PÓ de ferro galvanizado, de redução, de 2" x 2 1/2", mim.
Tê de ferro galvanizado, de redução, de 2" x 3", um. „'
Tó de ferro galvanizado, de redução, de 2 1/2" x 3", una.
Tela de, latão n. 50, malha fina, metro quadrado.
Telha de zinco corrugado, de 5 pés, folha.
Telha de zinco corrugado, de 6 pés, fonia.
Telha de zinco corrugado, de 7 pés, folha.
Telha de zinco corrugado, de 8 pés, folha.
Telha de zinco Corrugado, de 9 pés, folha.
Telha de zinco corrugado, de 10 pés, rolha.
Tesoura para cortar folha, corte de 3", uma.
Tesoura para cortar folha, corte de 3 1/2", uma.
Tesoura para cortar folha, de 10", uma.
Tesoura para cortar folha, de 12", uma.
Tesoura de 24", para cortar metais e verga/lides, rtá
'
uma.
Torneira de boia, completa, de 3/8", uma.
Torneira de bola, completa, de 112", uma.
Torneira de boia, completa, de 5/8", uma.
Torneira de boia, completa, de 3/4", uma.
4,
Torneira de baia, completa, de 1", uma.
Torneira de pressão, de latão, de 1/4", uma.
Torneira de pressão, de latão, de 3/8", uma.
Torneira de pressão, de latão, de 1/2", uma.
Torneira de pressão, de latão, de 5/16", uma.
Torneira de pressão, de latão, de 5/8", uma.
Torneira de pressão, de latão, de 3/4", uma.
Torneira de pressão, de latão, de 7/8", uma,
Torneira de pressão, de latão, de 1", uma.
Torneira de manivela, de latão, de 1/4", uma.
Torneira de manivela, de latão, de 3/8", uma.
Torneira d.e manivela, de latão, de 1/2", uma.
Torneira de manivela, de latão, de 5/16", uma.
Torneira de manivela, de latão, de 5/8", uma.
Torneira de manivela, de latão, de 3/4", uma.
Torneira de manivela, de latão, de 7/8", uma.
Torneira de manivela, de latão, de 1", uma.
Torneira do pressão, niquelada, de 1/4% uma.
Torneira de pressão, niquelada, de 3/8", uma.
Torneira de pressão, niquelada, de 1/2", uma.
Torneira de pressão, niquelada, de 5/8", uma.
Torneira de pressão, niquelada, de 8/4", uma.
Torneira de pressão, niquelada, de 1", uma.
Torneira para tambor de ferro, de 1/2", uma.
Torneira para tambor de ferro de 3/4", uma.
Torneira para tambor de ferro de 1", urna.
Tinta em pó azul R. U., quilo.
ner
Tinta em pó, azul Ultra Mar, quilo.
Tinta esmalte "China-Mel", tamanho 2! (lata dá Me aí ,
galão) em cores lata.
Tinta em pó "Sombra da Colónia", quilo.
Tinta em pó "Sombra de Oliveira", quilo.
Tinta em pó "Terra de Sena", mala, quilo.
Tinta em pó "Terra de Sena", queimada, quilo
Tinta em pó, verde cal, 105, quilo.
Tinta em pó, verde ladrilho, de primeira, quilo,
Tinta em pó, verde Londres, de primeira, quilo.
Tinta em pó, verde Paris, de primeira, quilo.
Tinta amarela "Lacol" n. 6 (do fabricante Sardinlin I
Tinta preta "Laeol", n. 6 Xdo fabricante Sardinha), aipi ck
Tinta preta B. 3 (para impressão), quilo.
Tinta vermelha "Signal Red", n. 1.762 "Ipirauga", salgo.
Tinta "Demarcação Tráfego" Ipiranga, galão.
Tinta para moldes "Ipiranga", preta, galão.
Tinta para moldes "Ipiranga", vermelho, galão„
Tinta para moldes "Ipiranga", azul, galão.
Tinta para moldes "Ipiranc", amarela. galão,
Tapa-poros "Ipiranga*, gal .
Mo
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T 125 - . Tinta de lustro "Marvelack" (lata de 5/8 de pinta), lata.
T 126. Tinta de lustro "Marvelack" (lata de 3/8 de pinta), lata.
T 127. Tinta em massa "'piranga" n. 1.606 - M amarelo zinco
(lata de 1/4 de galão), lata.
T 128. Tinta em massa "Ipiranga" n. 1.011 - MZ branco e zinco
(lata de 1/1 de galão), lata.
T 129. Tinta em massa "[piranga" n. 1.611 - MC branco . de chumbo
(lata de 1/4 de galão), lata.
T 130. Tinta em massa "'piranga" n. 1.612 M preta (lata de 1/4
de galão, late.
T 131. inta em massa "'piranga" n. 1.615 - A amarelo cromo"
(lata de 1/4 de galão, , , lata.
T 132. Tinta em massa "Ipiranga" mi. 1.617 - M vermelhão (lata de
1/4 de galão), lata.
T 133, Tinta em massa "'piranga", n. 1.627 - M verde (lata de
1/4 de ga'ão`„ lata.
T 134, Tinta em massa "Ipiranga", n. 1.034 - M Cardinal (lata de
1/4 de ga'ão). lata.
T 135. Tinta em massa "Ipiranga" n. 1.637 - M Óxido de ferro
geffiew.
(lata de 1/4 ele galão). lata.
T 130. Tinta em massa "'piranga" n. 1.669 - M Azul Ultramar
(lata de 1/4 de galão;, lata.
T 137. Tinta em massa "[piranga" n. 1.679 - M Laranja (luta de
1/4 de galão), lata.
'J? 138. Trincai de primeira, em pó, quilo.
T 139. Trincai de primeira, em pedra, quilo.
T 140. Trilho para porta de vitrine, metro.
W 141. Tes,oura para podar, marca "KOU-1.-N0011", urna.
'g 142. Tubo de aço para caldeira, de 1 1/2", quilo.
T 143. Tubo de aço para caldeira. de 1 3/1", quilo.
W 144. Tubo de aço para cadeira. de 2", quilo.
T 145. Tubo de aço para caldeira, de 2 1/4", quilo.
T 146. Tubo de aço para caldeira, de 2 1/2", quilo.
147. Tubo de borracha, para ar comprimido, de 1/4", metro.
148. Tubo de borracha, para ar comprimido, de 3/8", metro.
149. Tubo de borracha, para ar comprimido, de 1/2", metro.
T 150. Tubo de cobre, de 1/4" de 0, quilo.'
T 151. Tubo de latão, de 1/8" de 0, quilo.
T 152. Tubo de vidro, para indicador de nivel dágua de caldeira, de
9,5 mim de RI interno, e 13 mim de á. externo, metro.
T 153. Tubo de vidro, para indicador de nivel clagna de caldeira,
de 10 m/m de O externo e 6.5 m/na de j, interno„metro.
154. Tela de arame para guarda-comida, de 1,00 de largura,
metro.
T 155. Tela Amiantina. metro quadrado.
1' 155. Tela de cobre, para filtro de Weo. metro quadrado.
T 157. Tela de fio quadrado ri. 12, malhas de 25 m/m, de 2,00 de
altura, metro quadrado.
T 158. Trena "Rabona", de 20 metros de cnmprimento, uma.
T 159. Trena de pena, de 15 metros de comprimento, uma.
1* 160, Targeta de fio chato, de 2", uma.
W 161. Targeta de fio chato, de 2 1/2". uma.
T 162. Targeta de fio chato, de 3". uma.
T 163. Trincha de cabelo preto, de 1", urna.
T164. Trincha de cabelo preto, de 1 1/2", uma
T 165. Trincha de cabelo prelo, de 2", unia.
10 166. Trincha de cabelo preto. de 2 1/2". uma,
'1' 167, Trincha de cabelo preto. de 3". uma.
"g 168. Taquórnetro, medindo até 30.000 rotações. um .
'1' 169. Taquímetro "Record" (meiVrlor de rotações), um
W' 1704 Torno de bancada, marca "York". n. 3. um.
T 171. Torno de bancada, marca "York", n. 4, um.
T 172. Torno giratório de aço, de bancada, de 5" de boca, um.
,r 173. Torquez "Peugeot". de 0111.20 de comprimento, uma.
'g 174. Transferidor mecanico, um.
3 047. Visor de segurança, de 0m,31 x 0m,18 x 0m,10, Ja madeira,
com vidro preto para solda de eletrodos. um .
V 046. Verruma de 1/8" a 1/2", variando de l/10", 1/16", jogo.
U 001. União de ferro gavanizado, de 114", uma.
g
IJ 002. União de ferro galvanizado, de 3/8", unia.
T. 003. União de ferro galvanizado, de 1/21". lima.
Ti 004. União de ferro galvanizado, de 3/4", uma.
= "--eirEJ 005. União de ferro galvanizado, de 1", urna.
U 006. União de ferro galvanizado, de 1 1/4", uma.U 007. União de ferro galvanizado, de 1 1/2", uma.
Ti . 008. União de ferro galvanizado, de 2". uma.
U 009. União de ferro galvanizado, de 2 1/2", uma.
U 010. União de ferro galvanizado, de 3", uma.
II 011. União de latão. para mangueira. de 5/8", uma.
It 001. Válvula de pressão, de 1/2", unia.
3 002. Válvula de piessio), de I", tinia.
3 003. Válvula de pressão. de 1 1/2". nina.
3 004. Válvula de pres s ão. de 2", tinia.
3 005. Válvula de pressão, de 1 1/1". unia.
3 OOS. Válvul u l lscga "Cosmopolita", completa, urna.
3 007. Válvula de de s carga. de 1 1/2". rima.
es, para
3 (108. Vara de melai amarelo, com enalaneiras e fixador
passaileira„jogo.
3 00. Vaseidlutdor. de cabelo. com rabo. um.
3 010. Vasculhadal . de palha, com cabe. ein.
3 011. Vassoura de piassava, de 2a foros. erra.
.
3 012. Vasseura de piassava. "Idear,
3 013. Vassoura de cabelo, 22 F., com cabo n iloa.
▪ 9.14, Vassourinha de piassava, uma.
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3 015. Vaselina "Globo", quilo.
3 016. Vermelhão de sapateiro, quilo.
3 017. Vermelhão Francês, quilo.
3 018. Vermelhão R. U.. quilo.
3 019. Vidro de lanterna, para máquina de copiar, marca "Duophil",
marca "Indiferent", n. 34, um.
3 020. Verniz "Local" (do fabricante Sardinha), quilo.
3 021. Verniz "'piranga", Sparlack, galão.
3 022. Verniz "[piranga" Vernilack, galão.
3 023. Verniz "[piranga" Spar, galão.
3 024. Verniz Marvel Spar, galão ("Ipiranga").
3 025. Verniz Wearing Body, galão ("Ipiranga").
3 026. Verniz "[piranga", Hard Body, galão.
3 027. Verniz "'piranga" Finishixig Body, galão.
3 028. Verniz "'piranga" Cariage. galão.
3 029. a r erniz "[piranga" Copal. galão.
3 030. Verniz "Ipiranga" Cristal, galão.
3 031. Verniz "'piranga", Cristallack, galão.
3 032. Verniz "[piranga", Natural e Kopaline, galão.
3 033. Verniz "'piranga" Black Japan, galão.
3 034. Verniz "[piranga" Boneca, galão.
3 035. Verniz "'piranga" para assoalho, galão.
3 036. Verniz "'piranga" Flatting, galão.
3 037. Verniz "'piranga" Rubbing, galão.
3 038. Verniz "'piranga" Knotting, galão.
3 039. Verniz "'piranga" Goldsize, galão.
010. Verniz "Ipiranga" Isolite preto, galão.
3 041. Verniz "'piranga" Isolite claro, galão.
3 042. Verniz "[piranga" Litográfico claro, galão.
3 043. Verde Capacete "[piranga", galão.
3 044. Verde Arquivo "[piranga", galão.
3 045. Velas duras, marca "Brilhante" (maço de 12 velas), maço.
3 046. Vidros sobressalentes, para lubrificadores de conta-gotas,
marca "Unicum", n. 3, um.
3 047. Visor de segurança, de 011431 x 0m,10, de madeira, com vidro
preto para 'solda • de eletrodos, um.
3 048. Verruma de 1/8" a 1/8", variando de 1/46",-Jogo.
Yples do ferro galvanizado, de 1/4", um.
Y 1.
Yples de ferro galvanizado, de 3/8", um.
Y 2.
Yples de ferro galvanizado, de 1/2", um.
Y 3.
Yples de ferro galvanizado, de 3/4", um.
Y 4.
Yples de ferro galvanizado, de 1" um.
Y 5.
Yples de ferro galvanizado, de 1 '1/4", um.
Y 6.
Yples de ferro galvanizado, de 1 1/2", um.
Y 7.
Yples de ferro galvanizado, de 2", um.
Y 8.
Y 009.Yples de ferro galvanizado, de 2 1/2", um.
Y 010. Yples de ferro galvanizado, de 3", um.
Z 001. Zarcão genuino de 1, quilo.
Z 002. Zarcão Brasil, quilo.
GRUPO F.E.E.A. -Md quina
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de escrever, de calcular, arquivos de aço, estamparia de aço

Máquina de escrever, 92 caracteres, seguimento movei, 10
teclas para tabulador decimal automático, com tecla
ajustadora da pressão do teclado, carro de 10", uma.
Máquina de escrever, 92 caracteres, seguimento movei, 10
M 2.
teclas para tubulador decimal automático, com tecla
ajustadora da pressão do teclado, carro 12", uma.
Máquina de escrever, 92 caractAres, seguimento movei, 10
M 3.
teclas para tabulador decimal automático, com tecla
ajustadora da pressão do teclado, carro de 14", uma.
11 004. Máquina do escrever, 92 caracteres, seguimento movei, 10
teclas para tabulador decimal automático, com tecla
ajustadora da pressão do teclado, carro de 18", uma.
Máquina de escrever, 92 caracteres, seguimento tnovel, 10
M 5.
teclas para tabulador decimal automático, cem tecia
ajustadora da pressão do teclado, corro de 20", urra.
Máquina de escrever, 92 caracteres, seguimento movei, 10
M 6.
teclas para tabulador decimal automático, com tecla
ajustadora da pressão do teclado, carro de 20", uma.
Máquina de escrever, 92 caracteres, seguimento movei, 10
M 7.
teclas para tabulador decimal automático, com tecla
ajustadora da pressão do teclado, carro de 32", uma.
Máquina de escrever, 92 caracteres, seguimento inovei, 10
M 8.
teclas para tabulador decimal automático, com tecla
ajustadora da pressão do teclado, "Tipo Elite", carro
de 10", urna.
Máquina de escrever, 92 caraeleres. segui tento movei, 10
M 9.
teclas para tabulador decimal automático, com tecla
ajustadora da pressão do teclado. "Tipo Elite", uma.
M 1.

de 1?". uma.
(Para o fUrrieeimerito das máquinas aeima citadas, en.
Máquinas com os respectivos tieNssórios, ca• 1ft1,oas de 61ipoileis).
1
àlawtit,i, de calcular, capacidade 13 x 10 x 1$, uma.
M 10.
auilo somar e imprimir, carro de 4 3/4', com 16 eu10 011.
nulas. unia.
:oniar e :11irin.i1, er.:ro de I .?„;1', cura 10 co'M 012.
luna, e.étri; . a, urwi.
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3.

Acessórios, graxas, óleos, combustíveis, lubrificante, e sobress.clontes
para aitiontóvets

4.

Álcool-motor a granel, litro.
A 1.
Alcool-motor (tambor de 200 litros). litro.
A 2.
,A 003. Anti-óxido (lata de 1/2 litro), lata.
A 004. Álcool comum D 15", de 0,810 a 0,815, comercial, litro,
A005. Alcool a 40", em taniboree de 50 Ume. litro.
A 006. Agulha para carburador, sem mola,„p ara Fued V-8 de S. IIP.
modelo 936, Par.
IA 307. Arruelas com reltro para Ford V-8. de o5 Hl'. modelo 36,
unia.
A Oos. Arruelas de cortiça de 1" 0, urna.
A 099. Arruelas de chumbo para bomba dagua Chevrolet, modeio 37,
5/8 0, uma.
'A 010.. Arruelas de ferro para bomba (lagoa de 5/16' 0, para (Alevrolet 37, uma.
A OH, Arruelas de ferro para bomba &via do 518" 0, para Chevrolet 37, uma.
0, para Chee
A 012. Arruelas de ferro para bomba da gua de 1/4"
vrolet 37. uma.
• A 013. Arruela de pressão de 1/4" 0, uma.
Arruela de pressão de 3/8" 0. urna.
A 14.
Arruela depressão - de 1/2" 0, uma.
A 15.
A 018. Adjuntor de dínamo 'para caminhão Clic:e-rolei., mod..do 34,
um.
A 017. Álcool de 40° em .vidro de litro com casco, litro.
B 001. Bobina para Chevrolet, Gigante, modelos 36/37, uma.
002. Botão de buzina com braçadeira, um.
)3 003. Bucha da bomba dágua Chevrolet mOdelo 37, urna.'
jas 004. Bucha de flanze para bomba &via Chevrolet, modelo 37.
uma.'
13 005. Bucha da manga- de eixo para F'ord- V-8, modelo 33, urna.
j) 006. Bucha sem Hauge para bomba dáa:ua Chevroiet mod.,lo 37.
urna.
j3 007. Braço do amortecedor dianteiro para Ford V-8, modelo 36,
um.
B 008. Borracha para' alçapão do Ford de 85 HP, modelo 35, uma.
C 001. Carvão cóque, quilo.
;C 002. Carvão para forja, quilo.
G 003. Carvão com mecha branca,. para :maquina de copiar "Doaphil",
de 410 x 13 m/m., da 200 x 13 mim. (caixa com 100),
caixa. Carvão vegetal, quilo.
C 4.
Câmara de ar, reforçada, marca Brasil de 32 x o, uma.
C 5.
Câmara de ar, reforçada, marca Brasil de 30 x 5, uma.
C 6.
Câmara de ar, reforçada, marca Brasil de 6.50/20, urra.
C 7.
,C 008. Câmara de ar, reforçada, marca Brasil de 6.00/16, una.
C 009. Câmara de ar, reforçada, marca Brasil de 6.00/15, ui a.
c 010. Câmara de ar, reforçada, - mar-ca Brasil de 7.00/20, urna.
011. Cabo com eixo para velocímetro do Ford V-8, modele '36
85 HP., 11111.
•C 012- . Cabo com terminal para bateria, completo, uegarevo, ren.
, C 013. Cabo com terminal para bateria, coinplelo; positivo, um.
C 014. Cabo bom eixo para velocímetro do caminhão Chevrolet. mo delo 34, um.
015„ .Cabo com eixo' para velocímetro do caminhão Chevrolet,
modelo 37, um.
C 018. Camurça grande, para limpeza de autos, uma.
Celulóide em folha, branco, de 1m,35 x Orn,60, folha.
C 17.
C 18. Cinta curva moldada para freio dianteiro e traseiro do Ford
V-8, modelo 37, de 60 HP. (jogo de S cintas), jogo.
C 19. Cinta curva moldada para , freio dianteiro e trazem) do Ford
V-8, modelo 38, de 60 HP. (jogo de 8 cintas), jogo.
O 020. Conduite completo para acelerador de mão do Chevrolet (ca.
minhão), modelo 34, um.
Cl 021. Conduite completo para acelerador de mão do Chevrolet. ( ca
minhão), modelo 37, um.
.0 022. Cones externos para manga de eixo do caminhão Chevrolet,
modelo 34. Um.
p 023. Cones internos para manga de eixo do caminhão Chevrolet,
modelo 31, um.
C 024. Contra-pinos sortidos, quilo.
C 0325. Correia dentada para ventilador de ônibus G.M.11., urna.
O 026. Correia para ventilador do caminhão Chevrolet, modelo 34,
uma.
.0 027. Correia para ventilador do caminhão Cbevrolet, modelo 37,
urna.
¡C 028. Chaveta do pino da manga de eixo do Ford, .modelo 36 de
85 IIP., uma.
C 29. Chicote completo para instalação do caminhão Chevrolet
modelo 34, (ttn.
C 30. Cremalheira para caminhão Chevrolet, modelo 34, urna.
Cremalheira para Ford V-8, modelo 37, de 00 111', !para caC 31.
minhão e carro - de pa eseio), urna.
modrdo
D 001. Diafragma para bomba de ,gasolina do Ford
de 85 HP., um.
D 002. Diafragma para bomba de. gerzolina- do caminhão Clievrolet,
modelo 34, um.

5.

Disco para embreagem do caminhão Chevrolet, modelo 37,
um.
Distribuidor completo para caminhão Chevrolet, modelo 37,
um.
ii. 7, lala.

Liiro

Doeu Was.s, iat,a. •
1) 6.
E 061. .r.m.cova_., para amamos e no de 68 volts, para ligação emn

E 2.

CaallanZtO bile ruleL,
para motor

Esc.na

wuje.ó 3=1. toma.

ue arranco do Ford V-8, modelo 36, de

85 11 P, urna.
E 3. Eixo de eetimetro para Ford V-8, modelo 36, de 85 II P, um.
001_ Fechadura para porta do Ford \--b, de 85 11 1', modelo 36,
uma.
-002. Feixe Lie molas dianteiras do Ford V-8, modelo 36, de 85
li P, feixe.
003. Feixe de nio.as trazeleas do Ford V-8, modele 36, de 85
P, feixe.
4.
Feixe de molas trazeiras , do Chevrolet, modelo 37; (canalnhão), feixe.
eme
Ferrulo eixo propulsor, um.
5.
Folha de nnua para caminhão Chevrolet, modelos 34 e 37
6.
dianteira 1.', unia.
007: Folha de mola para caminhão Clievrolet, modelos 34 e 37,
dianteira '2., uma,
003. Folha de mola para caminhão Chevrolet, modelos 34 e 37,
dianteira 3.", uma.
009. Folha de mola para caminhão ClievrJlet, modelos 34 e 37,
dianteira 4.`, uma. •
010 Folha de mola para caminhão Chevrolet, modelos 34 e 37,
dianteira 5.`, urna.
11. Folha de mola para caminhão Chevrolet, modelos 34 e 37,
dianteira B.', uma.
12. Folha de mola para caminhão Clievrolet, modelos 34 e 37,
dianteira 7.",- uma.
13. Folha de mola Para caminhão Chevrolet, modelos 34 e 37,
dienteira. 8.". uma.
14. Folha de mola para caminhão Chevrolet, modelos 34 e 37,
dianteira 92', urna.
15. Folha de mola para caminhão Chevrolet, modelos 34 e 37,
traseira 1.', uma.
16. Folha de mota para caminhão Chevrolet, modelos 34 e 37,
traseira 2.`, uma.
17. Folha de mola para caminhão Chevrolet, modelos 34 e 37,
trazeira 3.', uma.
18. Folha de mola para caminhão Chevrolet, modelos 34 e 87,
trazeira 4.`, uma.
010. Folha de mola para caminhão Chevrolet, modelos 34 e 37,
traseira 5.', urna.
20. Folha de mola para caminhão Chevrolet, modelos 34 e 87,
traseira
uma.
21. Fo9n, de mo i a pare camintão Chevralet, modelos 34 e 37,
trazeira 7.", uma.
22. Fo l ha de mola para caminhão Chevrolet, modelos 34 e 37,
trazeira 8.`, uniria.
•
23. Folhe. de mola para caminlizia Cheviaalet, modelos 34 e 87;
, traseira 9.', unia.
24. Folha de mola para caminhão Chevrolet, modelos 34 e 3'7,
trazeira 10.", unia.
25. Folha de mola para caminhão Chevrolet, modelos 34 e 87,
traseira 11.', urna.
26. Folha de mola para caminhão Chevrolet„ modelos 34 e 87,
trazeira 12.". urna.
27. Faia de mola pura caminhão Clievrolet, modelos 34 e 87,
traseira 13.°, uma.
28. Folha de mola para caminhão Chevrolet, modelos 34 e 37,
traseira 14.", unia.
29. Folha de mola para caminhão Chevrolet, modelos 34 e 87,
trazeira 15.", uma.
30. Folha de mela para carro Chevralet, modelo 37, dianteira 1.",
unia.
31. Folha de mola para carro Chevrolet, modelo 37, dianteira 2..1
uma.
32. Folha
mola para carro Chevrolet, modelo 37, dianteira
urna.
F 33.
Folha de mola para carro Chevrolet, modelo 37, dianteira. 4.',
uma.
F 34.
Folha (IP mola para carro Chevrolet. 'modelo 37, dianteira, 5.',
urna.
Folha de mola para carro Chevrolet, modelo 37, dianteira 6.',
F 35.
uma.
F 36.
Folha de mola para carro Chevralet, modelo 37, dianteira 7.%
uma.
F 37. -Folha ri' mola para carro Clievrolet, modelo 87, dianteira 8",
urna.
• 038. Folha de mola para carro Chevrolet, modelo 37, dianteira 9',
uma,
F 030. Folha dr mola para carro Chevrolet, modelo 37, traseira. 1.",
uma.
• oul. Falha d n mola para carro Chevrolet, modelo 37, traseira
uma.
F e 041. Folha de mola para carro Chevroiet, modelo 37, trazoira 8",
uma.
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1.n 042. Folha de mola para carro Chevrolet, modelo 37, trazeira 44at • 088. Folha de mola p/ Ford V-8. modc.;es 36, 37 e PR, trazoira 8a,
ir ma .
urna.
F 043. Folha de mola para carro Glievrolet, modelo 37, trazeira 5.°, P 080. Folha do mola ai Ford V-8. itiode:os 36. 37 e 38, t vaze ira 911,
truta.
• 044. Folha dc mola P-° a carro Clievrolet, rficulAo 37, trazoira
F 09(1. Flano'ir para linnieza do autos. marca “Polido: - . urna.
001.
uma.
chm rolei volt] as respeclivaS tifirn- n Is. um.
para
eacco
tti,vrotet.,
oodeio
37,
trrizeita
45. Folha de mota
para Ford V-8, mode l e `X, de 33 11P, par.
( 4 00". Gig l, '‘i s .
urna.
Iara.
46. Folha de moia paca carro Lb rolei. 111(1(11 ,',1) 37, lrazeira 8.5,
on:;. Germ:
Prossiire (11111-Greace - :lata do 1 quilo), lata.
urna.
o 0 1 ,4. Geax:-. "Pan-Áni Pressure rItin-Greaso" (otn cartola),
lo', inuilo:o 7, tr.tzeir . a 9.°, O 005. ru-ax: liara srwato. marca Dragonn.
Folha de oleia lima Vari
F 47.
uma.
G 006. Graxa "Sim-C(1p - em latas de 25
Folha de mola paia caininWo Fotal, imidclia 38, dianteira 1.°, (51 007 ,\i/(101;-Litiwiriennle-, quilo.
F 48.
urna.
O Ot-t.
Aviacão (caixa de 2 latas).
Ford, nindelo 8, d i anteira 2.", ‘1 1001. ,I,,011 1 ,, do barra de dir(!t:r1() (10 Ford +50 HI', modelo 37, uru.
Folha de mola r1!: 110
F 49.
urna.
002. Jogo 4'0 , lorchas
n. 303.212, .i..go.
Folha de mola para caminliTio Foi-ti, MO-dei 38, 4 EantoirÁ 3.', .1 003. Jogo do giglr-r para car»inhão Chevrolel, modelo 37, jogo.
F 50.
urna.
001. Jogo do ,juntas para Clievrolet do 6 cilindros, mod. 34, com
Folha de mola para caminhão Forcl, modele 38, dianteira 1.5, J
F 51.
12 peças. jogo.
uma.
J 005. Jogo de juntas para Chevrolet de 6 cilindros, mod. 37, com
Ford,
modelo
38,
dianteira
5.5,
pana
Folha
de
mola
Ir 052.
12 peças, jogo.
urna.
Para bomba (lauta, metálicas, para Ford V-8, mod. 36,
rolha de mola para caminhão FOrd, modelo 38, dianteira 6.5, ,1" 006 . :T iml a stuna.
F 53.
uma.
Folha de mola para caminhão Ford, modelo 38, dianteira 7.', J 007. Junta para tampão, caminhão Chevrolet, modelo 34, uma.
F 54.
L 001. Lâmpadas para farol, tipo 37, Olievrolet, de 2 pólos, uma.
uma.
Folha de mola para caminhão Ford, modelo 38, dianteira 8.', L 002. Lâmpada para farol, tipo .37, ClievroleVde 1 pólo, uma.
F 55.
L 003. Lâmpada para farol, Ford, tipo 37, de 2 pólos, uma.
uma.
L 004. Lâmpada para farol, Ford, tipo 37, de 1 pólo, uma.
F 050. Folha de mola para caminhão Ford, modelo 38, dianteira 9.',
L 005. Lâmpada de 6/8 volts, para farolete, uma.
uma.
F 057. Folha de mola para caminhão Ford. modelo 38. trazeira 1.14, L 006. Lona para freio de 0m,06, metro.
L 007. Limpador de para-brisa, com mangueira, completo para
uma.
carro Ford V-8, modelo 36, de 85 HP, um.
F. 058. Folha de' mola p ara caminhão F..ird, modelo 38, traze ira 2.11,
L 008. Limpador de para brisa, com mangueira, completo para
uma.
carro Ford V-8, modelo 37, de 85 11P, um.
11 059. Folha de mola para caminhão Ford, modelo 38, trazeira 3.',
uma.
L 009. Limpador de para-brisa, com mangueira, completo para
carro Ford V-8, modelo 38, de 85 11P, um.
F 000. Folha de mola para elminhão Ford, modelo 38, trazeirn 4.11,
uma.
L 010. Limpador de para-brisa, com mangueira, completo para
carro Chevrolet, modelo 37, um.
F 001. Folha de mola para caminhão Ford, modelo 38, tcazeira 5.',
Mango de eixo para caminhão Chevrolet, modelo 34, diantero,
uma.
M 1.
unia.
F 082. Folha de mola para caminhão Ford, modelo 38, trazeirn
Manga de eixo para cominhilo Chevrolet, modelo 34, traseiro.
M 2.
• 003. Folha de mola p/ caminhão Ford, modelo 3$. Irazeira 7a,
tinia.
MB.
Massa faca "Dupont" (lata de 1/4" de galão), lata.
M 3.
F 064. Folha de mola p/ caminhão Ford, modelo 38, trazeira 8a, M 4.
Massa faca "Dupont" (lata de 1 galão), galão.
uma .
Massa de polir "Dupont" (lata de um galão), galão.
M 5.
Mola de aço para bomba riagua C,hevrolet modelo 37, uma.
If 065. Folha de mola D/ caminhão Ford. modelo 38, trazeira 93. M 6.
uma.
Mola da lice da bomba dagua Chevrolet madelo 37, uma.
M 7.
P 066. Folha de mola p/ caminhão Ford. modelo 38. trrzeira 103, M 8.
Mola do direção Chevrolet modelo 34, uma.
uma.
Mola para motor de arranque, uma.
M 9.
• 057. Folha de mola P/caminhão Ford, modelo 38. trazeira 11a. M 10. Mola do platot Chevrolet modelo 34, uma.
uma.
M 11. Mola de seguimento Chevrolet, modelo 34, 6 cilindros, superF 068. Folha de mola p./ caminhão Ford. modelo 38. trazeira 12,
otitlia, uma.
uma.
M 12. Mola de seguimento de óleo, Chevrolet, modelo 34, 6 cilindros,
if 069. Folha de mola P/ caminhão Ford, modelo 38. trazeira 13,
unta.
uma.
O 001. óle,, (taroylc Mobiloil A (lata de 20 litros), litro.
91 070. Folha do mola p/ caminhão Ford. modelo 38, trazeira 14a, O 002. Óleo Gargoyle Mobiloil AF (lata de 20 litros), litro.
Uma.
O 003. Óleo Gargoyle Mobiloil BB (lata de 20 litros), litro.
F 071. Folha de mola p/ caminhão Ford, modelo 38. trazeira 153, O 004. Óleo Uargoyle Mobilai' B (lata de 20 litros), litro.
uma.
O 005. óleo Gargoyle Mobiloil Ultra.° Heavy (lata de 20 litros),
3 07,?.. Folha de mola p/Ford V/8, modelos 36, 37 e 38, dianteira
litro.
111E13.
O 006. Óleo Gargoyle Mobiloil D (em balagem supra), caixa.
1 073. Folha de mola P/ Ford V-8, modelos 36, 37 e 38, dianteira 2. O 007. Óleo Gargoyle Vacomix (em caixa com 40 latas de 1/4 de
uma.
galão), caixa.
P 07k. Folha de mola p/ Ford V-S. modelos 36.37 e 38. dianteira 3a, O 008. Óleo Gargoyle Mobilou C (em caixas, com 10 latas de 1 gauma.
lão ou 40 latas de 1/4 de galão), caixa.
3 075. Folha de mola p/ Ford V-8, modelos 36, 37 e 38, dianteira 41%, O 009. Óleo Gargoyle Mobiloil C (em tambores de 100 litros),
uma.
tambor.
51%,
078. Folha de mola p/ Ford V-8, modelos 36, 37 e 38, dianteira
O 010. Óleo Gargoyle Mobiloil CW (embalagem supra), tambor.
uma.
O 011. óleo Gargoyle MobiloU CW (latas de 1/4), lata.
F 077. Folha de mola p/ Ford V-8, modelos 36. 37 e 38. dianteira 6. O 012. Óleo Gargoyle Mobiloil EP (em caixa de 1 lata de 25 £),
uma.
caixa.
078. Folha de mola p/ Ford V-8, modelos 36, 37 e 38, dianteira 7a, O 013. Óleo Gargoyle Mobilou EP (em caixa de 10 latas de 5 E),
uma.
caixa.
F 079. Folha de mola p/ Ford V-8, modelos 36, 37 e 38, dianteira 81%, O 014. Óleo Gargoyle Mobiloil (em caixa com 24 latas de 1 £),

uma.
Y, 080. Folha de mola p/ Ford V-8. modelos 36. 37 e 38, dianteira 9%, O
Uma.
• 081. Folha de mola p/ Ford V-8, modelos 36. 37 o 38, trazeira 1a, O
O
uma.
F 082. Folha de mola p/ Ford V-8, modelos 30, 37 e 38. trazeira
uma.
O
I+ 083. Folha de mola p/ Ford V-8. modelos 36. 37 e 38, Irazeira 3,
uma.
O
ir 084. Folha de mola P/ Ford V-8, modelos 36, 37 e 38, trazeira 4a.
unia.
O
• 085. Folha de mola p/ Ford V-8, modelos 30, 37 e 38, trazeira 53, O
uma.
O
088. Folha do mola P/ Ford V-8, modelos 36, 37 e 38, irazeira
O
uma.
O
x Q87. Kplha de mola P1 Ford V-8, modelos 36, 37 e 88, trazeira 7a.
O
Uma.

caixa.
015. Óleo Gargoyle Mobiloil EP (em tambores de 100 litros.
tambor.
016. Óleo (argoyle Mobiloil EPW (embalagens supras), litro.
017. óleo Mistura
11
. 55, vagão tanque, posto na estação Maritima,
018. Óleo

em vagão tanque, posto na estação Marítima,

019. óleo combustível para motor Diesel, em vagão-tanqua, posto
na estação Maritima, tonelada.
020. óleo Pffeifer lata. de 1 litro), lata.
021 . Ó l eo (foi for em tambor), tamboe.
022. Wel) PI reitor- (em lata de litro), litro.
.E.-10. em lata e l o 1 litro, lata.
023. óleo l'ion-Arn motor OH
02i. ii!ee i'-1'-11 motor Oil
'ata de 1 galão,

04. tilem lPaatriii:Aul mutue Oil S..5..E.-40, em Lambvres,
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V. 005. Velas para Ford, modelo 1937, uma.
Caloria Turbinol Heavy Médio (em tambores), litro.
3 006. Velas para carro Chevrolet 1937-38, uma.
graxa para lubrificação; quilo.
3 007. Velas para Chevrolet caminhão, modelo 1937, uma.
graxa para transmissão, quilo.
3 008. Vidro para porta dianteira do Ford, de 85 HP. modelo 36, uni'.
fino para lavar o carter, litro. 009. Vidro para porta dianteira do Ford, de 85 EB, modelo 36, una.
Caloria Transformar Oil S-1 (lata de 5 galões), lata. 3
3 010. Vidro para porta de limouSine para Ford V-8, modelo 3t
Pan-Am Transmissiona Oil em tambores, litro.
de 60 HP Trilex, um.
Caloria Solube Oil T-1 (lata de 5 galões), lata.
3 011. Vidro triplo para poria do Ford V-8, modelo 37, uma
Caloria Spindle Oil A-1 (lata de 5 galões), lata.
Caloria Spindle Oil A-2 (lata de 5 galões), lata.
GB UPO P. E. E. A. - 06
para freio hidráulico "Brakeol" (lata de 1/4 de galão), lata.
Arilos de eletricidade
36. óleo graxa para diferencial (lata de 1 galão), lata.
37. óleo para máquina de costura PFAFF, lata.
Arruela de aço para eletroduto de • 1/2", uma.
A 1.
Arruela de aço para eletroduto de 3/4", uma.
38. óleo Diesel, centrifugado, em tambores de 170 quilos, quilo. A 2.
ai1 003. Arruela de aço para eletroduto de 1". uma. •
39. óleo n. 345 (antigo 700 Engine Oil), quilo.
40. óleo de baleia, puro, quilo.
IA. 004. Arame de aro para puxar fio, quilo.
• a
Amperímetro de 50 amperes, de painel, uru.
41. óleo Oilex Standard (em almotolia de 90 ¡ramas), uma
A 5.
Amperímetro de 10 amperes, parra cc - (oortate), um.'
42. óleo "Sun-Oil" n. 92 (lata de 5 galões), lata.
A 6.
13 001. Base de porcelana para tomada do 2 poios, unia.
43. Oxigênio (botijão com 6 metros cúbicos), botijão.
Parafuso para segurar a placa do freio Chevrolet com • 002. Botão niquelado com espelho e parafuso, para companhia .
1.
porca de Casetel e sextavada. um .
um.
Para-Sol para automóvel, um.
2.
B 004. Box de chumbo, um.
Pasta Simoniz, lata.
B 005. Box de chumbo, de 1/2", um.
3.
B 006. Barbanta encerado, um.
Pilhas Winch, uma.
4.
Pino 369.722, um.
B 007. Bucha de aço para eletroduto de 'três ,quarto, unia.
5.
Pino dos jumelos, mola 18, ,trazeira para Ford. mod. 36, B 008. Bucha de aço para eletroduto de 1", uma.
6.
Cabo armado c/ 2 cintas de ferro, p/ Circuito subterráneki
C 1.
um.
de 600 volts de 3 x 4 mima, metro.
Pino da manga de eixo para Ford V-8 mod. 36, um.
7.
Cabo armado c/ 2 cintas de ferro, p/ circuito SUbterrânéf41
Pino da manga de ei±o_363,306, um.
C 2.
8.
de 600 volts de 3 x 2 1/2 m/m2, metro.
Polidor "Lincolin", lata.
9.
C '003. Cabo armado c/ 2 cintas de ferro, p/ circuito subterrâne
10. Pomada para polir Dupont (lata de meia galão), lata.
de 600 volts de 3 x 9 m/m2, metro.
011, Porca chaveta do pino da manga de eixo para Ford. mod.
Cabo armado c/ 2 cintas do forro, p/ circuito subterraria-01C 4.
36, uma.
de 600 volts de 3 x 10 m/m2, metro.
012. Porca de ferro galvanizado, sextavada de 1/2", urna.
Cabo, armado c/ 2 cintas de ferro, p/ circuito subterrânedf
C 5.
013: Porca sextavada para ponta de eixo, uma.
de 600 volts de 3 x 12 m/m2, metro.
14. Porcas para grampos Chevrolet, uma.
15. Pneus marca "Brasil", reforçados com 10 lonas de 32 x 6, G 006. Cabo . armado c/ 2 cintas de ferro, p/ circuito subterrâne4
de 600 volts de 3 x 21 rn/m2, metro.
•
um.
16. Pneus marca "Brasil", reforçados com 8 lonas de 30 x 5, O 007. Cabo armado e/ 2 cintas de ferro, P/ circuito subterrânea!'
de 600 volts de 3 x 33 m/m2, metro.
um.
8. ,Cabo flexível c/ isolamento de asbestos, à prova de fogo fi;
17. Pneus marca "Brasil", reforçados com 8 lonas e 10 lonas
água, n. 14 B&S de 2 fios, metro.
de 7.000/20, um.
Cabo c/ 3 fios n. 12, c/ emcapamento de borracha e lonN
9.
18. Pneus marca "Brasil", reforçados com 6 lonas 6.50/20,
metro.
um.
10. Cabo duplo flexivel, o/ isolamento, de 2 fios, p/ ligaçãoMI
19. Pneus marca "Brasil", reforçados com 6 lonas 6.00/18,
enceradeiras, metro.
urna
11. Cabo duplo flexivel, c/ isolamento, de 3 fios, p/ ligação At
P 020. Pneus marca "Brasil", reforçados com 4 lonas 6.00/16,
enceradeiras. metro.
um.
12. Cadarço de algodão de 1", peça.
P 021. Pneus marca "Brasil", reforçados com 6 lonas 6.00/16,
13. Cadarço de algodão de 3/4", peça.
um.
14. Caixa de aço esmaltada de 4" x 4", uma.
Q 001. Querosene marca' "Sol" (caixa com duas latas de 18 litros),
15. Caixa estampada de 2" x 4", uma.
caixa.
16. Caixa • de porcelana, porta-fusiveis, de 2 poios, urna..
O 002. Querosene marca "Jacaré" (caixa com duas latas de 18 li17. Caixa de porcelana, porta-fusiveis, de 1 polo, uma...
tros), caixa:
18. Campainha de sinais, de 110 volts, uma.
R 00i. Rebite para cravação de freio, um.
-019. Campainha de sinais, de 120 volts, uma.
11 002. Renova brilho "Duco 7" ,Dupont (lata de 1/4 galão, lata.
20. Chave trifásica, de porcelana, c/ fusíveis, de 250 volte x
R 3.
Retentores de óleo' para Ford V-8 60 HP, modelo 37, um.
ampères, uma.
Roldana de distribuidor Chevrolet, uma.
R 4.
21. Corta-circuito Diazed. completo, para 35 ampérea, um.
R 5.
Rolamento dianteiro externo n. 909.525, ' uru.
22. Corta-circuito Diazed, completo, para 50 arapéres, um.
R 6.
Rolamento dianteiro externo n. 909.725, um.
23. Cabo flexivel, proteção de trançado de aço, trifasico, n. 3' y
R 007, Rolamento dianteiro externo n. 909.625, um.
x 10. metro.
R. 008. Rolamento dianteiro interno n. 909.726, um. •
24. Chave monofásica c/ fusiveis cartucho, de 15 ampéres, batiosi
R 9.
Rolamento dianteiro interno n. 909.626, um.
dados. uma.
R 10. Rolamento dianteiro interno n. 909.526, um.
25. Chave tripular de 30 ampères, c/ fuzivelé mudtiVeis, Urnai.,4
R 11. Rolamento de esferas de uma carreira, para e eiX9 principal
26. Cambridge, peça.
do Cardan, um.
27. Chave triangular estrela, Marca Siemens, urna.
P. 012. Roliman da manga de eixo, para Ford, modelo 36, um.
28. Cliats do porcelana c/ parafusos, par.
R 013. Roliman externo para manga de eixo Chevrolet, modelo 34,
29. Conduite de 1/2", metro.
com capa, um.
30. Conduite de 3/4", metro.
it 014. Roliman interno para manga de eixo Chevrolet, mod. 34,
L:
31. Corta-circuito de porcelana c/ fuzivels DZ dt1 Biemene, dg
com capa, um.'
15 ampères. um .
R 015. Roliman de' direção Chevrolet 365.309, um.
32. Corta-circuito de porcelana e/ fuziveis DZ ou RiettlePS.
R- 016. Rolar da bomba dágüa para Chavrolet, modelo 937, um,
3 ampères, um.
B 001. Suporte de feixe de mola trazeira n. 2.001.309, com 2 pinos
33. Chave monofásica de 30 ampéres, c/ fuziveis mildávels, uma:
e duas engraxadeiras, CMC 1, um.
34. Chave trifásica de GO ampères, c/ fuziveis mudáveis, moa. !,
S 002. Suporte com parafusos para acelerador de mão, um.
35. Chave elétrica de 3 poios, c/ porta-fuziveis, de 30 ampérek,
T 1.
Tampa com chaves para tanque de gasolina, uma.
uma.
T 2.
Tampa para válvula n. 63.745, uma.
36. Chave qlétrica de 3 poios. e/ porta-fusíveis. de 00 anipéraf;;
T 3.
Terminais negativos para bateria, sem parafusos, ui.
uma.
T 4.
Terminal positivo para bateria, com parafusos, um.
37. Chave elétrica de 3 polos, c/ porta-luziveis, de 100 ampfireiLl
T 5.
Terminais para velas, um.
uma.
T 6.
Tinta duco marca Dupont (lata de t galão. preta),
38. Chave automática A. E. G., de 8 ampéres, uma.
T 7.
Tinta duco marca Dupont, amarela (lata de 1 galão. „talão.
39. Chave automática A. E. G., de 10 ampérss. uma.
T 008.. Tinta duco marca Dupont, verde-oliva (lita de 1 /ai ;a . aaião.
40. Chave automática A. E. G., de 12 amperes. uma.
T 9.
Tinta ducu marca Dupont, grenat (lata de 1 galão), a:
T 10.
41. Chave automática A. E. G.. de 14 amperes. uma.
Tinta Surfacer cinza, marca Dupont( lata de 1 a :dão'. a1i1o•
T 11.
Tinta preta para chassis, galão.
42. Chave automática A. E. G., de 16 amperes, uma.
3 001. Válvula para câmara de ar 32 x O com bico, tina 19 :ja aüm43. Chave automática A. E. G., de 2 ampères. uma.
Dietas, uma.
014. Chaves automática A. E. G., de 4 ampères, uma
3 002. Velas. para Ghevrolel, modelo 934, uma.
045. Chave automática A. E. G., de 40 até 60 annnéres, uma.
3 003. Válvula para câmara cie ar, com pivot e lampa, tia,.
1.
Disco de madeira, de 8" de 0, um.
3 004. Velas para Ford, modelo 1936, urna.
2.
Disco de madeira. de 0m,15 0, um.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Óleo
Óleo
óleo
()lei)
Óleo
Óleo
óleo
óleo
óleo
óleo

vz
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003. Disco de ferro fundido, de 0411,12 i 014" ‘131
1.
Espagueti de algodlio, peça.
Espagueti de 1 mim., branco, metro.
I 2.
3.
Espagueti de 1 m in., em cores, metro.
E 004. Espagueti de 2 m m., branco, metro.
• 005. Espagueti de 2 m m., em cores, metro.
g 006. Espelho niquelado para caixa estampada de 4" x 2", cem parafusos, um.
# 007. Espelho niquelado para tomada, com parafusos, um.
Z 901. Ferro elétrico para soldar, de 110 volts x 80 watts, n. 247.800
A. E. G., um.
lt 002. Ferro elétrico para soldar, de 110 volts x 300 watts, número 247.810, Pl. AEG., um.
003. Fio de aço cromo níquel, n. 18, quiloFio de aço cromo níquel, n. 18, quilo.
4.
5.
Fio de aço cromo níquel, n. 20, quilo.
6.
Fio de aço aromo níquel, ri. 22, quilo..
Fio de aço cromo níquel, n. 24, quilo.
7.
Fio de aço cromo níquel, n. 26, quilo
8.
Fio de aço cromo níquel, n. 28, quilo.
9.
10. Fio de aço cromo níquel, n. 30, quilo.
11. Fio de aço cromo níquel, n. 32, quilo,
12. Fibra isolante, preta, de 005, quilo.
13. Fio de cobre rui, n. 8, quilo.
14. Fio fusivel de 3 amperes. carretel.
15. Fio fusivel de 5 amperes, carretel.
16. Fio fusível de 10 ampéres, carretel.
17. Fio fusivel de 15 arnpéres, carretel.
18. Fio fusível de 20 ampéres, carretel.
19. Fio fusivel de 25 amperes, carretel.
20. Fio fusível de 90 amperes, carretel.
21. Fio isolado RCT 1, marca Pireli, de duas daPa g , n. 10, metro,
22. Fio isolado RCT 1, marca Pireli, de duas capas, n. 12, metro.
• 023. Fio isolado RCT 1, marca Pireli, de duas capas, n. 14, metro.
Il' 024. Fio isolado RCT 1, marca Pireli, de duas capas, n. 18, metro.
025. Fio isolado RCT 1, marca Pirai', de três capas, n. 10, metro.
028. Fio isolado RCT 1, marca Pireli, de três capas, n. 12, metro.
27. Fio isolado RCT 1, marca Pireli, de três capas, n. 14, metro.
28. Fio isolado RCT 1, marca Pireli, de três capas, n, 16, metro.
29. Fio de barbante para enralamento, quilo.
30. Fio magneto n. 18, quilo.
31. Fio magneto n. 18, quilo
32. Fio magneto n. 20, quilo,
33. Fio magneto n. 22, quilo
34. Fio magneto n. 24, quilo.
35. Fio magneto n. 28, quilo.
038. Fio magneto ri. 28, quilo.
37. Fio magneto n. 30, quilo.
38. Fio magneto n. 32, quilo.
39. Fio magneto esmaltado n. 18, Metro:
40. Fio magnete esmaltado n. 18, metro.
41. Fio magneto esmaltado n. 20, metro.
42. Fio magneto esmaltado n. 22, metro.
43. Fio raagneto esmaltado n. 24, metro.
44. Fio magusto esmaltado n. 28, metro..
45. Pio magneto esmaltado n. 28, metro..
46. Pio magneto esmaltado n. 30, metro.
47. Pio lingual.° esmaltado n. 32, metro.
48. Fita isolante, marca Leader (peça de.111311), peça.
49. Fusível cartucho, de 30 ampéres, um.
50. Pusivel cartucho de 80 ampéres, um.
51. Fusível cartucho, de 100 amperes, um.
059. Fusível cartucho de 200 ampéres, um.
053. Fusivel Standard de 30 amperes x 250 Yolta, 1441,
054. Fusivel DZ de 500125, um,

1
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57. Fusível DZ de 500110, um,
58. Pusivel DZ de 50018, um.
59. Pusivel DZ de 250115, um.
80. Fusível DZ de 250110, um.
81. Puelvel DZ da 215016, um.
62. Fusível DZ de IV-8011, usa.
63. Fusível DZ de IV-10011, UM.
084. Fusível DZ de 8 amperes, um.
088. Fusível DZ de 10 amperes, um.
068. Fusível DZ de 1-80 amperes, um.
087. Fusivel DZ de 1-50 amperes, um.
068. Vuaivel DZ de 146 amperes, um.
069, Fusivel DZ de II-20 amperes, um.
70. Fusível DZ da 11-25 amperes. um .
71. Fusível DZ de III - miwann, ile 8 amparas, um.
72. Fusivoi D2 de ID-ni.goon, de 10 ampares. um .
73. Fusível DZ de !l1-rnsnon, de 15 amperes, um.
74. Fusível do rolhais removível' de 141 a 30 amperes, cm.
, 075. Fusível da cartueho de 44 amperes, um.
, 078. Fusível de cartucho. Dee" do 258 Ir X 85 d. um.
0 077. Noivei de cartucho. Standard, de 250 V i25 A, um.
. 078. ylietivet tipo M.a. 2.541, A.Z.G., da 6.000 I, g 2 A, um.
079, Fusível cartucho LDZ 11, 81/1500, um„
1 pao. CUSIYel cartucho I,DZ 11, S10/500, um,
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-7 081. Fusível cartucho LDZ ii, 10/500, um.

82. Fio duplo proteção a chumbo n. 2 x 14, metro.
83. Fio flexivel, proteção de borracha, n. 1 x 8, metro.,
G 001. Globo opalino, leitoso, de 1/2", sem colarinho, um.
G 002. Globo leitoa°, para tempo, um.
G 003. Globo leitoso, de porcelana, coma rosca, de 4" de boca, uni;
G 004. Globo leitoso, com colarinho de 141 m/m de boca x 6", um.,
G 005. Globo de vidro leitoso de 3", com rosca, uni.
G 006, Gumiband 22, roça.
G 007. Garra zincada para bateria, uma.
Interruptor de alavanca, de 1 secção, para embutir, com pftei
I 1.
rafusos, um.
Interruptor de alavanca, de 3 secções, para embutir, com per
I 2.
rafusos, um.
Interruptor rotativo, de 6 amperes, um.
I 3.
Interruptor blindado, de baquelite, de alavanca, um.:
I 4.
Isolador de porcelana, de alta tensão, uma.
I 5.
L 001. Lâmpada Osrarn, fosca ou clara, de 40 x 130 V, uma.,
L 002. Lâmpada Osrain, fosca ou clara, de 60 x 130 V, uma.
L 003. Lâmpada Osram, fosca ou clara, de 100 ti 130 V, uma.
L 004. Lâmpada Geram, fosca ou clara, de ZOO x 130 V, uma.,
L 005. Lâmpada Osratn, fosca ou clara, de 300 x 130 V, uma.
L 008. Lâmpada Geram, fosca ou clara, de 500 ti 130 V, uma.
L 007. Lâmpada Osrarn, fosca ou clara, de 200 x 230 V, uma.
L 003. Lâmpada Osram, fosca ou clara, de 60 x 230 V, uma.
L 009. Lâmpada Osram, fosca ou clara, de 75 x 120 V, uma.
L 010. Lâmpada Osram, fosca ou clara, de 25 x 110 V, uma.
L 011. Lâmpada Geram, • fosca ou clara, de 100 x 120 V, uma.
L ('12. Lâmpada ()aram, fosca ou alara, de 300 x 120 v, uma.
L 013. Lâmpada Davam, fosca ou clara, de 500 x 120 V uma.,
L 014. Lâmpada Geram, fosca ou clara, de 100 x 200 V, uma.:
L 015. Lâmpada Deram, fosca ou clara, de 300 x 220 V, urna.
L 016. Lâmpada (leram, fosca ou clara, de 60 x 220 V, uma.,
L 017. Lâmpada Osram, fosca ou clara, de 100 x 220 V, uma.
018. Lâmpada Geram, fosca ou clara, de 75 x 110 V, urna.,
L 019. Lâmpada Osram, fosca ou clara, de 75 x 130 V, urna.
L 020. Lâmpada Solfita, marca Philips, de 120 W ti 100 'V, uma,.
L 021. Lâmpada Solfita, marca Philips, de 60 W x 100 j, uma.:
L 022. Lâmpada Osrarn, Nitra, de 110 ti 100 V, uma,
L 023. Lâmpada Osram, 8/0,6 S O V, uma.
pacto )..s. ram, 140/15 f 36, uma.,
L 02;.
Hiada Osram 140/15 H 27, uma.
L 025.
L 020. I,:'dimada de 6/8 volts, para farolete, uma.
L 027. Limpada de 6/8 volts, para farol, uma.
L 028. Lâmpada fosca ou clara, de 200 x 240 'V, uma.
L 020. Lâmpada fosca ou clara, de 100 x 240 V, uma.,
L 030. Lampada foca ou clara, de 60 x 240 V, uma.
L 031. Lâmpada tic sinal Geram, de 220 x 15, a 27, uma.M IML Mica em folha. quilo.
0 0` . . Massa isolante ehaterton, quilo.
M ol)". Mofas terminais de 120 mim, uma.
M 00'. Mufas terminais de 100 m/m, uma.
M 005. Mofas terminais de 80 mim, uma.
AI 006. Mufas terminais de 60 m/m, uma.
1M 007. Mufas terminais de 50 mim., uma.Muras terminais de 40 mim., uma.
M
Mofas terminais de 30 m/m., uma.
M
Mulas terminais, de 20 mim., uma.
M 10.
Mulas T, do 3 bocas. uma.
M 11.
Id 012. Mufas T, de RD A.E 210 Din (mula To), unigi
M 13. Mufas X de 4 bocas. uma
M 14. Mulas Z de 120 Dia (A-E-G), uma.
M 15. Mulas Z de 1430 Din (A-E-G), uma.
M 018. Mulas N AE Din (mula cruz), uma.
Mufas para emendas de cabos, retas, uma.
M 17.
Mulas tipo garrafa — Z-120, com Chatterton, uni‘
M 18.
M 19. Mulas para tempo de 3 poios, uma.
P 001. Pasta para soldar, lata.
P 002. Pasta para soldar, quilo.
P 003. Pincel de cerda, branco, um.
Placa de grafite de 1", urna.
P 4.
Para-raio de 4 pontas, com haste de farra do ihn,50, UM.
P 5.
P finj. Peça globar de silico-carborundum de 8" 85 yott z 20 a*
pores. uma.
1, 06i. Palias Gailhard n. 50, pare lanterna, uma.
P 008. Pilhas Gailhard n. 20, para telefone, uma.
P 009. Porta luzivel de porcelana para segurança 'aérea, uma,
P 010. Plafonier de metal amarelo. um .
P 011. Prova circuito a Neon. um.
Q 001. Quebra-luz de ferro esmaltado com 0m,57 de boca, um.
R 601. Receptáculo de porcelana, sem chave, com parafusos, um.
•R 002. Rolme : n 10 de esferas de 85 mim. de 0 x 19 Wel. de anum
11cm bucha de 1 1/2", um.
Rolamenii, dc esferas RIV, tipo B5, um.
R
R 4.
Refletor tipo pequeno, com 0m,33 de boca, um,
R 5.
Resistência especial para aquecedor elétrioo, para queimadd4
res de Óleo "Ra y ", de 1.500 watts, uma,
El 001. Secador elétrico de ar [mente e frio, uni.
$ 002. Segurança DZ, de 15 amperes, completa, uma.
S 00'3. Suporte de porcelana com rol-:;ca, p ara globo de 4" de boca,
Ilat

A 04. Suporte para lâmpada, com chave, G.E., um.

"
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g 005. Suporte para lâmpada, sem chave, CI.E., um.
00,6. Suporte de alumínio para globo de 0m,145 x 0m,605, um.
Suporte de metal niquelado para globo de Orn,805 de boca
S 7.
um.
Suporte niquelado para globo de 0m,14 de boca, um.
S 8.
Suportes de redução de 1 112" x 3/4", um,
S 9.
T 1.
Tomada de corrente, de bakelite, de 2 poios, uma.
Tomada de corrente, tipo E 6, uma.
T 2.
T 003t. Tomada de corrente de procelana, de 3 poios, uma.
T 4.
Tomada de corrente de porcelana, de 2 poios, uma.
T 5.
Tubo eletroduto, tipo pesado, com luvas de 1/2", metro.
T 6.
Tubo eletroduto, tipo pesado, com luvas de 3/4", metro.
T 7.
Tubo eletroduto, tipo pesado, com luvas de 1" metro.
T 8.
Tubo eletroduto, tipo pesado, com luvas de 1 152", melro.
T/009. Tomada trifásica, de porcelana, 220 x 40 A, uma.
T 10.
Tomada de emblutir, completa, com Paris., uma.
T 11.
Tubinhos do porcelana, para forro, cento.
Teste Weston para válvulas, um.
T 12.
T 0134 Teste Weston para rádio, medidas volts tniliamperes e ohms, um.
3 001. Verniz isolante, preto, galão.
3 002. Vedação para mufa, superior, peca.
3 003. Vedação para mata, inferiu". peça.
3r 004. Voltímetro paia cc. até 255 yuLts, portátil, Unte
ORUPO F. E. E. A.-07

Correia de transmissão, artigos de couro, material para sapateiro d
seleiro
C 001. Correia de sola, marca "Olinda", singela, sem costura, de
1", metro.
O 002. Correia de sola, marca "Olinda% singela, sem costura, de
1 112", metro.
C 3.
Correia de sola, marca "Olinda", singela, sem costura, de e",
metro.
C 4.
Correia de sola, marca "Olinda", singela, sem costura, de 2 112",
metro.
C 5.
Correia de sola, marca "Olinda", singela, sem costura, de 3",
metro.
C 6.
Correia de sola, marca "Olinda% singela, sem costura, de 3 112",
metro.
C 7.
Correia de sola, marca "Olinda", singela, sem costura, de 4",
metro.
C 8.
Correia de sola, marca "Olinda", singela, sem costura, de 4 112",
metro.
C 9.
Correia de sola, marca "Olinda", singelo, sem costura, de 5",
C 010, Correia de sola, marca "Olinda", singela, sem costura, de 5 112",
metro.
G 011. Correia de .sol.a marca "Olinda", singela, sem coatura, de V,
metro.
•C 012. Correia de sola, marca "Olinda". singela, sem costura, de 4 112%
metro.
C 013. Correia de sola, marca "Olinda", singela, sem costura, de 7",
metro.
:C 014. Correia de sola, marca "Olinda", singela, sem costura, de 8%
metro.
015. Correia de sola, marca "Olinda", singela, costurada, de 1",
metro.
'C 016. Correia de sola, marca "Olinda", singela, costurada, de 1 112",
metro.
C 017. Correia de sol,a marca "Olinda", singela, costurada, de 8",
•
metro.
C 18. Correia de sola, marca "Olinda", sia-Nda, costurada, de 2 112",
metro.
C 19. Correia de sola, marca "Olinda", singela, costurada, de 8",
metro.
C 20.
Correia de sola, marca "Olinda", singela, costurada, de 3 1!2",
vzi tin o .
C 21. Correia de sola, marca "Olinda", singela, costurada, de 1",
metro.
C 22. Correia de sola, marca "Olinda", singela, costurada, de 4 112",
metro.
C 23. Correia de sola, marca "Olinda", singela, costurada, de 5",
metro.
C 24.
Correia de sola, marca "Olinda", singela, eosturada, de 5 112",
metro.
C 25. Correia de sola, marca "Olinda", singela, costurada, de C,
metro.
C 26. Correia de sola, marca "Olinda", singela, costurada, de O 112",
metro.
C 27.
Cozreia de sola, marca "Olinda", singela, costurada, de r,
metro.
CI 028. Correia de sola, marca "Olinda", singela, costurada, de 8",
metro.
C 029. Coreia de sela, marca "Olinda", dupla, sem costura, de 1",
C .030. Correia de tola, marca "Olinda", dupla, sem costura, de 1 112%
metro.,

"
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031. Correa de sola, marca "Olinda", dupla, sem costura, de r,
metro.
Cl 032. Correia de sola, marca "Olinda", dupla, sem costura, deZ 112%
metro.
C 038. Correia de sola, marca "Olinda", dupla, sem costura, de tos
metro.
G 034. Correia de sola, marca "Olinda", dupla, sein costura, de'13 110, metro.
C 35. Correia de sola, marca "Olinda", dupla, sem costura, de 4"..
metro.
C 36. Correia do sola. marca "Olinda", dupla, sem costura, de 4
.
metro.
O 37. Correia de so1,2 marca "Olinda", dupla, sem costura, de 51., metro.
O 38. Correia de sola, marra "Olinda", dupla, Sem costura, de ,§ 1/11'S
metro.
G 39. Correia de sola, marca "Olinda", dupla, sem costura,. de 11s,
metro,
40. Correia de sola, marca "Olinda", dupla, sem. costura, de 6 Ars
metro.
0
41. Correia de sola, marca "Oiinda", dupla, sul costura; de
metro.
C 42. Correia de sola, marca "Cauda", dupla, sem costura,' de e",
metro.
C 43. Correia de sola, marca "Olinda", dupla, costurada, de -1115
metro.
C 44. Correia de sola marca "Olinda% dupla, costurada, dp Ars
metro.
C 45. Correia de sola, marca "Olinda", dupla, posturada, de ri
metro.
-C 046. Correia de sola, marca "Olinda", dupla, costurada, de 3112N
metro.
O 047. Correia de sola, marca "Olinda", dupla, costurada, de
metro.
C 048. Correia de sola, Marca "Olinda", dupla, costurada, de 8 Ari
metro.
O 49. Correia de sola, marca "Olinda", dupla, costurada, do pgi
melro,
O 50. Correia de ,z ,da, marca "Olinda", dupla, coaturada, de Ar,
metro.
C 51. Correia de sola, marca "Olinda", dupla costurada,
metro.
C 52. Correia de sola, marca "Olinda", dupla, costurada, deAry
metro.
Correia
de sola, marca "Olinda", 'dupla, costurada, tiè AIN
O 53.
metro.
O 54. Correia de sola, marca "Olinda", dupla, costurada, idç 6 111,1
metro.
C 55. Correia de sola, marca "linda", dupla, Costurada, 40 rt
metro.
Correia de sola, marca "Olinda", "dupla, théturada, de
C 56.
metro.
O 57. Correia de sola, marca "011Inda", redonda, de 318" de 0, metr4
O 58. Correia de sola, marca "Olinda", redonda de 8,5 ala,do
metro.
C 059. Cera branca, bola.
C , 060. Cera preta, bola.
F 1.
Fio pardo "Fonte Limpa", novelo.
F 2.
Fornia para calçado, L 41, n. 34, Deu,
Forma para calçado, L 41,n. 87, par.,
F 3.
Forma para calçado, L 41, n. 88, par.
F 4.
F 5.
Forma para calçado, L 41, n. 39, pa,
• 006. Forma para calçado, L 41, n. 40, par,
F 007. Forma para calçado, L 41, n. 41, parr
I' 008. Forma para calçado, L 41, n. 42, pagi
F 009, Fivela n. 2.127, de 718", grosa.
F 010. Fivelas n. 2.127, de I", grosa., •
P 001. Prego de ferro, n. 14, quilo.
.P 002. Ponta Paria, n. 8, quilo.
P 003. Ponta Paris, n. 10, quilo.
P 004. Pele de Atanado, de t a, pé quadradd.
P 005. Pele de cromo, marrou, de i a, pé quattélíde.
P 008. Pele de Croupon, de seleiro, quilo.
P 007. Pele de Croupon, de sapateiro, quilo.
P 008. Pedra de afiar "Charuto", uma.
P 009. Pasta para sapateiro mares "Dra800, )8.111r
P 010. Preparado preto "Phenix% lata.
8 001. Sola de 8 quilos, meio.
8 002. Sola de 9 quilos, meio.
S 003. Suvela, de 90 mim, uma.
8 004. Suve/a, de 120 m/m, uma.
•—
• 005. Suve/a, de 440 mim, uma.
T 001, Taxa de chulear, n, (1 (pacote de 1 ry, pffitét..
T 2.
Taxa de chulear, n. 1 (pacote de 1 £1, pacote.
T 3.
'gaza de chuleai', n. 4 1/2 (Daeete de A t)
T 4.
Taxa de chulear, a. Z (pacote de i
3 001. Na quela Preta da 14À 18 »O, po,
O
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A 089. Aparelho para filtração a quente, com aquecimento a

gano

cobre, com nival de agua constante, completo, colai
suporte, em forma cônica, uma.
~as e reativos químicos, artigos de penso de laboratório, e material
cirúrgico
A 70. Areômetro com escala Baumés, sie 70 a 10°, O a 72°, O a 480,
48 a 72° (jogo de 4 aerômetros), jogo.
001. Acetato de cadmia p/an, (vidro de 250,0), vidro.
A 71. Anel de borracha para prender oe cadinhos filtrantes nos
002. Acetato de potássio p/an. (vidro de 100,0), vidro.
funis, n. G (jena), um.
A 72.
' 003. Acetato de uranio, p/an. (vidro de 50,0), vidro.
Anilina p/an. (vidro de 50,0), vidro.
1
' 004. Acetato neutro de cobre, p/an. (vidro de 500,0), vidro.
Anil de planta, p/an. (vidro de 20,0), vidro.
A 73.
' 005. Acetato de bário, p/an. (vidro de 250,0), vidro.
Areômetro com graduação Cartier, escala de 10 a 45°, graA 74.
Acetato de chumbo, pino. (vidro de 500,0), vidro.
6.
duado em 1/2, um.
7.
Acetato de chumbo, para fotografia, grama.
B 001. Benzeno, isento de tuofeno e sulfureto do carbono, p/an. (vidro de 500,0), vidro.
la. 008. Acetona p/an., (vidro de 250,0), vidro.
' 009. Ácido acético glacial, pino. (vidro de 250,0) vidro.
• 002. Benzina pura, p/an. (vidro de 1.000,0), vidro.
10. Ácido acético glacial, p/an. (vidro de 1.000,0), vidro.
B 003. Benzidina, p/an. (vidro de 100,0), vidro.
11. Ácido arsenioso em pó, p/an. (vidro de 50,0). vidro.
B 004. Benzeno, p/an. (vidro de 500,0), vidro.
Ácido bórico cristalisado, pino. (vidro de 1.000,0), vidro.
B 005. Benzol, p/an. (vidro de 500,0), vidro.
A 12.
A 13.
Ácido bórico em pó, quilo.
B 006. Benzidina de petróleo, p/an. (vidro de 1.000,0), vidro.
a, 014. Ácido crómio° especial, para determinação do carbono (vidro D 007. Benzina retificado, litro.
-.•
de 100,0), vidro.
B 008. Bicarbonato de sódio (vidro de 500,0), vidro.
B 009. Bicarbonato de sódio, quilo.
015. Ácido clorídrico 1,19, (/an. (vidro de 500,0), vidro.
B 010. Benzina, isenta de benzeno, p/an. (vidro de 500,0), vidro
16. Ácido metafosfórico, p/an, (vidro) de 100,0), vidro.
)3 011. Bicromato de amônio,para fotografia, grama.
I 17. Ácido nítrico 1,49, p/an. (vidro de 1.00),0), vidro.
B 012. Bicromato de potássio, p/an. (vidro "de 250,0), vidro.
18. Ácido fosfórico 1,7, p/an. (vidro de 200,0), vidro.
,
'B 013. Bicromato de potassa, quilo.
019. Ácido sulfúrico 1(84, p/an. (vidro de 500,0), vidro.
A 020. Ácido fluoridrico, pina. (vidro de 100,01, "Ur°.
B 014. Bióxido de nianganez, p/an. (vidro de 500,0), vidro.
4 021. Ácido fluorldrico, p/an. (vidro de 25b,0), vidro.
B 015. Bioxalato de potássio, pina. (vidro de 100,0), vidro.
Ácido clorídrico 22 Bé, p/an. (vidro de 500.0), vidro.
• 016. Bisulfito de sódio, p/an. (vidro de 250,0), vidro.
A 22.
Ácido crômico, p/an. (vidro de 250,0), vidra.
B 017. Bisulfito de sódio anidro, para fotografia, quilo.
A 23.
024. Adido sulfúrico, isento de ácido arsénico, a 66° Bé, grama.
B 018. Bisulfato de potássio, p/an. (vidro de 250,0), vidro.
j 025. Ácido sulfúrico, isento de ácido nítrico, paateria de acumu- B 019. Bisulfito de sódio, grama.
ladores, grama.
B 020. Bromo Schering (ampola de 10,0), uma.
B 021. Bicloreto de mercúrio, para fotografia, grama.
A 026. Ácido cítrico cristalisado, p/an. (vidro de 100,0), vidro.
A 027.Ácido nítrico puro, de 1,4, grama.
B 022. Bromureto de potássio, para fotografia, grama.
A 028. Ácido acético a 80 %, grama.
B 023. Bromureto de cadmia', para fotografia, grama.
t 024. Bioromato de amônio, para fotografia, grama.
A. 029. Ácido arsênico, grama.
1.; 025. Hromureto de amônio, para fotografia, grama.
A 030. Ácido benzoico, p/an. (vidro de (00,0), vidro.
A 031. Ácido clorídrico fumegante 4,19, 1)/ao. (iiar° de 500,0). • 020. Betúvia da Judéia, para fotografia, grama.
U 027. Bicloreto de mercúrio sublimado (vidro de 25,0), para fotovidro.
grafia, vidro.
A 032. Ácido erômico especial, para determinação do carbono (vidro
B 028. Bicromato de potássio, para fotografia (vidro de 50,0), vidro.
de 250,0), vidro.
B 029. Bromureto de potássio, para fotografia, quilo.
A 033. Ácido nítrico a 48° Bé; comercial, quilo.
030. Bureta automática de vidro, seg. Goeckal, uma.
A 034. Ácido sulfúrico fumegante, p/an. (vidro de- l.000.1), vidro. B
B 031. Bureta automática de vidro. cor ambar, seg. Goeokel, uma.
-A 035. Ácido tanico, piado. (vidro de 500,0), vidro.
B 032. Balão da vidro Jena, fundo chato, com borda dobrada, colo
A 038. Ácido tartárico, pina. (vidro de 250,0), vidro.
longo, de 250 cc., um.
A 037._ Ácido pirogálico, para fotografia, quilo.
033. Balão de vidro Jena, fundo chato, com borda dobrada, colo
Ácido nítrico, 1,4, p/an, (vidro de 500,0), vidro.
A 38.
longo, de 500 cc., um.
Ácido salicílico, p/an. (vidro de 100,0), vidro.
A 39.
OU_ Balão de vidro Jena, fundo chato, com borda dobrada, cole
É
À 040. Ácido fênico glacial, pia% (vidro de 100,0), vidro.
longo, de 1.000 cc., um.
• 041. Ácido vanádico anhidro, branco, p/an. (vidro de 50,0), vidro. . t, A., Balão de vidro Jena, fundo chato, bordo-dobrado, colo curto,
• 042.- Ácido fosfo-mobilídico cristadisado, pino. (vidro de 50,0), ui'
de 250 cc., um.
vidro.
Balão de vidro Jena, fundo chato, bordo dobrado, colo curto,
$3
OU. Água oxigenada comercial (vidro de 300,0), vidro.
de 1.000 cc., um.
44. Agua oxigenada comercial (vidro de 600,0), vidro.
da 037. Balão de vidro Jena, fundo redondo, bordo dobrado, colo longa
Agua
oxigenada,
piau.
(vidro
de
500,0),
vidro.
45.
de 750 co., um.
46. Alcool absoluto cOmercial (vidro de 1.000,0), vidro.
Balão de vidro Jena, jugulado seg. P. T. R., com traço e roj3
038.
47. Álcool absoluto, plan.- (vidro de 1.000,0), vidro.
lha de esmeril de 100 cc., um.
' 018. Alcómetro com termómetro, indicando a quantidade de álcool
Balão de vidro Jena, jugulado seg. P. T. R., com traço e roem sinal de porcentagem do volume, de O a 100 %, eslha esmeril, de 1.000 cc., um.
cala "Gay
B 040. Balão de vidro Jena, jugulado seg. P. T. 11.; com traço e roa
• Lussac", um.
lha esmeril, de 200 co. um.
049. Álcool amílico, p/an. (vidro de 250,0), vidro.
B 041. Borracha Phoenix, tubo de' 50 m/m de 0 interno, metro.
050. Álcool etílico, p/an. (vidro de 1.000,0), vidro,
A 051. Álcool metílico, p/an. (vidro de 250,0), vidro.
B 042. Borracha Phoenix, tubo de 70 m/m de 0 interno, metro.
)3 043. Borracha Phoenix, tubo de 100 m/m de 0 interno, metro
41. 052. Alumen de potássio, pino, (vidro de 250,0), vidro.
A 053. Alumem de cromo, pina. (vidro de 250,0), vidro.
B 044. Borracha Phoenix, tubo de 150 m/m de 0 interno, metro.
'E 045. Bastão de vidro Jena, com alça de platina, um.
054. Algodão pólvora, i'ama.
• 048. Borax para análise (vidro de 250,0), vidro,
' 055. Algodão hidrófilo "Martins", quilo.
Carbonato de cálcio (vidro de 250,0), vidro.
056. Algodão hidrófilo "Farol" (pacote de 100.0), pacote
C 1.
Carbonato de cálcio (vidro de 250,0), para análise, seg. "Lauf;
C 2.
'A 057. Algodão hidrófilo "Farol" (pacote de 250,0), pacote
rance Smith", vidro.
058. Algodão de vidro, quilo.
,
Carbonato de potássio (vidro de 250,0), vidro.
C 3.
50. Alumem de potassio em pó, para fotografia, quilo.
Carbonato anidro, quilo.
C 4.
51. Alumem de cromo, para fotografia, quilo.
Carbonato de sódio cristalisado, grama.
C 5.
1 052. Alunal, para fotografia (vidro de 1_,00,0), vidro.
Carbonato de potássio anidro, para fotografia, grama.
C 6.
53. Amido soluvel, p/an. (vidro de 250,0), vidri.
Carbonato de sódio anidro, para fotografia, grama.
C 7.
54. Amônea líquida comercial (vidro de (.000,0), vidro
Carbonato de amónia', para análise (vidro de 100,0), vidro.
C 8.
55. Amoníaco concentrado (vidro de 1.000,0), vidro.
Carbonato de cálcio para an. seg. L & 5 (vidro de 250,0)*
C 9.
56. Amoníaco a 25 %, grama.
vidro.
Azuz de milileno (vidro do 10,a), Vidro.
' 57.
AnioMaco de 0.925 (vidro de 500,0), vidro.,
C 10. Carbonato de potássio anhydro para fotografias, quilo.
' 58.
C 11. Carbonato de sódio anhydro, para fotografias, quilo.
059. Albumina sena, para fotografia, grama.
C 12. Carbonato de bário para análise (vidro de 100,0),vidro.
060. Alindes de niquel puro, medindo 20 x 15 x 0,5 ciais., um
Carbenalo do chumbo para análise (vidro de 100,0), vidro.
061. Agplha para injeção, niquelada, so-Lida, uma.
C 13.
082. A In ia ri ln para crisms. seg. C400011, pia . ( pacote de 50,0), C 14. Carbonato do amónin para análise (vidro de 250.0.). vidro
pacote.
C 15. C:m . vão animal em pó (vidro de 250,0), vidro.
ear‘ão vegetal em pó (vidro de 500,0), vidro.
IS 063. Amianto para crisois, seg. GOOCEf, p/rio. (par ole de :00,0), C 16.
earmin para analiso vidro de 20,0), vidro.
pacote.
i
C 17.
064, Arsènico, quilo,
C 18. Cianeto de 11C:'tio (vidro de 100.0), vidro.
Cianure!o de pelássin a 98 '4, (vidro de 250,0), vidro.
065. Atadura de gaze, de 5 x 6, dúzia.
C 19.
18, dúzia.
dl.
C 020.. Chapa
OGG. Amianto em laminas, quilo.
e 021. Chapa I-ay inem de 9 x tf!, dilzia.
067. Amianto em fios, quilo.
. ,
88. n inmeariz de ferro, coRII W ICk,P . • de 1
C 022. Chapa 1 ian de 1'; a 18, dúzia.
Wrl. 1171.,
em

f
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C 23. Chapa Isopan de 9 x 12, dúzia.
C 24. Cloreto de amôneo (vidro de 250,0), vidro.
C 25. Cloreto do bário (vidro de 2:
para análise, vidro.
C 26. Cloreto de caldio fund. grau. (vidro de 500,0), vidro.
C 27. Cloreto cúprico (vidro de 100,0), vidro:
C 28. Cloreto ferroo (vidro de 100,0), vidro.
C 29. Cloreto duplo de cobre e amoneo (vidro dP 100,), vidro.
C 30. Cloreto magnésio (vidro de 100,0), vidro.
C 31. Cloreto de bário para análise (vidro de 500,0), vidro.
C 32. Cloreto do cálcio para análise (vidro de 1.000,0), vidro.
C 33. Cloreto de cálcio ertv pedras, comercial, quilo.
C 34. Cloreto de potássio comercial, quilo.
C 35. Cloreto de estanho 'para análise, (vidro de 250,0), vidro.
G 036. Cloreto de cadmio para an. (vidro de 50,0), vidro.
C 37. Cloreto estanhos° para an. (vidro do 100,0), vidro.
C 38. Cloreto mercuroso, para an. (vidro de 150,0), vidro.
C 39. Cloreto de potássio para an. (vidro de 250,0), vidro.
C 40. Cloreto de sódio para an. (vidro de 250,), vidro.
C 41. Cloreto de zinco para an. (vidro de 250,0), vidro.
C 42. Cloreto de amônio para an. (vidro de 250,), vidro.
C 43. Cloreto de potássio (vidro de 100,0), vidro.
G 044. Cloreto de potássio, em pó impa.lpavel (admite no máximo
0,1 % de cloreto), quilo.
G 045. Cloreto do potássio, para análise (vidro de 250,0), vidro.
C 46. Cromato neutro de potássio (vidro de 100,0), vidro.
C 47. Cianureto de potássio do 98 a 100 %, grama.
C 48. Cobre em aparas (vidro de 250,0), vidro.
C 49. Cobre eletrolitico para 'análise (vidro de 100,0), vidro
C 50. Cobre metálico para an. (vidro de 1000), vidro.
C 51. Chumbo metálico para an. (vidro de 250,0), vidro.
C 52. Clorofórmio para an. (vidro de 250,0), vidro.
C 53. Clorofórmio para an. (vidro de 100,0), vidro.
C 54. Cadinho de ferro, com tampa, de 80 x 60 m/m, um.
C 55. Cadinho de fonte, alto com tampa, 120 x 80 in/m, um.
C 56. Cadinho de porcelana, baixo, com tampa, n. 000, um.
C 57. Cadinho de porcelana, baixo, com tampa, n. 00, um.
C 58. Cadinho de porcelaba, baixo, eana tampa, n. 0, um.
C 59. Cadinho de porcelana, baixo arbil tampa, n. 1, um.
C 60. Cadinho de porcelana, baixo, com tampa, n. 3, um.
C 61. Cadinho de porcelana, alto, com tampa, n. 1, um.
C 62. Cadinho de porcelana, alto, com tampa, n. 5, um.
C 63. Cadinho de porcelana, alto, com tampa, n. 10, um.
O 064. Cadinho de Rose com tampa, um.
C 65. Cadinho de prata com tampa, n. 8, um.
C 66. Cadinho filtrante de Jena, de 15cc., 20 in/m de 21, altura
util ca. 30 m/m, n. 10 G.3, um.
C 67. Cadinho filtrante de Jena, de 30cc., 30 mim, de 0, altura
util ca. 45 mim, n. 1 G.3, um.
C 68. Campânula de vidro de Jena, com bordo despolido, com
botão em forma baixa de 100 x 200 mima.? uma.
, C 069. Capsula de porcelana semi-profunda, esmaltado internamen-
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F 7.
Film RIU° X, ultra-rápido, base azul, de 13 x 18, dúzia.
F 8.
Film Raio X, ultra-rápido, base azul de 18 , x 24, dúzia.
F 9.
Filni Baio X. ultra-rápido, base azul, de 30 x 40, dúzia.
010. Foafa to duplo de sódio e amôneo (vidro de 250,0), vidro.
F 11.
Fosfato do amônoe (vidro de 250,0) para análise, vidro.
F 12.
Fosfato do ,,adia saooralácio (vidro de 250,0), para análisa.
vidro.
F 13.
Fosfato de codeisia para análise (vidro de 25,0), vidro.
F 14.
Fosfato de sódio para an. (vidro de 100,0), vidro.
F 15.
Fósforo amarelo em bastões p ara an. (vidro d. 250,0).1/
vidro.
.
-?
I? 016. Formol para análise 40 % (vidro de 1.000,9), vidr1o.
F 017. Frasco seg. Picard esmerilhado, vidro`Jena, 250 co.,,A1m.;
1' 018. Frasco de boca !ruga não esmerilhado, de 250 co., Vidro d
e
t.
Jena, um.
F 019. Frasco de boca larga vidro Ja, esmerilhado, de •'500
F 020.
F 021'.
F 22.
F 23.
IP 024.
F 025.

um.

Frasco de Erlenaeyer, colo largo, vidro.Jena, 300 co, Um.
Frasco de Erlemeyer, vidro Jena, comum, de 2.000 pe.
nJ
,
Frasco de Erlemeyer, vidro Jena, comum, de 500 cc., Alm. ,\
Frasco de Erlemeyer, vidro de Jena, comum, de 300M., Xim.
Frasco de Erlerneyer, vidro Jena, comum de 100
Fuchsina para (vidro de 10,0), vidro.
1, 026. Funil liso com ângulo exatamente de 60°, vice emi:jlisel,5
40 nuns. de 0 vidro Jena, um.
•
?
F 027. Funil vidro de Jena, com capilar de 160 m/m x 40 50' /n• de
0, um.
P 028. Funil de Jena para com capilar de 160 m/in x 60
0, um.
F 29.
Funil de Jena para cadinho filtrante de Jena, n. 19 O.,
um.
à_
F 30.
Funil de porcelana, com disco para filtração seg. )1.1chlier,
de 5 m/m, um.
,
G 001. Grarcle ágata, com pistilo de 105 m/m, um.
G 002. Gral de porcelana vidrada interna e externamente de 85 14/14
com pistilo, um.
II 001. Ilidroquinone, para fotografias, grama.

H 2.
Hidroquinone, quilo.
H 3.
Hipoclorito de cálcio (vidro do 250,0), vidro.
11 004. Hiposulfito de sódio para fotografia anlaydro, quilo.
11 005. Hiposúlfito anhidro, quilo.
H 006. Hiposúlfito de sódio para fotografia, quilo.
I 001. Iodeto de potássio (vidro de 250,0), para análise, vidro. I 002. Todureto de amónio para fotografias, grama.
1 003. lodureto de potássio para fotografias, grama.

I 004. Iodureto de cadmio, para fotografias, grama.
L 1.
Lacmoide para análise (vidro de 50,0), vidro.

À
L 2.
Lanolina para análise (lata de 500,0), lata.
Liquido de Dakin, litro.
AI 001. Magnésia calcinada para análise (vidro de 250,0), vidrd.
M 2.
Metabisulfito de potássio para fotografia (vidro de 2508,

L 3.

vidro.
Metabisúlfito de sódio para fotografia, grama..
Metabisulfito de sódio anhidro (v i dro de 250,0), yidrçk.
Metagosfato de sódio (vidro de 250 gramas), vidro.,
C 71. Cilindro graduado em 1 cc., ã 25 um.
M 008. Metol, quilo.
C 72. Cilindro graduado em 1 cc., de 50 cc., um.
M 7.
Metol-hidroquinone (vidro de 1/10 It.), vidro.
C 73. Cilindro graduado em 2 co., de 100 cc., um.
M 8.
Metol
para fotografias, grama.
C 74. Cilindro graduado em 10 cc., de 500 co., um.
M 9.
Mercurio metálico, quilo.
O 075. Cilindro graduado em 20 ac., de 1.000 oc, um.
M 10. Molibidato de amaino (vidro de 50,0)., vidro.
C 076. Cilindro graduado com tampa esmerilhado de 500 cc., um. M 001. Naftalina em'
,;
É
bolas. quilo.
1:1 077. Cilindro graduado com tampa esmerilhado de 1.000 °o.. N 002. Nitrato de nóbalto (para análise), vidro de
100,0,
Ne
um.
dro.
(1 078. Cartucho para o aparelho de Soxhlet (caixa de 25), caixa.
N 003. Nitrato de prata para análise (vidro de 100,0), vidro:D 001. Densímetro com 19 peças marcando de: 0,700 a 1,840, gradua- N
004. Nitrato de amônio para análise (vidro de 100,0), vidre. I
ção em 0,001, e de 0,880 a 1,660, com 0,15 mts., de com- N 005. Nitrato de prata cristalisado para análise (vidro
de 100,0),pie,
primento, jogo.
dro.
002. Densímetro para óleos minerais, com lastro de mercúrio e N 006. Nitrato do potássio para análise (vidro de 100,0); v1401 *
•
escala de 0,610 a 0,999 (jogo de 5 densímetros), jogo,. N 007. Nitrai ode Potássio, quilo.
D 003. Difenilâmina (vidro de 25,0), vidro.
N 008. Nitrato de amónea, para análise (vidro de 250,0, vidr4

C 70.

te e externamente exceto no fundo para 2.500 cc., uma M 3.
Capsulo de porcelana semi-profunda, esmaltado internamen- M 4.
te e externamente, exceto no fundo para 500 cc., Uma. M 5.

1

D 004. Dimetilglioxima (vidro de 50,0), vidro.
E 001. Enxofre em bastões (vidro de 250,0), vidro.
E 002. Enxofre precipitado para an. (vidrá de 250,0), vidro.
E 003. Enxofre em bastões para an. (vidro de 250,0), vidro.
E 004. Esmeril em pó finissimo, grama.
E 005. Enfraquecedor para fotografia (vidro de 100,0), vidro.
E 006. Escova para tubos de ensaio, uma.
E 007. Escova para copo de vidro, uma.
E 008. Estanho em granulos (vidro de 100,0), vidro.

N 009. Nitrato de prata, em bastlies de 25,0, um.

•U 010. Nitrato de sódio, quilo.
N 011. Nitrato de sódio para an. (vidro de 100,0), vidro.
Ikr 012. Nitrato de potássio para an. (vidro de 100,0), Oiro,
1•1 013. Nitrato de amônio para ali. (vidro de 100,0), vidrq.
N 014. Nitrobenzina para an. (vidro de 100,0), vidro,
N 015. Nitroprusiato de sódio para an. (vidro de 100,0), Nrid
N 018. Nitros° beta nafetoI para an. (vidro de 10,0), vidro
N 017. NovacoRina, carm-IM para retoque (caixa de 5 ttsbog

E 009. Eter sulfúrico (vidro de 1.000,0), vidro.
effixa.
E 010. Eter sulfúrico comum. litro.
O 001. Oleo de cedro (vidro de 25,0), vidro.
E 011. Eter de petróleo para análise (vidro de 1.000,0), vidro. .
O 002. Oxalato de amónio (vidro de 250,0), vidro.
E 012. Eter sulfúrico para análise (vidro de 500,0), vidro.
O 003, Oxalato de sódio (vidro de 100,0), neg. Eioen$9014,
E 013. Eter petróleo para análise (vidro de 500,0), vidro.
dro.
F 001. Fenolfetaleina (vidro de 100,0) para análise, vidro.
O 004. Oxalato de potássio para an. (vidro de 100,0), vidra.
114 002. Fenicianureto de potássio vermelho para fotografia (vidro O 005. Oxido de harto erfstaTisado (vidro
de 250,0), para
de 100,0), vidro.
•
vidro.
•
F 003. Ferro metálico em arame (vidro de 100,0), vidro.
O 006. Oxido de chumbo negro (vidro de 150,0), vidr0./
F 4.
Ferro cianeto de potássio (vidro de 100,0), vidro.
O 007. Oxido de cobre granulado (vidro de 100,0), Inar9*
F 5.
Ferri-cianeto de potássio (vidro de 100,0), vidro.
O 008. Oxido de zinco (vidro de 100,0), vidro.
F 6.
Ferri-cianureto de potássio (vermelho cristalizado) para fo- O 009. Oxido de ohumbo (vidro do g_09,0),
tografia. quilo.
O 010. Oxido de esion,ho, rem -

À
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O 011. Oxido de cobalto, grama.
O 012. Oxido de cromo, grama.
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P 045. Papel libra Kodak, Normal, brilhante, cartolina de 18 x 24,

dúzia.
O 013. Oxido de chumbo para análise, (vidro de 250,0), amarelo, P 047. Papel libra Kodak, Normal, brilhante, cartolina de 30 x
dúzia.
vidro.
O 014. Oxido de chumbo para aná.lise, (vidro de 250,0), vermelho, P 048. Papel esmeril para polimento 3 G, folha.
P 049. Papel esmeril para polimento 1 Cl, folha.
vidro.
O 015. Oxido de chumbo para análiae, (vidro de 250,0), negro, P 050. Papelliesmeril para polimento 1 F, folha.
./* 051. Papel esmeril para polimento 00, folha
vidro.
P 052. Papel esmeril para polimento 000, folha.
O 016. Oxido° merende° para an. (vidro de 150,0), vidro.
Papel esmeril para polimento 0000, folha.
P 53.
O 017. Oxido inercurioso para an. de 150,0), vidro,
P 54. Parafina comercial, quilo.
P 001. Papel Tropex n. 3, 13 x IS - Normal, dúzia (TN/11)„
P 55.
Pe a su,lifar.
tooaniOnio (vidro de 1.000,0), para analise,
P 002. Papel Brovira Matt BN 3, Normal 24 x 30, dúzia.
P 003. Papel Brovira Matt 13N 3, Normal, 30 x 40. dúzia.
P 004. Papei de filtro "Schleicher & Seull" 5,5 - meio mole, P 056. Permanganato de potassio (vidro de 250,0), vidro.
• 067. Perchloreto de ferro (vidro de 250.0), vidro.
folha.
P 008. Pedra pomes, grama.
P 005. Papel de filtro alemão meio forte 48 x 56 cms. folha.
de latão (Tamis) seg. Wahusaffe com 4 a cola
P 008. Rapei para determinação dos
pólos de 22 e 45 cansa 1' 069. Peneira
(1/4 - 1/2 - 1 - e 2 mim), Ago.
folha.
• 070. Persulfato de potássio, isento de nitrogenio para análise
7.
Papel ragenta iodeto de zinco e amydo, folha.
(vidro de 100,0), vidro.
; 8.
Papel de tornessol vermelho (caixa com 10 cadernos)'''
caixa.
P 071. Peroxido de sódio para an. (vidro de 250,0), vidro.
Papel de acetato de chumbo (caixa com 19 cadernos) P 072. Pedra pomes calcinado e fervida com lixivia de sódio piau.
9.
caixa.
(vidro do 500,0), vidro.
10. Papel Kodak-Azo, n. F 3, de 13 x 18 (enve:ope Com l' dú- P 073. Pinam-Rol, verde e amarelo (desensibilisador), em tudo Q§
zia), envelope.
1,0, tubo
11. Papel Kodak-Azo, n. F 3, de 18 x 24 (envelope com 1 dú- P 074. Pinça de una°, seg. Seheibler, de 75 m/m, uma.
zia), envelope.
.2 075. Pinça de madeira para tubos de ensaio, uma.
12. Papel Kodak-Azo, n. F 4, de 13 x 18 (etive'ope com 1 &I - P 076. Pinça de niquel com ponta de platina, unia.
zia),. envelope.
P 077. Piroantimoniato de potássio para un. (vidro de 2i0,uJi
13. Papel Kodak-Azo, n. F 4, de 18 x 34 (envelope com 1 dúvidro.
'Ia), envelope.
2 078. Potasaa caustica em bastões (vidro de 250,0), vidro.
14. Papel Tropex n. 1 TS - 1, brilhante, branco, dúzia.
P 079. Potassa caustica em bastões para an. (vidro de 250,0)e
vidro.
15. Papel Alemão forte em folhas de .0m,44 x 0111,57, folha.
P 080. Proto-etiloreto de cobre (vidro de 100,0), vidro.
16. Papel delgado n. 597 em folhas de 0m,58 x 0111,58, folha.
17. Papel de filtro em discos delgados, com Oni 3O27 de diametro .P 081. Protoxido de ferro, grama.
folha.
P 082. Protoxido de níquel, gramam
18. Papel de filtro em discos de l andoa, corn 0m,015 de diurnetro, 1' 083. Poetai:ido de cobre, grama.
P 084. Plombagina em pó para análise (vidro de 100, vidro.
folha.
001. Reforçador de cobre para fotografia (vidro de 50,0)p
19. Papel de filtro em discos delgados, com 001,055 de iliarnetro,
folha.
DUO.
20. Papel de filtro em discos delgados, com Om.07 de diametro, R 002. Rolha de borracha, inteiriça de IS x 24 x -12 nihne
folha.
l e borracha, inteiriça de 20 x 24 x 15 gn/m,
una.
21. Papel de filtro em discos delgados, com Om.09 de diametro II 003. Itolhad
folha.
unia.
P 022. Papel de filtro em discos delgadas, com Oro,tt de diametro, R 001. P.ola ae borracha, inteiriça de 25 x 25 x 20 nn/m,
folha.
uma.
P 023. Papel de filtro em allscos delgados, com 0m,i5 de diametro, it 005. Rolha de borracha, inteiriça de 28 x 28 x 22 niim,
folha.
uma.
P 024. Papel de filtro em discos delgados, com 0m,2.1 de diametro, R 6.
Rolha de borracha, inteiriça de 38 x 38 x 28 m/M,
folha.
uma.
.PP 025. Papel de filtro em discos delgados, com 0m,32 de diametro, R 7.
Rolha de borracha, inteiriça de so . x 50 x 40 m/p).
folha.
unia.
Papel de filtro em discos delgados, com 0m,50 de diametro, S 001, Sal Seignetti - (vidro de 250,0a, vidro.
P 26.
folha.
5 002. Sal fixador rápido (lata de 0,400), lata
Papel de filtro em discos moles, com 0111)027 de diametro, S 003. Sal °xaile°, quilo.
P 27.
um.
S 004. Sal fixador ácido, quilo. 28. Pepel de filtro em discos moles, com 0m,055 de diametro, 8 005. Sais de cromo, preparados para banho de cromagem, grama.
um.
8 006. Sóda caustica em bastões (vidro de 250,0), vidro:
29. Papel de filtro em discos moles, com 0m,09 de diametro, S 007. Sócia caustica pura, para fotografias, grama.
um.
S 008. Sóda caustica em bastões para an. (vidro de 250,0), vl•
30. Papel de filtro em disca moles, com 0m,15 de diametro,
dro.
um.
009. Sulfato de cálcio ppt. em cabos para desenvolver 11
S
31. Papel de filtro em discos moles, com 0m,32 de diametro,
(vidro de 250,0), vidro.
um.
Sulfato ferroso (vidro de 100.0), vidro.
S
010.
32. Papel de filtro em discos meio mole com 0m,045 de diametro, S. 011. Sulfato de ferro em pedaços (vidro de 250,0), vidro.
um.
5 012. Sulfato ferrico (vidro de 100,0), vidro.
033, Papel de filtro em discos meio mole com 0m,07 de diametro, 5 013. Sulfato de magnésio (vidro de 250,0), vidro.
um.
S 014. Sulfato de amoneo (vidro de 250,0), vidro.
34. Papel de filtro em discos meio mole com 0m,11 de diarnetro,' S 015. Sulfato diiplo de niquel e ambneo, grama.
um.
S 016. Sulfato de cobre em cristais pequenos, puro, isento de feia.,
35. Papel de filtro em discos meio mole com 0m,24 de (limeira),
grama. •
um.
de crOmo, grama.
Sulfato
Papel
de
filtro
em
discos
meio
mole
com
0m,50,
de
dianteiro,
17.
36.
18. Sulfato de amoneo, grama.
um.
19. Sulfato de ferro, grama.
37. Papel de filtro em discos duros de Orn,15 de diametro,
20. Sulfato de alumínio para an. (vidro de 250,0), vidro.
um.
21. Sulfato de cálcio para an. (vidro de 250,0), vidro.
P 038. Papel de filtro lavado com Hei e 11F1. N. 539 de 0m,055,
22. Surfato de cromo p/art. (vidro de 2r.0,0),
folha.
23. Sulfato de manganês p/an. (vidro de 250,0). vidro.
. P 039. Papel de filtro lavado com 11C1. e HF1. N. 590 de 0114455,
021. Sulfato da níquel p/an. (vidro de 100,0), vidro,
folha.
025. Sulfata de niquel a iniacal piau. (vidro de 250,0), vidre.
P 040. Papel de filliar lavado com Hei e HF1. N. 589 de 0m,07,
020. Sulfato de sódio anhidro,
folha.
027 Sul fito de gMin noliiiiro para folog-rafias, quita,
P 041. Papel de filtro lavado com HG1 e HI r l. N. 5r0 de Otn,07, S 028.
godo.
SulHo do sódio para loto:rra t
folha.
029. Sulfocinirtn do polassin piau. (vidro do 250,0), n, idro.
°leme,
•
com
Bei
e
Hei
.
N.
589
de
Papel
de
filtro
lavado
042.
P
5 030. Saifociani • to de amônio p/an. (vidro do 100.0), vidro.
fclb2.
S 031. Sol rurel o do antimónio em pó, prolo.
90'
de
0111,09,
uri.
N.
e
Papel
de
filtro
lavado
com
IIC1
P 043.
godo,
S 03j. S I :11•Ivel;)
Sóino Para fotogrnfil
folha.
Tdvn.
etu
de
carbono
(vidro
de
s
li/ao.
13
x
1a,
P 044. Papel Tropex Agfa, Normal, brilhante, cartolina de
s
al fio do ferro com
T
001.
frian.^,nlin
(
dúzia.
um.
002. Trian p tilo em fio do ferro com argila de
P 045. Papel Tropex Agfa, Normal, brilhante, cartolirot de 18 x 21, '1'
T 003. Triangulo em fio de ferro Com argila de 0m,10,
dúzia.
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fecco com porcelana do 0m,08,
Lie ic,tTu cum centro do amianto de Orn,010 x-Oni3O10,
uma.
Téla de fent) com centro de aniianto de 0m,015 x 0m.01j,
T 6.
urna.
Té:a de ferro com centro de amianto em forma de concha,
T 7.
de Orn,010 x Oin,010, uma.
„T 008. Tripé de ferro de Orn,18 x 0m,10, um.
fl.' 009. Tripé de - ferro de 0m,30 x Orn,20, um.
• 010. Tubo para calorímetro, seg. Egdertz, de 30 cc., esmerilhado,
sobre suporte de madeira, com placa opaca nas paredes
e no fundo, placa traseira móvel e a da frente transparente (Jógo de 12 tubos), jógo.
T 011. Tubo de extração seg. Soxhlet, sem condensadores e sem
balões, com capacidade util de 500 cc., um.
• 012. Tubo de vidro de 1,50 de comprimento, para trabalhos no
mamaria°, d6 8 a 11 m/m de 0, em vidro reforçado,
quilo.
Tubo do Vidro de 1,60 de comprimento, para trabalhos no
T 13.
massarico, de 12 a 14 m/m de 0, em vidro reforçado,
quilo.
Tubo do vidro de 1,60 de comprimento, para trabalhos no
T 14.
massarico, de 15 a 17 mim de O, em vidro reforçado,
quilo.
TI 015. Torneira de vidro com perfuração de mais ou menos 2 m/m,
uma.
T 016. Termómetro com escala de menos 10 a mais 100 C, um.
;11 017. Termômetro com escala de O a mais 360° Co um.
y 018. Tubo seg. Muter para separação dos ácidos graxos, líquidos
e sólidos, com pé de madeira, um.
019. Trioxido do antimónio p/an. (vidro de 50,0), vidro.
T 020. Tintura de Campeché p/an. (vidro de 250,0), vidro,
,T 021. Tolueno p/an. (vidro de 100,0), vidro.
(V 001. Vaselina pura (lata de 1:000,0), lata.
•V 002. Viragem Sépia (vidro de 10,0), vidro.
3t 003. Viradon (vidro de 50,0), vidro.
3 004. Vaso cilíndrico sem pé, de vidro Jena, de 75 x 50 mias., um.
3 005. Vaso de vidro de Jena, cilíndrico sem pé, de 100 x 75 mim.,
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C 016. Ulmoutu rui'Lland. 'Voltotan" (saco de 42,5 quilos), saco.
ti 017. Cimento branco, "Urso Branco", quilo.
ti 018. Cimento "Incor", Maná (saco de 42,5 quilos), saco.
F 1.
Friso de azulejo branco, Nacional, de i a, metro.
F 2.
Friso de forro de Pinho de i a, metro quadrado.
.2' 023. Friso Para assoalho, de Peroba Rosa, de 0[11,028, metro mia-.
drado.
G 001. Garapa de 0m,30 x 0m,025, até 0m,03, metro.
G 002. Uarapa em pranch5es, metro cúbico.
I 001..10 Peroba em pranchões, metro cúbico.
J 001. Jequitibá Rosa, de 0m,30 x 0m,0254, metro.
J 002. Jequitibá Rosa, em pranch5es, metro cúbico.
1. 001. Lageota de pedra, tamanhos diversos, dúzia.
1. 002. Lavatório de louça, Nacional, completo, com suporte de
ferro, um.
Mármore branco Nacional, de 0111,02 de espessura, metro
M 1.
quadrado.
M 2.
Mármore branco Nacional, de 0m,03 de espessura, metro
quadrado.
Manilha de barro vidrado, de 2", urna.
M 3.
Manilha de barro vidrado, de 3", uma.
M 4.
M .005. Manilha de barro vidrado, de 4", unta.
Manilha de barro vidrado, de 6", uma.
M 6.
Manilha de barro, vidrado, de 8", uma.
M 7.
Manilha de barro vidrado, de 10", uma.
M 8.
Manilha curva de barro vidrado, de 2", uma.
M 9.
M 010, Manilha curva de barro vidrado, de 4", tuna.
M 011. Manilha furada para dreno, de 4", uma.
P 001. Peroba Rosa, de 0m,12 x 0m,07, metro.
P 002. Peroba do Campo, de 0m,12 x 0m,07, metro.
P 003. Peroba do Campo, em pranchães, metro eiihico.
P 004. Peroba Rosa, em pranch5es, metro cárneo.
P 005. Peça de Murici vermelho, de 0111.12 x Orn.07 metro.
P 006. Pia de ferro esmaltado, de Oin,80 x Om.35, uma.
P 007. Pinho branco, de 15" x 1, metro.
P 008. Pinho do Paraná, de 12" x 1", de i a, metro.
P 009. Pinho do Paraná, de 12" x I", de 2 a. metro.
P 010. Pinho do Paraná, de 12" x 1" de 3 5, metro.
s, de 9" x 3", de 1. metro.
P 011. Pinho do Paraná, em pranchee
UM.
B12. Pinho do Paraná, era pranchães, de 9" x 3". de 2 a, metro.
3 006. Vaso de vidro de Jena, cilíndrico sem pé de 150 x 100 mim,
P 013. Pinho do Paraná, de 9" x I", de i a, metro.
x 1", de 2, Melro.
iV 007. Vaso de precipitação de vidro Jena, em forma alta, com bi- P 014. Pinho do Paraná, de
•
P 015. Pó de pedra, metro Cubico,
co de 25 cc., um.
3 008. Vaso do precipitação de vidro Jena, em forma alta, 00111 P 015. Privada de louça Nacional, com • tampo, uma.
P 017. Pranchno de 'rabeia, de 0m,40 x 0m,08, metro cúbico.
bico de 50 cc., um.
'V 009. Vaso de precipitação de vidro jena, em forma alta, COM Q 001. Quadro de ferro fundido, para boeiro, completo, quilo.
Ralo sifão de 0m,15 x Orp,15, um.
R 1.
bico de 100 cc., um.
Ripa de Mudei vermelho, de Otn,05 x ~.0250. metro.
3 010. Vaso de precipitação de vidro Jena, em forma alta, Com R 2.
Ripa de Peroba Rosa, de Otn,05 x 0m,o250, metro.
R 3.
.
bico de 2.50 cc., um.
Ripa de Peroba do Campo, de 0m,05 x 0111,0250, metro.
,V 011. Vaso de precipitação de vidro Jena, em forma alta, com R 4.
Ropapé de São Caetano, metro.
R 5.
bico de 400 cc., um.
Rodapé de Peroba, de 0m,07, melro.
y 012. Vaso de precipitação de vidro Jena, em forma alta, com RS 6.001. Sapata
de azulejo branco, nacional. de 1'. poça,
bico de 600 cc., um.
,31 013. 'Vaso de precipitação do vidro Jena, em forma alta, com S 002. Sucupira amarela, em pranchões, metro •3.
S 003. Sucupira preta. em pranchães, metro 3.
bico de 1.000 cc., um.
de pinho de 1, de Oni,14 de lare;ura. metro.
3 014. Vaso de precipitação de vidro Jena, em forma alta, com T 001. Tabeira
Táboa de Peroba do Campo, de 0m,30 x Cm 03, metro.
T 2.
bico de 2.000 cc., um.
Táboa de Peroba do Campo, de 12" x 1", entro.
tV 015. Vaso de precipitação de vidro Jena, em forma baixa, com T 3.
'1' 004. Telhas francesas "Rodrigues & Irmão".milheiro.
bico de 600 cc., uni.
Telhas francesas "Albertone & Irmão", milheiro.
3 016. Vaso de precipitação de vidro Jena, em forma baixa, com T 5.
Telhas francesas "Werneck & Marini",
T 6.
bico de 250 cc., um:
Telhas de coraleira, uma.
T 7.
3 017. Vaselina sólida (vidro de 1.000,0) piar.,
OCS. Tijolo São Caetano, um.
3 018.'.Vaselina liquida p/an. (vidro de 250,0). vidro.
Tijolo comum, milheiro.
T 9.
3 019. Vermelho de metila p/an. (vidro de 20,0), vidro. vidro.
Tijolo requeimado, milheiro.
T 10.
Z 001. Zinco metálico granulado, p/an. (vidro do 250,0),
Tijolo G. G. P., milheiro.
T 11.
GRUPO F. E. E. A. 09
Taco de Peroba do Campo, com pedriscos, graMpn.. e aão
T 12.
falto. metro 2.
Material de construção, inclusive madeiras
Taco de Peroba Rosa, com pedriscos, grampos e asfalto, meT 13.
,
de
0m,14
de
largura,
metro
linear.
Aba
de
pinho,
de
l
a
A 1.
tro 2.
Achas de Piuna, dúzia.
0m,071
A 2.
Táboas de pinho do Paraná de 3 4 de 7,00 x Orn,30
T
14.
Acha° de Braúna, dúzia.
A 3.
metro 3.
AmUdoas de azulejo branco, concavas, peças.
A 4.
GRUPO F. E. E. A. - 010
AmMèdons de azulejo branco, convexas, peças.
A 5.
Azulejo branco, Nacional, de 1 a, de 151 x 151 mírn, metro Camas, móveis, colchões, travesseiros, tapeçarias, curtind;, roupa dl
A 6.
quadrado.
cama e mesa, tecidos em geral
B 001. Banheiras Seleta 'Soberana", de 5 1/2 pés, completa, Uma.
Algodão
alvejado
de 10 mts. x 0m,70 de largura, peça.
A 1.
B 002. Banheiras Seleta "Soberana" de 6 pés, uma.
Algodão alvejado de 10 mts. x 0m,60 de largura, peça.
A 2.
C 001. Cal virgem, quilo.
•
B 001. Brim Tumor de im,40 de largura, superar, metro.
G 002. Cal queimada, quilo.
002.
Brim
Tumor
de
1:1440
de
largura,
qualidade
média,
metro.*
B
,C 003. Cascalho de rocha, metro cúbico.
B1003. Brim mescla, zuarte, de Orn,70 de largura, superior, metro.:
C 004. Calha interna, de azulejo branco, Nacional, metro.
B 004. Brim mescla, zuarte, de Orn,70 de largura. inferior, metro. ,C 005. Calha externa, de azulejo branco Nacional, metro.
B 005. Brim de algodão branco, de 0m,70 de largura, metro.
Caixa de sifão, de Oin.20 x Oni,20, uma.
C 6.
Colcha kaki, com bainha, uma.
C 1.
Caibros de 111Griei vermelho, de 0m,07 x 0m,05, metro.
C 7.
Cretone superior, de 1 metro de largura, metro. _
C 2.
Caibros de Peroba Rosa, do 0m,07 x Oni 3O5, metro.
C 8.
Fronha de cretone, de 0m,60 x Orn,40, uma.
F 1.
(1 009. Caibros de Peroba do Campo, ` de Om.07 x 0m,05, metro.
Feltro de lã cinza, infestado, metro.
F 2.
G 010. ceramiea S5o Caetano, n. 41; vermelho, metro quadrado
Feltro de lã branco, infestado, metro.
F 3.
C 011. Cedro em pranchães de 1" x 9", metro.
Feltro de lã preto, infestado, metro.
F 4.
G 012. Cedro m pranchães de 1' x 12", metro:
7 805. Feltro de lã superior, de 0m,70 de largura, metro.
C 13. Cimalha de Pinho, de l a, de 011407, metro.
7 008. Flanela de algodão branca, de Oen,66 de largura, metro.
Cimento Portland, "Partis" (saco de 42,5 quilos), ssoo,
C 14.
r_ 007. Arlanela de algodão creme, do ()mede do largura, reeGro,
!..iimentq PorMandi "Mau" .(saco 4g 12A 1114104.
átliteUlt) CILI liU de

'01,aszea

• Saomielr-falaa

rbl /kr°

i-i n --,131

t,
os. 11140 C; nii1,
0.
001 . Lençol de cretone, para -'01e-j; o , um,
L 002. Lona kaki, não eimpaamens a l. roatre.
(aauiretel c/ NO0 jarL 003. Linha Corrante r branca ou preia,
da', carretel.
21 (12a.!.11P' e; 500 $ar• 001. Linha Corranto, branca ou prata.
das), carretel.
e L :./ (1. jarL 005. Linha Corronte, branca on preta, n. 30
das). carretel.
L 006. Linha n. 50, cor 42 de 200 jardas, carretel.
L 007. Linha n. 50, "Zebra", COL branca. carretai.
L 008. Toalhas para rosto, falpudas, uma.

1.n
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Vidaos e a ptelafos da rideos
E 001. Espelho blsoutado de Ona30 i 0m,10,
3 GOL Vidro slmaibas . liso, polegada par 2.
"V 002. Vidro duplo, liso, polegada par 2.
3 003. Vidro leitoso, polegada par 2.
iv 004. Vidro fosca, polegada pár
• 005. Vidro triplo, liso de 5 inen, Po l egada Par 2.
\ 006. Vidro martelado. polegada par 2.
"V 007. Vidro fantasia, branco, pulegada par 2.
-"S 008. Vidro fantasia, em cores, polegada par 2.
bispe : orla Geral do Ensino do Exército
cot:MISSÃO DE CONCORRéiNCIA — CONG01111a.NCIA ADMINISTR.A11VA
- E1 , 17. 1.1. N. 1,
Faço pelaico, paca conhecimento do $ Inaeresanihe, que, em obedialicia ne disposta 110 aviso a. 35, da 9-XI-933, peleieado ao paire)
tlicia/ ctt li-u- c.ns e de acordo com os artigo-à 52 do Códlgo de
taantabiliiiade da Iara° e 738, § 2" do regulamanto respectivo, cambia:elo com a resoluaão do Tribunal de Contas de 26-X-1938, fica aberta
4 inscrição para fornecimento, durante o ano de 1939, às unidades
.alinini:-Lre,11\ as subordinadas a esta Inspetoria, dos artigos constantes
,aa; grupos: , em seguida mencionadas, a partir da data dalpublicação
ii presente ediLal alé às 14 horas do dia 3 de janeiro de 1939.
— 01. Material escolar e araislieo (relação a ser fornecida pela Comissão de Cencerrancia).
rapo 1 E — 02. Material de gabinete e laboratório (relação a ser
fornecida pela Comissão de Concorrência).
—
03.
Matarial
de desportos (relação a ser fornecida pela
amisai I
Comissão de Concorrência).
araao T
— 02. Mobiliário de aço, arquivo e fichários (relação
• publicada no Didrio Oficie/ de 25-V/-1938, página n. 12,675).
1,r1o,, w i — C3. Máquina de escrever e de calcular (relação publicada no Didrio Oficial de 25-VI-1988, páginas ias. 12.675 e 12.076).

Grupe 1

1
t-aira juign mento de sua idoneidade, os candidatos deverão
,i)aesentaii os seguintes documentos:
CI) registro do contrato socIal ou da firma individual no Departamento Nacional de Indústria e Comércio, com declaração expressa
do capital;
b) estatutos em original, ou Didrio Oficisd em que se acham
publicados, com aprovação e registro, quando forem sociedades anónimas, legal mente consti4,u4dae, de acordo soma e decrete n. 434, de
4 -7 - 1890;
c) Didrio 01 fiei eom a publicação do deereto autorizando a
funcionar na República, quando ao tratar de firma estrangeira;
d) quitação dos impostos sobre a renda, municipais e federais,
sempre os últimos;
e) certidão de que trata o § $4, do art. da, 40. regulamento anexo
ao decreto n. 21.291, de 131-VIIL4331, (dois terçae);.
n declaração escrita do negociante indloandti o ramo da sua indústria ou de seu comércio, afim de ser- inscrito , para concorrer nos
grupos -ou artigos que são da eira especiaisdade iudastrialt ou comercial. Esta declaração deverá ser provada com documentos pré'pries,
além da licença da Prefeitura, de negociante em grande escala. Cabe
às unidades interessadas o direito de verificarin loco, e em qualquer
tempo, se o negociante poesue em seu armazem ou ~afeito e na proporção das responsabilidades crua assumirá, se arta sag14m aaanraai_
alento, artigos do gènere que constam da- sua declaração;
g) certidão e guia de ceio, da Alandaga. prasausla q nea é icatooreator em grande escala, quando , se tratar de artigos
pataaaeanala
r' e range ira; e,
h) certidão provando que cumpriu ftelmelie e isltiatio
ou ajuste lielpbradil
p, periwntb,

1

•
nicima deverão ser sempre em orig i nal CU
11 —
ceradaas
— Os pedidos de inacrição deverão ser lasie claros, decaa.,,ada
o pafirianerie, diacrinenadamente, os; iloanneaeas aup
1V — Os dueumentee, rala/asa:e aos impai :ao; eajcs. ais e mudai_
1.119 prevalevel . ão ata Hal mal!s,l,spa.a da Jata laaa, pJra a ,,na !-moo itierilo 4.1tw n5,1 apreseJne, dentro fie --e tenipo, os novos.
rw'rr,
ionlur
k..,sa
da-meent, srrá e \chudu e ita.) pte.erá. sew (pis

na: euncorrèlxim,..

_- Os eandldates jul g ados idanena pela Diretoria de intene
ciência Ga Guerra, Sei v (;-(e-; Lei 1n1endeneilt Ragiana.s ou por auãlquer
de. Estal,e;eclmentos da Mataria' de Intendencia. et-alfafa° tomar parte
eolasorrancia, desde que ,luntain ao seu rem-latamente de inseri•
Ga a certidão passada pelo órgão que julgou a aua hloneidade ou que
e s õrg ão Lenha comunicado, em tempo, a esta Coroassão, a aaelida
idearei:Me. os grupos de antigos em que podem moco/tirar e o prazo
dentro do qual a firma se encontra habilitada a licitar.
VI — O julgamento da Idoneidade dos cacem:reates será feita
par cata Comissão à medida que forem dando entrada dos requerimsatos de inscrição acompanhado= dos doeumeatos E igdus -ora a
respaetiva
saai eam P roaa aã o — ibm 1 daste edital — ou da certidão
ou ainda conter .
pmsrdia pela D.I.G., SI. da 1 B.M. ou
9. f.eelaid , ã . o da que a faise.na aloneelade será c a munacada P o e radiograma pelos S.1, e E.M.T. das ouieas Ragines Mudares.
VII — A Macre:fia será feita mediante acauelimento dirialde
ao Sr. general inspetor gerai do En sino á-a Exercito, devida:n.0,ra sebaio a com a declaraçaa de sujeitar-se o pelic1ona;a0 a todas aa exigaaeias dj pre;oWe edilal.
VIII — As propostas serão faltas em papal da Ona22 x One.93,
seladas as primeiras; vias, cem os preaos em al e ala ' mos e pie callfoso,
sem emendas, rasuras r. nI retinhas ou espaços em branco súcet.veis
de serem utilizados. Os artigo ,' nas propostas com os respectivos
preços devem obedecer rtgorosaniPRIP an namero de ordem e às
eapecifieaaões, constaat as das reizaases fmnacidas pela Comissão mediante indenização, e das.: de rnmtnetatura tio material de infere:landa,
publicado no Diário ()riria,. de 25-VI-1938, páginas na. 12.675 e 1 a .676,
grupos 1 O — 02 e 03. Tais propostas deverão ser entrogues ala :as 13
horas do dia imediato ao do encerramento da inscrição na sede desta
Inspetoria, em sobreertatas não ira ?ar:Mas, deviiament e lacradas:
tendo por fora o endereço do inspetor geral do Enaino do Exército,
o nome da firma conisorrente e o grupo ou grupes do material a que se
referir a proposta.
IX — A abertura das propos.laz, lerá lugar na sede desta Inspetoria, à rua Pinto de Figueiredo esquina da rua Barão de Mesquita —
Andarei, às 11 horas do dia 4 de janeiro de 1939, ciam a presença
dos interessados que desejarem assosTf-la.
X — Aa propostas remetidas peto correio só poderão ser apuradas
se chegarem a esta Inspetoria até o inicio da rca.lização desta concorrência, trazendo recanhecidas as firmas dos, proponentes.
XI — A presente conemirêaai ao entrará em vigor depeisde aprovada 'Peio Emalo. Sr. ministro da Guerra, podendo ser, pela mesma
autoridade anulada parcial ou totalmente,
XII — Os adjudicatários caucionarão nas unidades administrativas intereaaadas dentro do prazo de cinco dias, contado da data em
que tiverem sido notificados para isso, a importância de 10 % até a
quantia ri .: 50:000$000 e mais 5 % sobre o que exceder desta última ' •
quantia. O cálculo será feito de acordo com o máximo provavel das
encomendas a serem redizadas na vigência da concorrência, ou então
de acordo com o montante de cada pedido.
XIII — O concorrente a quem for adjudicado qualquer artigo
e que se negar a fazer a caução pura garantia do fornecimento, serát
considerado inidOnoi.
XIV — Para os artigos de aquisição vultosa, 6s pedidos deverão
ser parcelados. Estes e as quantidades de que se devam constituir; 1
deverão ser estudados judiclosa.inente pela administração da unidade ,
de modo que, sem prejudicar a execução dos programas de ensino e ,
instrução da mesma, sejam atendidas até onde for postivei as pon.1
Orações dos adjudicatários,
XV — Nenhum pedido para aquisição de grande vulto poderá.,
ser extraido com prazo de entrega inIerior a sessenta (60) dias, salvo,
se houver declaraçao escrita do fornecedor interesásado,, compramos!"
tendo-se a atendê-lo em menor prazo ou para entrega imediata..
XVI — Quando for entregue ao adjudicatário mais de um pedido,,
extraido da mesma data i cada um terá um prazo de entrega esealoa n
nado de acordo com os programas a serem executadas, dentro dos rea
cursos trimestrais das verbas respectivas de que dispuzerem as uni - ,
()rides administrativas.
XVII — Os artigos que não satisfizerem. as condições de aquisição;
e form c...atingida pela Comissão de Reoebimento, &verão ser substia?
thlo p 0 !' forner..edtre
,
dentro' de um prazo fixado . pela administração'
sla unidade, nunca superior a trinta (30). dias.
XVill — Em todas as aquisiç.ões as achniniatraeõea das unidadel
SC e r ,a nlairãe no sentido de- serem as últimas enLr26r.J:, fe,tas a ; é quilos
n.eL'a L4 . _ naval:salgo de
. 1:9311.

o u 'stia-f..,eilloi .1.11
So fn
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XIX -- O fornecedor que, sem motivo de força maior devidamente
.eomprovada, deixar de entregar, dentro do prato fixado no pedidos
os artigos nele incluidos, pagara uma multa, progressiva, calculada
da .seguinte forma. sobre a importincia total dos artigos não eu. treguês:
o) 0,5 cfe por dia que exceder do prazo, até quinze (15) dias do
aleazo;
0.5 % por dia que exceder do prazo precedente até trinta (30),
dias de atraio;
e) findo o vazo de trinta (30) dias de atrazo, será o material
adquirido de quem possa entregá-lo no menor prazo, correndo a diferença cie preço por conta do fornecedor faltoso.
XX — No caso em que o material de um mesmo pedido seja recusado pela segunda vez, a administração da unidade interessada poderá cancelá-lo adquirindo os artigos de quem possa entregá-lo no
menor prazo, correndo a diferença de preço por conta do adjudicatário
faltoso.
XXI — OS artigos recusados ileverã.o ser retirados da sala de
entrada, ou Almexarifodo dentro de cinco (5:, ' Enc. contados da data
esse ° da oossoosoo
em que o fornecedor tenha sido notificado G„
do Recebimento; esgotado esse prazo, o 1 o , o •-• • iigará por dia
uma armazenagem correspondente a 0,1 e, o(eisa u valor tolal
mercadoria recusada.
XXII — Todas as questões relativas a cauções. quantidades, podidos, prazos, entregas, multas, etc., silo de atribuicão das unidades
interessadas.
XXIII — O Governo niió se responsabiliza por pedidos vorbilie.
telefonicos ou mesmo escritos, que irão se e ( vistam de todas e e formalidades legais (empenho, visto é alf.
XXIV — Ar3 contas deveviio ser liquidaous pela unidade no prazo
máximo de oito (8) dias e pagas no de quinze (15) dias.
XXV — Os ca s os não previstos no presente edital serão reoolvidoe
de-acordo com o C.C.U., legislações do Tribunal cle Contas e jo MinistOrio da Guerra.
XXVI — Quaisquer oeciarecimentos de que neceesilarem os ino
teressados. serão prestados,na Inspetoria Geral do Ensino do Excito. cie 2' a G feira, das 12 às 17 ,horas e aos súbados das 9 ito
horas.
Quartel em Andaraf, 15 de dezembro de 1938. — Ascunio Vwn,rs,
teneote-coronel presidente.
Primeiro Batalhão de Pontoneiros

SERVICO DE APROVISIONAMENTO
EDITAL DE CONCORRPYCJA

lee ordem do Sr. presidente do Conselho Administro-He° do 40
Batalhão de Pontoneiros, acham-se abertas as inscrições para fornecimento de gêneros, viveres, forragem e artigos diversos necessários ao Serviço de Aprovisionamento durante o perfodo de- 7 de janeiro a 30 de junho cle 1939.
Esta concorrência é aberta na conformidade do item 4 0 dae Disposições Gerais do aviso n. 35 de novembro do corrente ano, publicada no "Diário Oficial" de 11 do mesmo mAs e ano.
Inscrição — Será feita mediante requerimento dos interessados
dirigido ao presidente da Comiseão de Rancho do 1. 0 Botallião de Poittoneiros, acompanhado dos documentos necessários ao jolgamonlo
idoneidade pessoal e comercial cio licitante, até o (lia 5 cie janeiro
próximo vindouro, ás 10 (dez) horas. Os documentos necessários a
esse jolgitmento silo os seguintes:
1 — Certidão do Ministério do Trebalho ou livro registro legalizado, pelo qual se verifique dispor o licitante de dois fere ,le
empregados brasileiros (art. 33 do decreto n. 20.291, de - 12 de
agosto-de 1931);
2 — Registro do contrato social ou firma individual no Departamento Nacional de Indústria e Comércio (Junta Comercial), coto
declaração do seu capital; na falta do original desse registro, servirá de prova a certidão respectiva passada na integra pelo mesmo
Departamento;
3 — Recibos originais de pagamento como negociante especializado no artigo, dos impostos federais, inclusive o de rende, ostoduais e municipais, relativos ao último . período de pagamento desses
tributos;
4 — Estatutos em original ou o "Diário Oficial" em que foram
publicados, .aprovados e registrados esses contratos ,quando Se tratar
de Sociedade Anónimas: as firmas estrangeiras apresentarão mais
o "Diário Oficial", em que foi publicado o decreto autorizando-os
a funcionar na República;
5 — Prova de haver cumprido fielmente o Oltim. o contrato ou
ajuste com o Governo, caso tiver . sido fornecedor;
O — De( ',oração escrita do comerciante indicando o ramo de sua
indústria ou do ser comércio, provado com documentos próprios.
além da Bracco da Prefeitura, de eornerciante em grande escala, se
fôr o caso.
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NOTA — Os documentos acima refee'do. '
pública forma, tendo ene vista o aviso n. 171 , de 5 de maio de 193,1,
do Sr. ministro da Guerra.
Os requerimentos de inscrição deverão ser claros e preciso
declarando o peticionário, discriminadament e,
documentos que apresentar.
Propostas — No mesmo momento em que o licitante apresentar
o seu requerimento de inscrição, fará entrega ao presidente da Comissão de Rancho em envelope fechado e lacrado, coro a declaração
do seu conteúdo e nome do proponente, a sua proposta ou propostas
em três (3) vias, devidamente seladas na conformidade'da lei do selo
datadas e assinadas, com indicação do local do respeátivo estabelecimento comercial, As propostas não poderão conter emendas rasuras ou
vícios de qualquer natureza. A esrec.ificação do artigo deverá obedecer rigorosamente á prevista neste edital. O preço de cada artigo
deverá ser escrito em algarismo e por extenso, devendo ainda na
proposta serem consignados os números de ordem dos artigos.
No preàmbulo das propostas os concorrentes declaração obrigatoriumedte a sua residência comercial e que se sujeitam a todas as
disposiçoes do Código de Contabilidade Pública e seu regulamento,
bem como as estipulações do 'presente edital. Não serão aceitas. em
hipótese alguma, con,10es não previstas neste edital, nem admitida
oferta de redueão de preço sobro ao propostos mais baratas.
Ae propostas serão uma cada grupo e só poderão ser abertas
no dia G de janeiro, prOximo vindouro, às 9 horas, na presença dos
interessados para a adjudicação dos fornecimentos. Sómente serão
abertas as propostas dos licitantes mi o forem inscritos, após o julg amento da idoneidade pessoal e- reinem-ria'.
Adjudicação — Os artigos soriio sempre adjudicados aos proponentes cujos preeos forem mais bandos.
Em igualdnd e de condições, entre duas firmas ou mais, será
procedido o desempate entre vias, no mom e nto da julgamento dao
propostas.
Quando o empate se vorificar entes , firmes nacional e estrangoirr. ri peeferênc i o caberá á firma modone',
'Mio serem tornados em consideração os artigos cujos preços excederem de 10 (.1, de. 1-a so conirePritiva.
Cauções — Os coneurr.nks coolemplados nos fornecimentos de
que traia este edital, caucionam-lia, Do ato da adjudicação, uma importencia igual a dez por cento e l e o quantia de eincoenta contos de
reis e mais cinco me CM11.0 solte o que exceder dessa última quantia. O valeulo será feito de acorro com o máximo provável das encomendas a eorom r e ntiendas na s i oen e ie da concorrência.
O roarori . i_iiie a quem for adjudicado qualquer artigo e que se
negar a faeer a canção para gm an o Ol do -fornecimento, será considereces inidoneo.

Obrigai:õ,ss
firmas preferidas, que passarão a ser denosewoesoies:
minadas "f ornecedor,..,-,
a'
fornecer ertigoe de primeira qualidade e de acordo com as
esP neiriee o õee do or"soote edital;
, L) À salisfazor o roolidd d o uto, do prezo máximo de doze horas,

contedo da hora de entrega do inerme pedido;
c) A fornecer polo m e emo p oro dti concorrência, qualquer peçnb-t-nentes, sargentos ou praças do Batalhão;
dido f ,s 'te
(1) A ler em e:4(5(ot,, lodos os artigos necessários ao fornecimento;
e-ieiceeloo nos pedidos, os artigos
A entrooÉo rm loenie
deles constant es.
TOri Os ris arlione ficarão siejettoo rio ato da entrega, ao exame

em quantidade e qua)idade, eorrendo pot . ec.rita o responsabilidade do
forne, odor iodos os traneportos e (leeposas decorrentes, mesmo of)
caso de rejeição.
(1; poses dos art , gne serão sempre líquidos, descontados os pesos'

dos involueroo tem-as. ele.
Na caso do fornecedor não atender os pedidos feitos. dentro do
prazo ' reguler. a diforenea mie se verificar entre o eco preço e o do
arti g o mondado adquirir pela Comi: são de. Rancho em outro local,
será' o atometiconv , nte obatida da caução do fornecedor.
Multas — O fornecedor que sem motivo cie força maior. devidamente comprovada. doixar de entregar, dentro dos prazos especificados no presente edital, os artigos constantes do pedido, pagará uma
multa progressiva, ald a terceira reincidência calculado na base de
15* do valer do polido. acreseirla do 5 ."4 pn”n ca ri n. falta.
Em nova reincidindo, alio= a tercoire, a juizo da Comissão
Rancho, será cancelado o registro "ad referenOom" do presidente do
C. A., passando as compras a eerem feitas adminietrativamerdo.
Retirada de artigos recusados — Os artigos recusados deverão
ser retirados do local onde foram entregnos (Iode° f!“ In-azo de trOs.
(3) dias contados da data om cm e o fOrneeedor tintim sitio notificado.
;•• n Lnirá mima • anna .z..nageux curtesExgoteda. ess x, prazo, o
pendente a dois e melo por c-olo e Por dia d o ' olor loiel dos artigos
remendos.
panm ordo s — As faturas devorãO
Apreeenteceo de ,:e o lone
lei, dentro dos
ser apresentadas em quatro lias, se'aeles na forma
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4.)ficia1" de 11
e,,, brorrêneias admiaísirri tivas. I i.%,./e" ) rcservaia à ant ryridade comco 11 Ver-iente, otnqUe
1Y-111-1
raculdade dr, :v1)11:a-H.
pcb.itile
,(4 nrr reelarnaçãn.
un
caiba ori rri
r`SolarNmii,,ntos teeev,s5rios, os interessados p.)de-io old , • do sec rc lário da Comissão de
Ns•
Cru todos os :lia;
a.i'tigus do
o:s 6rti¡,u.s
Grupo-, de attigos n ,(1 n '01

(38.
89. Msii(liooa f:tucer

dúzia.
70.
71. Pera dágua, dúzia. .
Moecatel, quilo.
`72. Canela p.m pó, quilo.
Canela em pau, quilo.
7%. Farinha de trigo nacional, quilo.
76. Fubá cio milho, quilo.
CUITTPO II
Uva

72.

Corne de vaca

3.

Carne de vaca, com 25 % de

OSSO,

quilo.

GRUPO III
Pão, •
1. Pão de trigo, quilo,
2. Pão de centeio, quilo.
d. Pão inixto, quilo.
GRUPO

IV

Café
)7. aguilia de :' ipla .r :•:: '. .,..7 1.
2. .,\ ITOZ rateie do 1' (1u,,li,J.to, qn.i'o.
_1.rr , z japonès de 1" qua. l .',; !", qui1.1.
A. :14:ticar retinado Vera 47riát, oLji„).
S. At:iicar refinado pi ; rolii, qui:o.
6. Açuear refintaio fiipi, rpi:111.
1. AC1.1.1P refinado :‘‘ e. onild
8. Aihn in.c.o11.01, ell)!:0.
_
.N .f.niln dure Peltiiiii, ir,r,i).
10. :17.eile doce NIalzir.-...-.,:ii. 1;:i.i.
j
11. 11 0.
, 11. AZPi I i s IllieC
A
' i l ."... Agua mineral São Lutireili.,. ;.,.-..o.•-.r.; ;•i1.••;31--..
: .1 : .i . Água mineral Cnitilitiquira, g...-o...u, garrula
. 1 i . Água ui inovai La mlcild, ::, ,,,.... . , ',..'..."..a.
'1 ,1.-.. Baldia do pureo ali) Grand.,
20. i,,aillia de porco Ni.ne -ira. (Inibi.
17. nadailn, quite.
3
g ;IN. Gaialnida 1,>e.:.e,
= I i l.'. (:;;_:ladada Colo:fi l io, quilo.,
-_ ,;:11. '-• ot . nla Ilniuha, gLilo.
,21. .ln ‘.1_iada Y.011fle-', (TU Hm..
''' • '' . ' I r , da Rio Grande.
- .2t. .''''.-- l :da Peixe. titulo.
= :24. Lin no seca Mu l_il • and-. (V H l iy .
•,;:,. Cru-no seca ..linie,ra, lii...
e'itionlia de rnarolioi,r•,.
•
'.27. ['tirinha de inillni, qui:o.
e.jão mulatiolin, quilcl,
2' , .
Fei.ião. preto Rio Grande. (1,ii:0,
Feijão prelo de :i_:: •. , ,,,H'e.
:il. Cu. ,raná ch"T . ; .: '=,' F . . ‘, . r• .' ..", • g:,Vrafti•
:- ! 2. Clalinlia .orir' .
=
.
_ :•;•.•,. Frringo,
- .',.:. Canuiro el. , iw.l y . (I'
:1,;:issa para ,upa, `.11-.i0té. ..,,r.: ).
l. ln, .
'T i :_.u. l'a .,.. , sa vara sopa, Itaj ubá, c • u
et» rolha l'arana, qii;.
. m;; ";: on n folha Rio Gunii r i n . .11,,i10.
1
d :..5• 1. Plineida do rnino.
1 al . Queijo de Mi la . ; quilo.
., " 4 1 . Quei j o pariu-z o o, qui4a,
•
, 42 . Queijo i t alni ,-,..a. elidi
-I A'A. Qunijo Filo Prata. quilo.
.il 'I . Vi ling i'4, 11;le [orla), lilro,
4
•
n --i;',. A7P11ou:1 Porromicza, quilo,
I ..?4 C, . Laranja luria, ClÁll to.
Ma.nleiga Tangará .-alf_:.aq:1, quilo.
1; •1,8. Manteiga r)ox :,al g aria, quilo.
i' 41 n . Ovos, dúzia.
1..150. Sal fino Mussoró, quilo.
. i !SI. Sal fino Cabo Frio, quilo.
li 62. Carne de porco, quilo.
r 63. Toucinho, quilo.
▪ -C4. Linguiça de carne de porco, quite
t15. Maizena Duriea, quilo. . .
:AI 1- .6. Leite de vaca, litro.

57. Massa de tomate Peixe, quilo.. •
c.s. Cólorau Corsário, quilo.
45!:. Batata salsa, quilo.
tIi.!. Batata doce quilo,
Batata nacional, quilo.
; ji 451.
) Batuta Inglesa, quilo.
t;3. earal,quilo.. : ; • • -; •
--, 64. Repolhia,;qiillo:
.... Wa. Aliam quilo. -.... '
46. Couve, quilo.
117 . Gel:pura, quilo
W.

1.

Cate moido de

1'

qualidade, quilo.
GRUPO V

Peixe
da Norue g a, quilo.
Piraructi, quilo.
tiaroopa,
Tainha, quilo.
Dourado. quid.1.
t. Piáu.
7. Mandi,
8, Surubi, quilo.

•
2.
3.
4.
5.

GRITPO - vi:
ForruW cm
quilo.
MilLo ('a ti'
Milito branco, quilo.
Milho vermelho. quilo.
Allata Rio (3rruiln, quilo.
.klfafa São Paulo, quilo.
0. Al f afa Meto 0,.osso, quilo.
7. 5'. 1 grofiso Mossoró,
5. S4t1 grn-so Cabo Frio, quilo.
Capim Angola, quilo.
10. Capim Gordura. quilo.
11. Capim Filante,
12. Cana forragnira.
1.
2.
•
4.

GRUPO VII
(4mbustivel e lubrificante
1. Queroz-lie,
2. Lenba. ma.
tiazolita, litro.
4. Alcuoi
• 5. Cuque tia,.ional.
0. (deo 4--•:;, 110 ilro

(inTl p o

VIU

:Interial de limpeza
1.
2.
3.
4.

',i ce. :4- ida. iltrt
Creolina Pearson, litro.
Creolina Cruz Azul, litro.
Creolina Mataram°, litro.

5, Sapolio Radium, talVete.
S'apt.Slio Sons, tablete.
7. Sabão em pedra, quilo.
S. Sabão mármore, quilo.
9.
10.
11.
12.

14.
15.

Sabão do reino, quilo.
Soda cáustica, quilo.
Alcool 40. litro.
Kaol,
va.s.olirn de piustaisa, Lula.
Rodo , Lo borracha, uma.
Esfregão de piasavii, um.

Vae.eif,bador de pia .seava, um.
.rin „pallin„15

.

, til 1:3 1:i de dezerulam de • 21138: - Gençato Rafael
.1faauel 1" tencine de administração. Aprov. secretário da Comisáão
de Rancho.
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ESTADO' DO RIO *DE JANEIRO'
' Prefeitura Municipal de .Nileroi
COMISSÃO DE COMPRAS
EDITAL N. 1

8

Pazerolarai
', -

_
ir'

• 1n'esta última -hipótese, será taberta, iniediatanieute,. nova aoncorrência.
A transferência do contrato de. .arrendamento 'do Mercado a ter
'ceiros só poderá ser feita mediante autorização escrita do prefeito,
qual poderá fazer novas exigências ao cessionário.
A infração de qualquer das cláusulas contratuais importará na
multa de 1:000$000, dobrada na reincidência.
A importância dessas multas será autornatiçamente deduzida dà
caução, que deverá ser integralizacla pelo contratante, dentro .1c, praz:
do cinco dias, da publicação do ato que •iouver imposto a referida
multa;
Quando as multas atingirem -a importância de 10:0008000, sem
quee-o contratante providencie a inlegralização da cau.ão, o contrata
será recinclido, independentemente de qualquer interpelação judicial
ou extra-judicial, perdendo o contratante o're atante da caução e revertendo à Municipalidade, sem qualquer indenização, todas as benfeitorias que ele haja realizada no Merendo, com Ou sem autorização dr,
Prefeitura.
Esta poderá examinar livremente. ria presente coneoarência,
outras vantagens que os proponentes !lie queiram fazer, e terá o direito de anular a mesma concorrência, no Led() OU em parte. .caso
preços propostos não estejam de acõeclo coro os interêsses da Municipalidade.
Comissão de Compras, em IS de novembro de 1938. — !mus de
PCndonça e Silva, chefe.
(C 7.854 — 22-11-1938 — 4318500 — 3 vezes)
-

De ordem do Sr. Dr. prefeito, e de acôrdo com Q disposto no artigo 46, n. 1, da ler n. 44,. de 16 de junho' de • 1936, reVigo aado pelo
art. 10 do decreto n. 293, de 10 de dezembro de 1337, faço público,
para conhecimento dos interessados, que se acha aberta concorrência
para arrendamento e exploração dó Mercado Municipal de Niterói, recentemente construido, de acôrdo com as condições abaixo estipuladas:
a) o prazo do coutrato-será de- 10 anos;
•
b) o , contratante . ficará sujeito a todos os dispositivos da legislação municipal vigente, -ou quo venha a vigorar, bem coma a fiscalização da Prefeitura, para isto- recolhendo adiantada e semestralmente aos cófres do munieipio,- a importância de 4 :5008000
c) o locatário ficará sujeito a todas as taxas que incidirem ou
venham a incidir sôbae o -prédio locado, correndo por conta dos sublocatários os impósto e taxas. , referentes aos ramos dos negócios respect ivos;
d) o prédio arrendado será seguro pelo locatário, na soinpaulila
contra fogo que a Prefeitura indicar e nos limites julgados convenientes;
e) o contratante sujeitar-se-á a todas as condições que implícita
.II•1•••n•
ou explicitamente decorrerem da letra do contrato;
f) o comércio a ser explorado no Mercado Municipal será a
retalho, vedado o comércio em grosso;
g) o contrato a ser lavrado dependerá de prévia auci; •ancia do
DEAM e ulterior aprovação do Exmo. Sr. Interventor Federal.
Trinta dias, a contar da 'presente' data. às 14 1/2 horas, na sala
da Comissão de Compras, cada proOoneri te deverá apresemar a sua
AGENCIA FINANCIAL DE PORTUGAL
proposta em dois envelopes feehadoa, lacriulcas e selados, coro 108000.
BALANCETE EM 30 DR rn,vE.LnRo DK 1938
no fecho, ambos esses envelopes devem trazer por tora e por exlenao,
o nome dos proponentes, cem as inclin . 7, respectivamente:
A (-tico
a) (documentos de idoneidade e ident idade);
b) (proposta de arrendamento). O envelope A conicrá os se- Coareapaoci.ntas.- no estrangeiro
680:0958600
guintes documentos:
'Valores à aobrança
2 :C 008000
a) prova de quitação do. propeli-ente com "a Prefeitura'. ó Estado Titules -cl000sitadcs. .. . .
50:9208000
do Rio de Janeiro e a , União., ilevera'o prova se refarir a cada um M.Oiliárin e utenai:Ita, . .
1.7:1.62$19,00
dos seus membros, caso o proponen t e seja firma- enterra, b'nM eae PTB Teacitro Biaaileiru --C/ dapósito de a pólices
106:183400
que também deverá ser apresentado o contrato social, dev'clamente D'versas
. .
2. i.56 :C0a900
legalizado..
A prova de quitação . retro -referida. não pOticrá ser feita com a Ca. :
certidão do depósito judicial de quantas davidas a Prefeitura e sôbre as
Em moeda co erente
29 :3tt6A-500
quais o proponente de modo indiNidual ou coletivo, com ela contenda
19:6528400
, Ein outras ec péeies • . •...
_. em Juizo:
P,.co do Brasil
3.309:11084GO
b) prova da identidade do proponente ou dos membros da firma
'outros breco;
112 :002500 3.490 :3918800
..
proponente:
e) prova cie depósito da caução da quantia da 10:014000, nos
6.802 :7608200
eófres da Prefeitura Municipal. canção eSs.za que servirá 'como garantia
da assinatura do contrato.
Passivo
O Sr. Dr. prefeito designará uma e•inissã.o e.ape,cialmente para
Cit.%
érno
Português
,
.
.
4.075:7218324
o exame dos envelopes e dos documenlos neles coutidos, a cmal devera
83:802r050
dar o seu parecer sitbre os documentos do -( nvelopo A. dentro de 48 Contas corantes (sem juros) .
2 :0009000
horas, procedendo-se a seguir no _mesmo local, a abertura dos enve- Cia.x'orea por valores à aobrança
50:9208000
topes B. contendo as propostas dos concorrentes julgados idôncoa, Cr-dores por títulos depositados .
2.590:314826
restituidas Os outras, mediante recibo. Essas propostas, constantes do Distrrscs cardas . . .
envelope B, deverão preencher os seguintes requisitos:
6.802:7008200
a) serem redigidas em português, sem rasuras nem emendas, ou
vícios que possam n gerae Suspeitas, Sendo rejeitadas, de piano, .as
que não estiverem de a.:ôrdo com o edital:
• 5 E. ou Õ. — R!o de Janeiro, 17 de dezembro de 1938.
b) o proponente declarará, expressamente, que se sujeitará a
Ledas as condi-. Cies do contrato e das leis e regulamentos municipais fose- B. Costa, diretor. — A, S. 31nreira. contador.
vigentes, ou que venham a ser postos em visor;
(C 8.426 — 17-12-938 — 668300)
e) declarará que só se attilizará do prédio para os fins' a que
o mesmo se destina:
d) obrigar-se-á a pagar o aInguel proposto, por trimestres, adianCOMPANHIA NACIONAL DE SEGURO MÚTUO CONTRA FOGO
tadamente, à nOta do cófre da Prefeitura;.
e) finalmente, obrigar-se-á a restituir 'o prédio, tal como o ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 12 DE DEZ EMBRO
recebe, indenizando à Prefeitura, imediatamente, de qualquer dano
DE 1938, EM 2 a CONVOCAÇÃO
qiie cause no mesmo:
Aceita alguma proposta, o proponente será convidado pelo órgão
As quatorze horas do dia doze de derzembro de mil novecentos o
oficial a comparecer, dentro de 'cinco dias, à Procuradoria dos Feitos, trinta e oito, presentes na sede da Companhia Nacional de Segure
afim de assinar o contrate respectivo, -provando antes -haver feitu 'Mútuo Contra Fogo, à rua do Carmo número-quarenta e nove, desta
uma outra caução de 50 :00(40(10, em moeda corrente, destinada ao Capital, presentes quatrocentos e vinte e nove senhores associados.
exato cumprimento das cláusulas contratuais. Si o proponente não que assinaram o livro de presença por si e por procuração, reprecoriparecer. nesse prazo, não prestar a caução ou não pagar os sêlos sentando tutores segurados de 38.531:0508000, o Sr. Pedro Sebastiadevidos, perderá o direito ao depósito' acima referido, não podendo n( Junior, diretor da Companhia, comunicou a assembléia os fins da
I mais "assinar n' contrato.
,.• reunião em 2a ,convocação por editais publicados por mais de 10.3
Todas •ás: npràs- e lienf;iitorlas que o 'contratante realizar no pré-- .v.ezes nos jornais Matutinos, • Diário Oficial,-"Jornal do Brasil" e "Jordie arrendado . a esta ficarão -inedrporadas e reverterão à. Prefeitura, nal do Comércio"; desta Capital; declarou-o Sr. diretor da Compantna,
findo ou reeindiclo -o contrato independentements de qualquer ide- que não podendo presidir os trabalhos da assembléia, convidava o
fixação.
Sr. António Napoleão de Azevedo Junior, como uma homenagem a
A caução dos proponentes recusados será restituida cinco dias um descendente dos fundadores -da Companhia e dos mais antigos e
após a assinatura do contrato de concorrência ou de rejeição de todas ilustres sócios, a presidir a referida Assembiéia. O Sr. Antônio Napoleão ,de Azevedo Junior, acedendo ao convite, ocupou a presigoI as propostas.

SOCIEDADES ANONMAS
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eia, sob prolongadaasalaa de pssaaaeadec-larandos aaaría -a sessão -e
convidando para secretaria-la os mutuarias . Drs... Fernando Oiticica
da Rocha Lins e Rafael da Silva Xavier que, em seguida, ocuparam
seus lugares a - mesa. Dando inicio ao* trabalhos, o. Sr. presidente
mandou proceder a leaura da ata da sessão anterior, a qual submetida a aotos é aprovada unanimemente, sem . debate. EM seguida
a edital de convocação, declarando que.. ia proceder na forma da don,
vocaçãc e dos Estatutos, a eleição para membros do Conselho de AI,
minha ração e de gerente da Companhia, lendo à assembléia Os artigos dos- Estatutos, referentes ao assunto. Mo continuo convidou
os ;associados que ainda Dão tivessem assinada o livro de preseaaa
peies fazê-lo. Sobre a mesa encontram-se duas urnas de madeira
que pelo Sr. presidente, foram abertas, em presença de todos, que
veririearam se achar vasias, e em perfeita ordem, sendo uma destinada a receber os votas para gerente e outra para Conselho de Ade
rnstração, as quais em seguida foram fechadas a chave. Procedida
a chamada pelo secretário Da. Fernando Oiticica . da Rocha Lins, pelo
lis de chamada, digo, pelo livro de presença, verificada a identia
dado e a qualidade do associado, cada qual por sua vez, ia depositando as cédulas em envelopes fechados, na respectiva urna, exibindo
os que votavam por procuração, os respectivos instrumentos, que eram
examinados pela Mesa o previamente declarados- em ordena legal. Ao
ser chamado pelo livro de presença, o Sr. Gil. Goulart Filho, este
associado declarou que se abstinha de votar, não obstante ter assinado o liaro de presença, encaminhando à mesa um escrito nos Seguá n loS termos: 'Protesto contra a regularidade da eleição procedida
hoje em assembléia geral da Companhia Nacional de Seguro Mútuo
Contra Fogo, pelos motivos que darei oportunamente em Juízo. Rio
de Janeiro, doze de dezembro de mil novecentos o trinta e oito. —
il Goulart Filho", tendo o referido associado se retirado em seguida.
A Masa consultando a assembléia e com o apoio unanime da mesma,
deixou de receber esse protesto, não tomando em consideração em
Nirtuile de -não estar justificado e ainda por z- a r o mesmo apresentado contra "a regularidade da eleição", o que demonstra reconhecer
'arriai° associado, a normalidade dos trabalhos, não havendo assim razão para seu procedimento. Deixaram de votar, apezar de terem assinada o livro de presença, os senhores Maximiano de Almeida, Za. nabi Zanobini, Adolfo Lopes e João d'Almeida Lustesa, além do senhor Gil Goulart Filho. Terminada a votação e não havendo mais
languem à votar, o Sr. presidente, declarou a mesma encerrada, aonulificando a assembléia, que ia proneder a apuração -e consultando se
havia algum . associado que desejasse fazer alguma reclamação contra
o z trabalhos já executados; naaa tendo havido nesse sentido. Para
proeader a apuração, o Sr. presidente convidou para escrutinadores,
os seahores João Paulo de Melo e Jandiro Alves de Pinho„ que eco(Judo ao convite, tomaram lugar à Mesa. Aberta em primoiro lugar
a urra destinada aos votos de gerente, foram contadas e 'emaçadas,
, analrocentas e vinte quatro cédulas, que em seguida foram abertas e
• lidas em voz alta, pelo Sr. prasidante, dando o seguinte resultado:
pata gerente, Dr. Coarael dó Medeiros, quatrocentos e vinte e três
e \m assa urn voto em branco. Conticaido esse resultado, o Sr. presidenta proclamou aleito para gerente, para o próximo triénio, o dou-ter Coaracf do Medeiros, 'felicitando-o pelo brilhante êxito da sua
reeleiaao. Em seguida, procedeu-se a abertura da urna destinada ao
' Cotisearc da Administração, de acordo com as formalidades legais,
iiont`antio-ae os seguintes resultados: para conselheiros: Dr. Gustavo
Allaer..o de Aquino e Castro, Joao de Almeida Lustosa, Antenor da
Fonaaea Rangel, corhendador Adjalmo Eduardo da Costa Araujo, doutor A íons° Pena Junior, Pedro José Sebastianf Junior, Antônio Alcrt,iza 'os Sevorino Mondes, Prederico Bokel e Dr. João Maria do
Valo Carvalho, obtendo cada um, quatrocentos e vinte e três votos,
sendo encontrada urna cédula em branco. O Sr. presidente à vista
1 de-se resultado proclamou reelMos, para o próximo triênio a comealia primeiro dê janeiro de mil novecentos e trinta e nove, os
3101ifi's acima referidos, congratulando-se com a assembléia pela rala idade da escolha e a normalidade com que correu o pleito. Com
a. ael.ivra radesembargador Aquino e Castro, proposç um voto de louvor. a mesa, pela maneira criteriosa e serena com que dirigiu os traiaaes, o que foi aprovado pela assembléia unanimemente. O se-' presidente agradecendo essa manifestação, salientou a colaboa
rieao de seus auxiliares para a obtenção desse feliz resultado. O
Presidente oferece a palavra a quem dela queira fazer uso. PedHr a palavra o Dr. João Maria do Vale Carvalho, e propoz que, dá
a -arda com os Estatutos, à assembléia delegasse poderes a mesa para
ia, -Haia a presente ata o que foi aprovado por unanimidade. Pediu a
pHavra, o Dr. Coaraci de 'Medeiros, que agradeceu a assaniWia a sua
ia-leição. Pediu a palavra o Sr. Pedro Sebastiani, que em : , au nome
e no dos demais companheiros, que foram reeleitos-para n Conselho
de Aciministraçao, agradeceu essa prova de confiança. Nin g uem •mais
1 .)--, ftni10 a palavra, o Sr. presidente declarou que i a encerrar a ao s •
IPBCIG • antes de fazê-lo, a satisfação de agradecer o 'comparecia sa es lo de todos os presentes, especialmente as • exe,elentissimas senhora associadas, que tomarem parte nos trabalhos, e congratulava-se
( .. ,ril todos pela boa ordem havida no decorrer da assembléia, dando
ala a .-anaerrados os trabalhos. E eu, Rafael da Silva Xavier, servindo de
era-lindo saeretário. fiz escrever a presente ata, que vai por mim assinada e pelos d e mais membros da mesa. — Rafael da Siava Xavier;
soalinclo secretario. — At/toaria) Napoletto Azevedo Junior, presidente de mesa. — Frrnonclo Oiticica da Rocha Lins; 10 mearelatalo.
— .fo(To Paulo de MeTio. — Josidgro Alves PIUM'. • . .
.
(j . C.335 — 17- 1248 —
, .154000).
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t.sto,
Cartas patentes ns. 1.519, de 31/5/37 — (Rio)
M/5/37 — (São Paulo) — 1.52r, de 31/4/371.. — (Untos),
2ALANCETE COMBINADO DAS SUCURSAIS IML RIO DE JANEIRO, BIANTOO )
SÃO PAULO, EM 30 DE NOVEMBRO DE 1934

Ativo
..
Capital a realizar .
Letras descontadas . .
Letras a receber de e/ alheia e em cobrança
(exterior)
Lstras a receber de o/ alheia e em cobrança
(interior)
.
.Empréstimas em contas oca:rentes . .
Valores caucionados . . .
.
Ve ores depositados
Maneias e filiais no exterior
Agências e filiais no interior
Correspondentes no exterior .
Correspondentes no interior . .
Títulos e fundos pertencentes ao banco
Prédios de propriedade do banco
aaixa:
5.392:1855300
Em moeda corrente . .
Em depósito no Banco do
11.281:740$800
Brasil
Em depósito em outros ban277 :417a200
00-5
48 :790$200
Em outras espécies •
Diversas contas
Banco do Brasil — Fiepósito
brança do exterior

2.000:0003000
N.239 :8921100
84 .960:3603200
38.514:008890
155.218 :8161470
29.337:4943800
33,511:6593600
148 :7663100
5 .569 :0383750
1 .548:558$700
2. 046 :1(303255
596:4993100
4.650:000$000

22.980 :1331500
144.1:33 :9091025

esp.

/c co-

25.784 :9121300
460.219:0411:n90

Pw-sivo
9.000:060$000
Capital .. .
3.000:0(10$000
Fundo de reserva .
40.070:988$028
Depósitos em contas correntes com juros
a06:832$800
..
Dapósatos sem juros
3 .23:1 :Oaaasao
Depósitos em contas correntes limitadas
2a.073:311a.800
Deaósilos a prazo fixo .
84.1100:32(ro
Dapásitos em c/ cobre aça no ax tenor
38.514 :awaago
Depósitos em c/ cobrança no interior
02.810 :1-i400
Títulos em caução e em depóailos
3,35 :116,600
Agências e filiais no exterior
3.111 :1W2sa .5 i
Agencias e filiais no irtermr
3.9-19 :1261
.
Correspondentes no exterior
008 :09.5$00,1
Coirespondentes no intarior .
20.969:735;.:900
.
Caixa matriz
1.47.115:081$052
Diversas contas . . .
Depósitos esp. sem juros pie cobran^a do
2,3.011:6219,500
oxt i
469 .219 :949a700
er

or

AR.

Rio de Janeiro, 9 de do7 'r, ajo 1928. — Banco Holandês
p -- li. TV. J. de ia Fontaine
Unido — Sucursal Rio do Jr'rra;ader.
Volveu, gerente. — B. fi.
3.330 — 17-12-9-3-8 — 1193300).
—
S. A. VIAGENS INTERNACIONAIS
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTI,AOROINARIA DA SOGIED.4DE
VIAGENS LIVI'MNACIoNAIS

Aos sete dias do mês de dezanaro de mil novecentos e trinta
e alto, na sede da Sociedade, a av,.:.:,1a Rio Branco n. 141, nesta cidade, às 14' horas, reunidos em aa idéia geral acionistas aepresentando mais de dois terços do caailsa miai, o diretor técnico gerente,
Sr. Angelo Orazi, convidou para presidir a assembléia o acionista,
Dr. Otávio Guinle, o qual assumindo a presidência convidou para 10
e 2° secretários, respectivame nte, os acionistas doutores Fernando
Oiticica 'da Rocha Lins e Osvaldo Silva Rego.
Constituida, assim a mesa, o Sr. preeideate, declarou que de
acordo com a convocação publicada no "Jornal do Comércio", "Diário
Oficial.", datado .de 1° do corrente, a qual ordenou fosse lida pelo Sr.
2° secretário, e por carta, os senhores acionistas foram • convidados
para proceder à eleição dos cargos vagos da diretoria, não só ..em virtude da reforma dos estatutos. como pela renúncia apresentada pela
atua) diretos-ia, caso tosse esta aceita pela assembléia, para e. que ia
'ordenar fosse lido o documento da renúncia, submetendo-o à apreeta.
_
tão da assembléia.

• 2 1, •• •'
I

nn•n••••••r

0,tiocumento lido é o,seguinte:
Senaores acionistas:
.
•
_ •.
l 'Na assembléia 4e-rei eitraordinária que hoje se realieou, foram
votados o aumento de capiaal e a reforma dos estatutos ereandn mais
raros Jia diretoria cem desetíbremento de certas funções que ricas
•ires
ecrapetiam -pelos- antigos estatutos..
-Aquele. aumento, que sepresenta 5C %. do capitel soia1, fai subscrito pela American Express Cos • pariv cf Brazil, a qual irá• tornar parte
na eleição dos novos cargos da diactoria.. .
• Sentfmo-nos, portanto, 'na dever de- apresentar nossa renúncia,
afini de que a nova eleição sei a de toda a diretoria e nela tome parte
o novo subseritor, sem nenhum eórisirangimemo ou resteieão.
Com o seu voto, a diretoria que fer eleita sentir-se-,i mais prestigiada, pela confiança geral dos eenlaeres acionistas, afira de.cumprie
a sua árdua reila'são,:em beneficio', da desenvolvimento da sociedade.'
Rio de Janeiro, 1 de dezembre‘de 1938. — Angelo Orazi. — Onerado
Rego .— Fernando' Oiticica. dá Rocha Lin4
; g uisinetirla á discussão' e votação da assembléia, foi a rottúncia
aceita. deante dos termos era que 'lera' apresentada.
Emn segeida, o a.r. presidente claclaroit que ia. proceder à eleição
-da diretoria, ordenando no -2' seciêtário fosse feita a chamada .pelo
.
,
livro do prasenea. •
-Nesse Momento, .pediu a palavra.' pela ordem, o acionista Dr. Alfredo Maia Júnior e propôsave a diretoria fosse eleita por aclama-inação, indicando os seguintes • nenies para os respectivos cargos, a
saber:
.Dc. Otávio Guinie, diretor-presiocnte; Angelo Orazi, dicetor stéenios,: Edward Sasvdtm, diretor-comercial; Dr. Osvaldo Silva Rego, direlor-tesoureiro; Dr. Fernando Oilic:ca da Rocha Lins, diretor-secretário; Dr. Richard P, Momsen. dereter.
Posta em diseussão e vntação, pelo Sr. presidente a proposta
•acima, foi a mesma aprovada par maioria absoluta de vctoa sendo
então aclamados os IJOIlleS corstantes da proposta para os cargos mencioilados, tendo os senhores acinnistas indicados feito restrições somente gualdo a seas respectivos nem( s.
A vista da marifestação da aesendsléia, o Sr. presidente declarou,
então, eleitos os nomes apresentados pelo Dr. Alfredo Meia aún:or,
corno consta da vesente ata, e cie -acordo com a vontade da assemIdeia os empossava. cleade' já doe respectivos cargos, congratulando-se
cone os sennores aeionistas pelo resultado da eleição o agradecendo
a distinção que lhe acabava oe ,ser conferida, e contando com a co-'
laboração de todos esperava o incho-' éxito nos objetivos da sociedade,
senda as suas palaaras recelsalls com aplausos por toda a assemPelo acionista Dr. Alfrede Ma , a Júnior foi proposto que a brotaria que acabava de ser eleita; e erer ossada, ficasse dispenseda mie
caução, proposta essa que submeteoe 4. discussão e votação, foi aprovada por maioria ansoluta de votcs.
Ein seguida, neda mais revende a tratar, o Sr. pres i dente suspendeu a sessão, afim de ser lavrada a presente ata, feita e assinada
por mim 10 secretário é por todos assinada e reaberta a sessão, foi a
mesma submetida a disoussãu e ninguem sobre ela pedindo a palavra, foi a mesma ata aprovada, tirando-se dela duas cópias aura os
fins determinados em lei.
, Rio de Janeiro. 7 de deu-alta-c ele 1938. —
Guinle, presidente. — Fernando Oiticica dr gt, C4(1 LinS, l eOctavio
secretário.. — Oszealdo Silva Rego, 2° secretáras — Francisco Castro Silva. -- Frederico Cezar Burlarnaqut. — Anyelo Orazi. — Alfredo Mai•:s Junior.
Francisco Se Lessa.
Por procuração da Amer'can Express , Company of Bram!, Francisco Castro Silva e Frederico Cevar Barlamaqui.
Esta é a cópia fiel -da ata por mim trasladada. Rio de Machoa
43 de dezembro de 1938. — Ferntrado Oiticica da-Rocha Lins, 10 secretário.
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COMPANHIA DE SEGUROS r"MINAS-BRASIL»
Estatutos

TITULO I
DA ORGANIZAÇÃO, FINS, DENOMINAÇ-ZO, SEDE E PRAZO DÁ SOCIEDADE

Art. 1.° Sob a denominação de Companhia de Seguros "MinasBrasil", fica constituida uma sociedade anónima, que se regerá pelos
presentes estatutos e pela legislação sobre o objeto de suas operações.
Art. 2.° A Sociedade tem por objeto a exploração do comércio
de seguros e resseguros contra incêndio, transportes, terrestres, maaitimos e em geral, acidentes pessoais e outros que assegurem o resarcimento de danos ou resporsabilidades causados por eventos que
possam ocorrer ás pessoas ou coisas, comprendido no "Grupo A" a
que,se refere o art. 20 do Reg. aprovado pelo decreto n. 21.828, de
14 de setembro de 1932. assim como de seguros contra acidentes no
trabalho.
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Parágrafo -único. Para-- Início ou ces,saeão das' . ope .açtrtJs de cada
ninia llas'modalidades de que trata -este artigo, á Sociedade
observará- •
aa di c aosições legais' a .seapeilb.
A 3.° .A sede e o foro da Sociedade serão nesta cidade de
Delo Horizonte; Estado de Minas (tereis, Repúbii • ti dos Estados Unidos do braa?,, podendo a Sociedade estender suas operações a qual, quei localidade do t erritório nacional.
• • Art.'4.! A Sociedade dtieará pelo prazo sie a ) lima, a contar da
data do - . Oca eto gale antoriza e o seu l'uncionemento. o qual poderá
ser prorrogado por d . eliberação
Aaatumbhila Geral.
TITULO /I
DO GAMAI, SOCIAL

• Art. 5.• O capital social é • de 10.000 :000a000 ;dez mil contam
de réis), d i vidido em 50.000 ações nominativas, do valor de duzentos na'.1 réis cada uma.
.§ 1.° O capital subscrito será realizado pela seguinte- forma:
a) 40 % (quarenta por cento) no ato da constituição da- Sociedade, •
a) 40 % (quarenta por cento) restantes, em entradas não, superiores a 20 % (vinte por cento), com antervatos de- 00 (sessenta)
duas. mínimo, salvo quando de outra forma for exigido peio
Governo.
§ 2. 0 O capital de responsab!lideíse da Sociedade., para as operações de seguros cempreendidae "Grupo A" do Iteg. de Seguros,
é de 6.000:000Ó00 (oito mil eontos de réis), (asando logo realizada
importancia de 3.200:000$000 (tres mil e ;Patentes contos . de
. § 3.° O capital de responsabilidade para as operações de seguros contra riscos de acidente; do trabalho é de 2.000:000$000 (dois
mil contos de réis), com a realização imediata .de 800:000$000 (oitocentos contos de réis).
Aa. O.° Deixando o acionista de realizar o pagamento de qualquer entrada a que estiver obrigado, >usar° das prazo; fixados nos
anuncias publicados pela diretoria, por trea vezes, caberá á Sociee
&ide, salvo a ação de pagamento contra o mesmo acionista e cessionário, o direito de fazer vender em leilão as ações, por cuida e
risco de seu dono, á cotação do dia, depois de notificado o acionista wediante urna intimação judicial, punira/a por dez vezes, durante _um mês, em duas folhas oas de maior circulação, na sede da
coMpanhia.
Parágrafo único. Quando a venda se não efetuar por falta de
compradores. a Sociedade podecá declarar perdida a ação e apropriar-se das entradas feitas ou exercer contra o subscritor e os
cesaionáries, os direitos derivados de sua iesponsabilidade.'
Art. 7.`; No caso de aumento de enoitai social, observadas as
formal idades legais, terão preferência para a subscrição do aumento
os acionittae, na proporção das ações que poasuirem.
Parágrafo único. Entender-se-á coma tele', renunciado ao direito i-aaegurado por este artigo o acionista que nenhuma declara-e
ção fizer, por escrito, dentro do prazo que for fixado nas publicações da diretoria, o qual não poderá ser inferior a quinze (lã) dias,
a contar da publicação.
Art. 8.° As ações serão nominativas e não poderão pertencer
senão a pessoas naturais brasileiras, quer no momento da subscrição,
quer por transferências posteriores.
Art. 9.0 O capital bem como os fundos de reserva obrigatórios
serão aplicados de acordo com as disposições dos regulamentos de
Seguros vigentes.
TITULO III
DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 10. A Assembléia Geral, o Conselho de Administração e
Diretoria são os orgãos da Administração da companhia.
Parágrafo único. O Conselho de Administração será constituido
por seis a doz membros, no máximo, eleitos pela Assembléia Geral,
com mandato de quatro anos, podendo a eleição recair em pessoa
aciowsta ou não, mas brasileira.
Art. 11. Esse Conselho de Administração, em sua primeira reunião, escolherá, dentre seus membros, o seu presidente. um vicepresidente e um secretário, que constituirão, os ires, a Diretoria,
com funções executivas, lavrando-se dessa eleição uma ata, da qual
se remeterão oo5pias autênticas, respectivamente, á Junta Comercial
do Estado e ao Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização.
Art. 12. A cada um dos membros do Conselho de Administrarão,
sem funções na Diretoria, e cuja remuneração somente poderá ser
atendida pelos lucros líquidos, caberá a gratificação de um por cento
(1 %), sobre os referidos lucros.
Art. 13. Os ires membros da Direteria, quando em exercício.
perc eberão igualmente a percentagem de um por cento sobre os
lucros líquidos, e poderão ter, aem prejuizo dessa percentagem, oa
vencimentos que forem fixados pela Assembléia Geral Ordinária, para
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aprovação pelo Departamento Nacional de segaras Privados
pitalitação'.
Art. It. No iaao de sega do diretor, os dois restantes nomaarão substildto aue servirá até á primeira reunião do C.onsalha
de Administração, ao qual calaaal o provimento efetivo.
Parágrafo Orlai). A licença dos diretores e suas !ainda:Ma, até
nela Conselho de Administrao prazo de um ano, scrí'o
ar saia
c!iluu. As iicercas por mais de ara ano, e respectivas ri
da atçada da Assembléia 0::.1%1,.
Administrae,5):
no Conselho
quando
cana-acata
pelo
presidenta, devendo rearellitir-e,
1 ,. uar-se ao menos quatro ranniaas por ano, com e. priasança da maioria de seus membros;
011; ,;:,0
a) tomar conhecimento n Jui ab.1/4- da Diretoria,
pronunciar;
c) fixar o dividenda a se: L.
d) deliberar sobre a ceffl ;: HIl li-';.0 fili)s fundos e re,cn-vas a que
cstauitcy,
alai obrigada a Societtade pelo.
outras que julgar convenient!H;
e) conceder liccnsa, até (ao ano, a cp.-admitar du diretares
licencido;
das:isolar o substituto de imalqa a r
i) prover a qualquer vaaa Ia-arida na diretoria;
s anaocaa'ia r1Assian',Wil
g) promovei', junto ao preaidan t a,
abrdinárias quando nece.-sárias
Prirágrafo 'único. Os usenitaas do aoaseaus de _^,chuinjsitaçï40
-pod o rão votar, nas reuniões dela, por maio de • .•,r1•1 ou telegrama,
das
con ! endo expresamenio a sua o

c?) imprimir a ori a ntaçao geral aos negócios da Compauhia;
aa rubricar os livros de atas da Diretoria, do Conselho de Ads
ininistração, e das Assembléias para autentica-los;
f) apresentar o relatório anua/ dos negócios da Companhia ai
Asseintaaia Geral Ordinária.
22. Para ga_oritia de sua responsabilidade, cada diretor
caucionará cem ações da Sociedade, não podendo levantar a canção
antes de aprovadas as suas contas pela Assembléia Geral de Adionatas.
TITULO la.)
D r) ítOttSiiLliO FISCAL

Art. 23. O Con.selho Fiscal da Sociedade se constitue por cinco
membros efetivos e eitilA suplentes, todo baasileiros, eleitos anualmenta, pela Asaemalaia Gorai Ordinacia, podendo ser reeleitos.
Art. 24. Os membros afetivos do Conselho Fiscal perceberão a
gaatificação quo for fixada pela Assembléia Geral de Acionistas, depois da aprovaaão pelo Departamento Nacional de Seguras Privado&
e Capitalização.
Art. 25. No caso de impedimento, ausaacia ou vaga, os membros efetivos do Conselho Fiscal serão substituidos paios suplantes,
n a ardem da vafaci.b.-! rI lle tiverem obtido e em caso de igualdade, seguindo a idade.
Art. 21. Além das ataibuições que lhe são conferidas por lei,
incumbe ao Conselho rii.cal responder ás consultas que lhe forem
feitas pela Diretoria da Sociedade, sobre assunto de interesse social.
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16. A Diretoria se retinirá, orliatirlaroca'a, !)elo menos
uma vez por mas, convocada pelo presidenta ou quara o ;substituir,
a, c alva em
COM aviso prévio de quarcuta e alto lassas, pelo merin
caso de urgência, e com a pis:ama:a da maioria le =CU inambraa.
Guando necessário, a Diretoria sa acaniaá asar:ara:irariam feitas as convocações pela mesma faiaria.
Art. 17. O diretor ausente á reunião ocalesá dar seu voto por
telegrama, carta ou documento aulantico, com soa aioniao axprassa,
sobro o assunto que for objeto ¡Ia deliberação.
Art. 18. Haverá um livro da atas das remarias da Dirataaaa
quais atarão assinadas pelos (lactava ,. presente,. :ao, data , em que
se real atarem.
p•:Art. 10. A Saisiadade sara i . ,ipriisenlada, ;uiva
em Juizo ou fora dele, perante as antoridadei e bi l ci , ire' ro'dc:i i,os do
País e do estrangeiro, perante pailicularea, a de mod .) a,aaa nos
atos e contratos em que s ia aaarassada, peio pr ia,.11-ate a, a nata1 mente com outro diretor.
art. 20. Compete ti Diaaa,
;•elebini;traçâo da SoHeatos
a, praticar, em geral. tial
dada;
funO) nomear e daiaitir attpasia tia - siada:a gVon
cima:idos. , qualquer preunsto, agentes, colaboracic.res e rcuir,, s.initan1/4!orleinient os, iunnuissões e gratifi: tss. ia-i nfamara-ta e fim ndo
caçõe--,;
a-s
..1!11,^10.3 da Soiiiedade,
r a p licar o :
tranigii, renunciar
que julgar c.,ii1/4enientes, inc1usiv
direitos, contrair obriações. adquirir, .1/4 . ender, euipe.nbac ou alleo , •
coa!' rol .. a
- quaisquer bens ;ciciais, desde upie ta);
UU .,110 contrariem disonsicries das leis e des regulainunnos de
=
viro-ouli estiverem em 1/4, i..(1/4r;
distribuici5o do- lucros anuais, de ac-orio com o Ciu-:azer
de Administração:
▪
e; determinar a criae5,1/4 o . i exiinção de filiais, agéneiaa ou r-presentações da Seciediofe, conferindo os poderes necessários taa
aaap ais ou representantas,
1) constituir as restei vas e Citados a que fica obrigada a Soei'tale em virtude das tais e reguita.nientos que vigorarem, a tambein
:louvar determinado o Conselho de Adrainiatração;
,a ciar cumpi! iineino aos atos de fisealizaçí",o do Governo e Os
ile Seguros.
dos reg, laid !
_
_;\
a qualquer clic,tor e fundofrui ha?, con.jnnta 011 i soladaniente,
.Ji i 111 , - mo a I.", nn ; :ls
çcurviços, renrsison1ae1les aspe- aia-lavas a s peciii is j,;it'a 0111
consallivaa detarin;aando
as i til c o ma eco ,tdoi:
aa a,a-t a -as atribaisaa;
=- 2." Qiril,pier dovion linto 4:elat i 1/4 . ci aos. atos de alaibuição da
ia da Sociedade seca assinado pelo presidente e por outro
=
(iretor, ou pessoa diiv. iiiitunite autorizada, podendo as apalices de
_ ,seguros ser assinadas por dois diretores quaisquer.
-A 3." O mamlato uia diretoria t pleno rios limites da lei e destes
estaaiaaa
Ar,. 21. Caberá ao presidente, além das atuiçõas que terá reino
2 diretor, e enumeradas no art. 19, mija as seguintes, que lhe são
- privatiaaa:
convocar e presidir as reuniC..s. da Diretoria e do Conselho
de administração;
b) convocar e inaalar as Asaemblaiaa Gerais e Extraordinárias;
C) executar e fazer executar tataca estatuto* e' as delibtraaaaa
da Laretoria:
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TITULO V
Di A 51 SE.MPLÉ.1 A GERAL

Ari. 27, A Assembléia Geral Ordinária dos Acionistas reunira
se-á anualmente, até a dia 31 de março, sob a presidência do acionista que fôr por ela indicado.
Parágrafo único. O presidente da Assembléia convidará dois dos
acionistas presentes ra'a secretários dá Mesa, distribuindo os trabalhos entre eles.
Art. 28, As Asseaddéias Gerais Extraordinárias se reunirão todas as vazes que forem legal e regularmente convocadas, constitalinilo-ac a Masa pela atonia prescrita no art. 27, o seu parágrafo
único .
Art. 29. Os editais de convocação das Assembléias serão publi',aros pelo menos duas vezes no "Diário Oficial" da União, no jornal
oficial do Estado e em outro de grande circulação da sedo da Sociedade, com a autecedanai mínima de 15 (quinze) dias para as reuniões
til-cariarias e de 5 (cinco) para as extraordinárias. Os editais delararan e! dia. hora, lug.) , da reunião, e o objeto da convocação.
Art. 3a. Uma vu convocada qualquer Assembléia, ficam susprosas as tran s feru'inciu c. do ações até que seja realizada a Assemblaiaa
ou filma sem afeito a convocaaão.
Art. 31. Para vali lados das AssembIéiaa, salvo nos casos em que..
a 1 _ determina latilas número, requer-se a presença de acionista
que rapresentain uni quarto do capital social.
Parágrafo tinira. Não havendo número O primeira convocação,
ebseavar-ae-a a disposta no decreto n. 434, de 4 de julho de 1891.
Art. 32. As delily ações das Assembléias serão sempre tomadas
por maio s ia da votas.
Parágrafo' único. Cada acionista terá tantos votos nas Assembléias quantos forem es grupos de cinco ações que possuir.
Art. 33. É da competéncia das Assembléias Gerais Ordinárias,
sem prejuízo das demais atribuições em lei:
a) deliberar a respeito do relatório anual, contas da Diretoria
e parecer do Conselho Fiscal;
b) eleger os membros do Conselho da Administração e do Conaalho Fiscal:
el iissidir a ae-peao cie todos ou assuntos que tenham sido-4.hjeto da convocai:5n.
Art. 3l, Nas Ass.noblu , ias Gerais siá poderão ser trotado s. a, as.
santos que t enham id;-, objeto (ia convncio•;in.
relii!esentar nas Assoo:,
Art. 35. Os :lenir.
Lambem acianistas
l'aélas por procuradores. de s de que es! CS
não façam parte do Conselho de Addd:,5,:traeão ou do Conselho

Fiscal

Parágrafo único, lava que poss:un colop::recer ás Assembleias
i_gtt dos ins i rumentos de Isrocuração, na
os procuradnres rara,'
uni5es.
sede da Sociedade, até a .1/41spera das
Art. 3G, Haverá na sede do aociasaide um livro destinado a
presença de acionistas tia ranriões e outro para lançamento das respectivas ataTITULO VT
„aa amas:aços. DOS I50(1 OS. E SUA apareakoao
Art. 37. O ano social ce' s aidirá com o ano eivfl, sendo que g
orinleiro exercício financeiro terminará a Si de dezembro de 1938.
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Art. 38. Os lucros líquidos que, depois de constituiclas todas
as reservas legais obrigatórias, forem apurados nos balanços anuais,
que se encerrarão a 31 de dezembro, serão distribuidos pela seguinte forma:
a) 20 % (vinte por cento), no mínimo, para a constituição de
um Fundo de Reserva siostinado a suprir quaisquer defiei(Mcias que
porventura se verifiquem no capital e reservas obrigatórias, até que
-esse Fundo atinja a importaneia do capital, — e daí por diante, a;
percentagem mínima de dez por cento (10 %);
h) 4 % (um por cento) a cada um dos diretores e membros do
Conselho de Administração, não podendo essa percentagem exceder,
no total de dez por cento, dos lucros líquidos;
c) o restante para dividendos aos acionistas, eonalituição de,
Fundos para dividendos, integralização do capital e outros com fins
claterminados, bem como para Lucros Suspensos, a oritai io da Assembléia Geral e de acordo com as leis vigentes.
§ 1.° As comissões atribuídas aos diretores não poderão ser por
estes recebidas antes de decorridos ires meses da data da Assembléia
que as aprovar.
§ 2.° Reverterão a favor da Sociedade, e serão levados ao Fundo
dc lleserva, os dividendos não reclamados no prazo de cinco anos,
afoitados da data da primeira publicação do aviso em que for anunciada a sua distribuição.
TITULO VII
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tônio Carlos de Carvalho — Pedro Carlos de Carvalha — Benjamim&
Ferreira Guimarães — Alojado Vieira — Dorinato de Olivoira Lin:14 .=
— Geraldo de Lima e Melo — Otaviano Itibairo de Almeida — Os-. al
valdo de Melo Campos
Valdorriiro
Magalhães Pinto — Rau:
Mourão Guimarães — Benjamim Ferreira Guirnaraas Filho —
Buas — tatear de Souza Carvalho Salgado — MariO do Campos. ej
Silva — — Julio /tourão Guimarães — Estevão Leite de Magalliaeg
Pinto Antônio Mourão Guimarães — Caasimiro Laboras Tavarasi:
—José Maria Lopes Canaado — Joaquim Vieira de Faria — Linasln)
Prates • — Lineoln Continentino — Lineu Silva — P. p. Oscar,
Araujo
Luiz Boas. — P. p. de José Pio Lopea Cardoso — -Toão
Pio Cardoso — José Frau:cisco Guaraci — Agenor dá Sena — ftoe
nono Hem:neto C'orrês. da Costa — Honório de Paiva Abreu — Dolce ;
Bossoia Ribeiro — Aristoteles .Juveaai de Paria Altein —
Drumond • de Sales e Sila a — José Guimarães Chagas — Boulanger, .
(Rani Ferreira de Melo — Heitor Borgerta Peixeira — Guido sera-;
fim — Carolina Ralou da Moura — Renato :Franco Ramiro Fera
nandes Barbosa — Silvio Coutinho — Atire() Renault — Toamiat0
Alves de Almeida — Avelino Ferreira do Águia.. Filho —
Bicalho Goulart — Noraldino de Melo Caatro — Mario Ferreira Gui- i
inanias — Noêmia Abreu. — P. p. de Alvaro Farreira Guino:alam Á
-- Mário Ferreira Guimarães — Vir a llinó Rosas. — P. p,
Fran-,
cisco Cambraia de Campos, p. p. do Atos Camba:lia de Campos
'Valdomiro de Magalhães Pinte — .lonas Barcelos tlórrea. — P. p.
de Bernardino Avenildo Ferreira de Melo, .(proaurador), Antônixa
Moura° Guimarães, p. p. de Onesino Guimarães', p. p. de Eduardca
"
Avila, p. p. de João Batiáta Rodrigues, p. p. de Clodoveu Can!aia,,r'ães, (procurador), António Mourão Guimarães — Galeno C. Fran-a
Art. 39. O primeiro Conselho de Administração terá o seu man- co — P. p. de Sérv-ulo Vieira Fiam, p. p. de Potibio de laraitag
dato até á Assembléia Geral Ordinária de 1943 e será eleito na As- 'Mourão — José Osvaldo de Araujo. — P, p. da Agostinho Rodria
sembléia Constitutiva da Sociedade.
gues, p. p. de António Gomes Balista, p. p. António Marretes dg
Belo Horizonte, 20 de abril de 1938. — Por procuração dos se- Costa . p. p. - Aristides, Teixeira, p. p. Carlos Pinho França,
nhores; Cláudio Machado de Miranda — Olímpio Pinto Reis — Dou- Humberto Melilo, p. p. Joaquim Luiz do Faria, p. p. José taabriea
tor José Andrade Reis — Dr. Dirceu de Andrade — Dr. Moacir da Silva, p. p. José do- Monte Furtado, p. p. Mamei Malan, P. Pe
Teixeira de Andrade Reis — Dr. Carlos de Castro Teixeira — Fran- Nicolau Augusto Partaira Lima, p. p. Ramiro Braga, p. p. Tupa
cisco Azarias Vilela — Zélia Martins Vilela — Albino Machailo — Costa Coelho, p. p. Francisco Machado Chaves — José Magalhaes1 4
Teorlorico Ribeiro de Assis — Dr. Antônio Augusto Teixeira — Pinto. — P. p. de João Ferreira de Oliveira, José de Magalhá'ea 4
Urbana de Andrade Reis — Ismania Pinhairo Vieira Pereira — Pinto. — P. p. de Juventino Dias, p. p. de Garson Dias, .P• Ps
p. Dr. Cristiano Monteiro Machado.; 4
Francisco Reis — Durval Martins-Vilela — Maria de Lotardes Mar- de-José Henrique de ale , o,
tins, digo, Maria de Lourdes da Silva Reis — Djanira Pena de Sales p. p. dó Dr. • Valdemar Gomes Batista, p. p. de José Mines da Melas a'
— Dr. António Procópio de Andrade Teixeira — Artur Alvares Pena Junior, Sebastião Augusto de Lima — Helvécio Dayrell de Lima
Filno — Dr. Francisco Inácio Monteiro de Andrade — Celso Mon- Sebastião Dayrell de Lima — Romualdo Canado Neto — Modestin0 •:;
teiro de Andrade — Dr. José Pracópio Taixeira — Eolo de. Lima França — João Sales Pereira Filho — Antônio Lopes Cançarlo
'1
Andrade — Ronan Barbosa — Augtsto Botelho Junqueira — Miguel Abras filho — Sigefreclo de Souza Olivaira — 'José aoareg
Dr. José Procópio Teixeira Filho l'— Dr. João Rezende Ribeiro de Nogueira _ João de Oliveira, p. p. José Soaras Nogueira — Carlog
Oliveira — Dr. João Ribeiro Vilaça — Dr. Luiz Gonzaga Ribeiro da Cunha Corrêa — Maaia da Conceição Corrêa . Assunção (menor)a
de Oliveira Afranio Coelho de Andrade Lemos — Antônio de Cas- representada por seu pai: Carlos da Cunha Corrêa — Carlos albertol
tro Teixeira — Clovis de Rezende Jaguaribe — Lineoln Vilela Mei- Corrêa — Alvaro Ladeira Sena — Levi alargai' Birchal — Jaime a
reles — Décio Rezende de Andrade — Alípio Viana Romanelli — Ferreira Leite — José Pinto Dias — Agudo Esperidião cio Abreu]
Galileu Mazoli — Albino Torres — Dr. Francisco de Sales Batista Macedo — Afonsina Ferreira Leite — Pedro Paulo Gomes Batista
de Oliveira e Dr. José de Castro Teixeira — Sesostris Leal da Filho — José Castilho — Antónió Jorge de Faria — Dr. 7,loacir!
Paixão, procurador. — João de Almeida Lisboa — Sandoval Siares Ribeiro da Luz —.Joaquim Figueiredo — José Renault Coalho --.
de Azevedo, por si, e como procurador dos Srs. Dr. António Lobo Joaquim de Santa Cecilia — José Felipe Santa Cecilia — Josa Mo•-n
do Rezende Filho — Antônio Gonçalo de Almeida — Alberto Alves reira da Costa Filho — Maria Isabel de Morais Paiva — José Ileet
de Azevedo — Aureliano Andrade Botelho e José de Sousa Reis. — sendo Morais — Orvile Colombo de Conti — António da Costa Bar, •
Carlos Coimbra da Luz, por si e como procurador do Dr. Ganindo ros — Ana Santa Cecilia — Luiza de Santa Cecilia' — José Carlosi
de Alvarenga Mayrinek — Dr. Custódio Monteiro Ribeira Junqueira Nascimento — Homero Machado Coelho — Ana de Merais Snl 1 Vt --4/
— Dr. Ormeo Junqueira Botelho —,Dr. Agostinho Mariano de Oli- Itala do Morais Ribeiro a- Isabel Rezende Morais — Getulio ailvaa
veira — Dr. José Monteiro Ribeiro Junqueira — Dr. Lino Coloria — José Augusto Baia Mascarenhas — José Gabriel de Freilas ---G
aos Santos — D. 'Maria Carolina Resse de Gouvêa — Antônio Salvo Maria dó Carmo Mascare-lhas Cançado, p. p. José Maria Lopes C'an-a
çado — Newton Saldanha — Cristiano Simões — Flávio Feraandetal
— Dr. Benjamim Jacó de Souza — Marco Aurélio Monteiro
Potros — Joaquim Tiburcio Junqueira Sobrinho. — P. p. Irene dos Santos — Alnides D i niz Andrade — Arg arniro Luiz Moreira --•
Martins Vile'a — Seaóstris Leal Paixan, — P. p. do Dr. Armando Maria José de afelo.More'ra, p. p. Euclides Andrade. — P. p. da Ana
tônio Oliveira Sobrinho, Sigefredo de Sousa Oliveira — Mariola dei
Bei-encalar — José Osvaldo de Araujo. — P. p. Dr. Godesteu
Pires — Cristiano Franca Teixe ira Guimarães — Nieias Campos Catvalho Faria — José Maria Baia Masearen.has — José Antônio;
C.nitinentitio. — P. p. Fábio Márcio Trindade, filho menor de Ran- Baia Mascarenbas — José Antônio B. Mascarenhas — Josa Andona) Trindade — Cristiano França Teixeira Guimarães — Benjamin drade Costa — Elpes No..inand — João Corrêa. — JO3d Viriato Baial
Aragilo de Oliveira — Dr. Ganido Albernaz Viana Muniz — o lilon Mascarenhas — Agéo Pia Sobrinho — José Baeta Viana —
Carlos Ferrrira de Melo — Maria Jó9é Ribeiro de Casta — João Gonçalves de Souza. —
Rezende Morais — Dulce alussoig
R-beiro de Castro — José Campos —, Dardo Lueio — Tendam Bon- Ribeiro - -Valdensar de aga I hn es. Lopes — Lauro Normand — JoaPatrocinin
Fatiariseci
fim — Napoleão da Cruz Matos — ,Ana Lima -- José Jacinto da quim Candial° de andrat a, — Franaisco
Silva — Snlatiel Rodrigues de Melo — Otávio atonteiro Machado — de Assis Lima — Jorge Corraa ria Veiga — Misses Vasconcalos ---1
Looradia Ferreira de Melo — João, Peixoto Guimarães — Bento Luciano Franca e Silva -- .Tosa Maria Fieuairó — P. . Lniz .1.141— Balaria Locli — João guncalvPS)
Paixão Cata Preta — Artur Quintão Vidigal — Sila Mos:s Voloso — Mo Lodi, Hélio Losli — Alia
Geraldo C. Lima — Elide° da Trindade — Asdrobal .rAndréa — da Costa — Iolanda lata — (Mini o li`on.ieta — Crist ia no.
Américo Papini — Francisco de Asais Castro — Cornélin Machado França Teixeira Guirriarams — Gandido Loira Ribaii o Naves — oalde Morais — P. p. do Dr. Ovidio Nogueira alnaliado — Tácito No- eilio Negrão de Lima — iuscelino Kulailseliek de Otivaira — 1'. pa',
gueira Faria — Antônio de Campos Melo — Alvaro do Magalhães Euvaldo Lodi, Hélio Ladi — P. p. Juraralir Lodi, H s lao Lodi — P.,
Branda° — Raeine Orlando Ferreira de Yflo — Francisco de Cas- p. de Paulo Pedro Gomea Batista, Pedro Paula Goma,: Batista rilho',
tro Rcdrigues Campos — Fernando de Melo Viana -- João de Oli- _. como procurador dos seguintes subscritores: P. p. Toroaz de
P. p. Dr. aaaquim da Silva Peixoto — P. p. Mário de
veira Pena — João Pereira Diniz — Alfredo Marques Viana de Andrade
Góis — Carnõt Sadi Ferreira de Meio — Boanerges Guimarães — Castro P. p. Ademar da Silva Fonseca — P. p. Jair Negraa de.
Luiz Geoseffi Jannuzi — Josafá Macedo — Antônio aloura°. — Lima — P. p. Breno Silva — P. p. João Ildefonso da Silva — P.,
P. p. de Mozar Nogueira Machado. .-a- P. p, elo Sadi Nogueira p. Ciro Ribeiro de Abreu — P. p. Domingos Flauri da Rocha —0
Machado — Tácito Nogueira Faria — P. p. de Joaquim Carlos da P. p. Daniel Serapião de Carvalho — P. p. António Gomes aanita
Trindade, p. p. de Carlos Trindade, p. p. de D. Adalgisa Candida — P. p. João Olinto Machado — P. p. Jaime Leon Pores — P. p•,;
de Souza — Eurico da Trindade — .Altarniro Mourão — Fidells liermenegildo Rodrignes de Barros — P. p. Adriano de Almeida1i
Guimarães — Silvio Lobo — Lauro Mourão Guimarães — P. p. Mauricio — P. p. José de Siqueira Silva Fonseca — P. p. Ariana
, de Cleero Ribeiro de Castro, p. p. de José Nascimento Teixeira, Soares de Moura — P. p. JOsé Américo Saldanha — P. p. Iara
p. de Manuel Ferreira Guimarães,. (procurador), António Meu- e isco José Pereira — P. p. Maria José Saldanha — P. p. alarir4
/tio ffluimarges — Blair Ferreira — JoSe Osvaldo Ce Araujo — Ana .Amélia B. Saldanha — P. p, José Salcaanba JUnior — P. p.
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a s é d veu de -Oliveira — Zilda Assunção — Clemente de Faria, digo , Cle2 s da .Mag alhães — P. P. Au guato Ma g alhães — Il
• p, J
Carmen
..galhilea 'santeiro _ p. p. _José GustaVo . Dias ---,. P..p
e •mente -Soares _Oe Faria • -o Vicente Assunção. a--- Alcides Gonçalves
o.n 0. Eunápio Borges — René Reriault — Lauro da
--•. d S - •
s ;- - P. "p. Joaquim Dutra — P. p.. José Si
=rja - Magalhãe
mia

Ag,eraor de- Oliveira — José Heilbuth Gonçalves
0. . l va.—
o- aeraiiiluz--- j
l ira: — P. P. Manuel Dutra — P. P. Antônio Dutra - P. p. Jo io
José Segundo da Rocha — José Silva de Assis — Modesto do
itra — P. p. Dr. Euripedes da Costa Prazeres
P. p Do mi ngos
ariano — P. p. Julio Luiz Moreira P p. kmé ie. ° Teixeira Manjo — Caetano Vasconcelos — Venancio Mariano da Costa Laaa
,ainiarães — Criatiana França Teixeira Guimarães — Candido Lara — João Alves Ferreira da Silva — Arlindo Gomes Pardini — Tá:bair,o -Naveat.. . como procuradOr rlos seguintes subacritores:• Alvaro eito Noga de Faria — tácito Nogueira de Faria — Maria José Amat,o1 de atanazes — Armando Santos — José Adolfo de Aguiar dar Arvares da Silva — • Adélia Amador' Alvares da • Siava Azevedo
-g rio
Jog: Ananins 'de Aguiar — José Gualberto lane — Dr. jitigo de — P. p. António Martins Fontoura Borges, José Antonino Baia MasSurerns
ezeráe Leva a- Valderniro Andrade — Candid0 Laia Ribeiro Naves carenhas — Edward Nogueira — Heli Nogueira — 'Datlef
— João
Capdido Lara Ribeiro Naves como procurador dos seguintes subs- — Vicente G aatão Dália — Maria do Carmo Assis Sa!a i''I rFlávio
es: Adolfo Joaa Aguiar e Alonso José Aguiar — Candido Lara Niana • — José Otaviano Neves — Genaro "Dias alaaiel
aolr
ibeiao Naves — Josafá Edw-ards Santiago — Vicanto Rodrigues — Marques Lisboa — Elza Gomes de 'Andrade — Nilo Gomes — Joa. p. Nilo de Lima Coutinho — P. p. António Moura° Filho — quim Canelo da Cruz — Lauro Gomes Vidal — Hélio de Campos Melo
-ocleatino França — Raimundo Luiz Moreira — Grevi Americano —Francisco Rodrigues de Oliveira — Antônio Andra> — Raia de
— Huin'erraira de Melo — Alvaro E. Ribeiro — Humber t o Ronearall a_ Noronha Sá — Maria Valadares Ribeiro — Edson Pereira
Jose de Lima
lverardo Alves Faria de Carvalho. — Por procuração dos seguintes harto Ferola — José Américo Baia Mascarenhas —
ubscaitores: Salvador da Costa Marques — alaria Amaral — Vitor e Melo — P. p. Eugênio Tibau, João de Deus Tibau — P. ir. Elias de
Paula Andrade, p. p. Gentil Diniz, p. p. Raimundo Lia/lares, p. p.
lar:ilibares Mascarenhas — Antônio Joaquim Barbosa da Silva
Orlando Alvarenga, p. p. Onéas de A. Corrôa, p. p. José coala,
'ali I. Derernisson — João Naves da Cunho — João Machado Sobri
p. p.. José Cunha Filho. P. p.
Ev:-ald Brasil Rocha.
lu — Afonso de Oliveira — Alvares de Oliveira
in, p. p.Rocha.
Arquimedes A'vesap. p„ Jorio Peaaan
.oAmori
_ Aarigio Candido de Gouvaa — Antônio Martins Fontoura Borges
Rocha.
p. p. Antônio
Pereira
•
's João
Demét•ri
élt.ia de Faaia, p. p. José Maria do Mares Guia, p. p. Osvaldo Pena ie
-_ Aiitanio Martins Borges — Euclides Prata dos Santoa . olItg
laia aerto Calaagno — Cristiana França Teixeira • Guiroaprileea„ 7. Faria, p. p a João Pessoa Fatio, p. p. Cecilia Giamarães Sobrinho,
. Maria p„ p. Antônio Viana Passos — P. p., Arlindo Aires. p. p. alaria Ia
l or procuração de Maria Olimpla Rabelo de Ca s tro r. p.
ailhaa Drumond de ., Andrade — Cristiana França Taixeira Guina- Carmo Rocha Diniz. P . p. José Ribeiro de Oliveira e Si:va Junior,
de •Faria, p. P.
'ai o . — Loreto Ribeiro de Abreu — P. p. de Antônio Moreira cle José de atagalhaes Pinto — P. p. Nelson SoaresAlvarenga,
p. P..
abreu. Loreto Ribeiro de Abreu — olindina Loureiro — Mário ca.' Francisco Nciri;rto M. de andrade, p. p. Nabal
.da Silva, p. P. Antônio
;Uva Pereira — Carlos Filizzola — Geraldo França Simões — Can- Honório Gomes, p.• ii. Raimundo Ferreirap. Raimundo Leite Praaa,
p.
lido Lera Ribeiro Naves, por PrOcu ração dos se g uintes subscritores: Fonseca e Melo. p. p. Olavo Vila ça.
ara Afonso da costa Cruz — Filomeno Ribeiro dos San'oa — Doutor p. p. Murilo Drum o nd do Sil'es e - Silva, p. p. José Gonçalves Moalfracto de a:ousa Coutinho o- Plinia Ribeiro dos Santos — Francisco reira, p. p. Laurentina Vieira Leitão. p. p. Francisco Torquato de
Peaas de Souza — Genesco Veloso — Armênio Velos° — Dr. An- Almeida Filho, p. p. Rossini Guimarães,
p.oAntonieta
p. Joaquim
Peraira
eca, p. ra,
Duarte
de
tanja Teixeira de Carvalho — Luiz Onofre Lafetá — Lev: Queirog.a Duarte. p. p. Gora do Magela Fon s s ta, p. p. José Pascoal de Lima,
á
—
João
Martins
da
Silva
Mala
—
José
Rodriaue.4
Frais
_.
Meio,
P.
p.
Francisco
Moreira
da
Co
Laf al
_ Eaaer_ ta. p. Francisco Mendonça, José de Magalhães Pinto — Hélio Teles
0n a tides Andrade — Josa Tupiniquim ITorta primara
do Lara Itiliviro Horta — José de Magalhães Pinto — p. p. do Dr. Lincolu Noguaira
3on Nnvais — Dr. Marciano Alves M aur i c i o — Cand i
Navea. — Por procuração dos seguintes subscritores: Luiz de Lima Machado, Tácito Nogueira de Faria — Aristides Nogueira Machaao
Viana — Venceslau Braz Pereira Gomes — João Antamo Pereira — — Nestor Machado Coelho — Vasco Macedo — P.
azalino
Joaa p.
Rita
de Carvareira de Toledo — Dr. Antônio Maximiaao xaaiaa Lu_ quim de Andrade, Josa de ala„aillbães Pado — Mar i
Dr. L uiz P e
Alberto
Joaá
Alves
-Crislho
Rocha
—
P.
p.
Dr.
Carlos
Gomes
Lima.
p.
p.
Carlos
Galei,
boa — Alcides Fatia — Silvio Pereira o
Casario de F. Ai nu Sobrinlio,
p. p. Boinlio Carsaalle. p. p. Jo.sé
tiaaa França Teixseira Guimarães — Anibal Pinto Nlaaciareillias
P — . p. do Dr. laveaaldo laayCriatiann França -1.'oxeira Guimaraes
alunaierto Ferolla — Policeno Mascarenhas Lobo — Raiado Falei
stião
abaAuguslo cie Lim a — P. p. do Dr. José FranJoão Falei — Candido Lara Ribeiro Naves, por procurarão dos sa- rell de Lima. Srtes. p. p. dn Dr. Virg íl io alvirri de afalo Franco, p. p.
guirtes subscritores: José Tomaz de Andrad
D. Aillania
cisco
FoVieira arquos,
M
——
Miguel
Alves de
deAnan- do
Dr.Bina
Fábio
.Tuventino Dias — Américo Teixeira
drade — Dr. TomaZ Moreira de Andrade e
Crlso Frota Pessoa, Cristiana Franra.
drade — Eusébio Tornaz de Andrade — candido Lava Ribeira Na_ Guimarães \( 10 — P. P.
p. ile
p. do Dr. Columbino H. Teixeira de
Guimarães —
'Frarea
y es — José Belisário Filho — José Lima Guimarães — Carmosipa Teixeira
d'Assurição. — P. p. do Dr. Angusto Goncalvos de Souza _o Simir'ra, Ismael II. Te'xcira da Siqueiran ra
—Leite.
Pedrop.
Gabriel
deLeite
Asp. Ligia
Joiv. Soares Na- sunçao Sidirinho — P. p. Afonsina Ferre
P.
p.
de
Olímpio
Nogueira
de
Souza
—
P.
p.
de
guaao — P. p. Sinval Soares Nngueira — P. p. do Jove Soares Ribeiro. Jaime Ferre;ca
Leite — P. p. do Dr. atoacir Ribeiro da
ç 1 p ua de O l iveira — P. p. Maria Antoniela de Melo Si'va,
Soares Nogue:ra — P. p. João de Oliveira,
Noaueira Junior — P. p. do Dr. Osnuirio Soa re s Nogueiri — P. p. Luz,
Soare
To
da Taiinan 'Soares Nogueira — P. p. de 1V(ardochau Gonçalves do Geliilio
Si:va
"N
gneira — P. p. de António Gonzaga de Carvalho, p.
i—
Jo sé
s é saarps
— Dr. Dano Gonçalves de Souza — P. p. Jota Noguaira de
0.4 Liria Guimaiães. p. p. Ina .^io Camilo dos Santos, p. p.
Sei
do ,j
Faf .. 4 _ P. p. de Aderhal Vital de Melo _ P. p. Artur Contagem p.
e Mandas Junior , p. p. Mara a Ativo: f a Baia MascaroOnoar
.Ailaea — P. p. Jcasé de Cargueira Lima — P. p. Aatolfo Domas dos „.n.has, p. p. Nalson Lopaa Vi aça. p. p. Francisco Abrou
onçalve a Druniond
I iSti! '..as — P. p. Geniplo Domas — P. p. J osé G
lo Frauaa Teixeira Guimarilos _ p. P.
Goncalvas ri. N asroace l os. Cr i alial
a
Alva; F rança, p. p .
a
tir
L
i .-- P. p. Ligia Gonçalves de so ma — P • P•
P. p. aator Gonçalves de Jaão da Pau 'a França. i . u. p. Ulissrs
Antônio
• iz Mam eira ri. p.
P. p. Liciia Gonçalves de Souza —
.
3
' Cie aonza — P. p. Aristeu Gonçalves — -P. p. Foniriae41 Pereira Antônio Alvos 'Franaa, p. p. P.a:manda Lii
e Melo, p. p. AuSaldanha
— P. p.—
Aurora
Moreira Santiiigo
detanio
Moreira
Junior,
p. Cristaano
p. Grevi Americano
Ferreira
o Santiago
P. p. Altainiro
Andrade—
—P.
P.p.p.Francisco
Maria NoFrança
Filai.
França Teixeira
Guimarães — P. p.
ça Teixeira (animaArau j
do Dr . A ugusto M alrques Valente , Cristinim Frui Per
meu filho meguiara
Peniiai
—
P.
p.
Mário
Soares
Nogueira
—
P.
p.
Acrisio
Gia Moura Costa — P. p. Laci Na rães — Paulo Dias Corrêa — António Pereira —
agueira de Assis -- P. p. God". nor Josa Julio Junivr, José Julio da Siava — Paulo Auler — P. p.
lóa
Gaaraci
—
P, ti Dr. Anibal de Oliviora. C.riatiano França Teixeira Guimarães — P. p.
., freio Gonçalves de Souza — P. p. Elvira Santos Santiago
p, p
Itala do Morais Rilfroiro.
Toequun Josa
dr Mora — Euclides António
,ls
Deniamin Carsallio — P. p. Anibal Gastai° Branco
P. ii. Antonio de Andrade — Jacinto Moreira da Silvo i ra — Geraldo Fluza de Faria
•" /Vo g ueira — P. p. Joaquim Augusto Pereira Lima
Dr: Dano — Lenni i ria Moa/andam — Valida Avalia) S i lva . — Acácia Ferreira
Goraalves Chaves — P. p. Maria José Castelo Branco
P. p. Maria Prado . Alhertn Wnndaaoares --a António Faia Ribeiro — P. a.
.,, Gota:alvas de Souza — Dr. Dano Gonçalves de Souza
Jaques Morais. Antônio Faria Ribeiro — P. p. Odi,on
P. p. de João d e Annlaa
u
iGuaaaloes de Suuza, Dr. Dano Gonçalves de Souza
,. Auousto de Oliveira, Sebastião Augusto de Lima — P. p. Nelson Gonlijo de Souza. Adélia Sonza Assuneão — Olavo José Bernardas
—
--,, Stau'es Nogueira, Zurick Cardoso Assunção, — Por procuração dos Pedro Alvos de A g uiar — P. p. de Raimundo Ferreira de Oliveira.
- seguintes subscritores: José Fiuza Magalhães, filho menor de Dia- João Alves Ferreira da Silva — Rute Gontijo Souza — P. p. de Ar',-p. p. de João Rodrigues
- ga Magalhães — Jéferson de Araujo Dias — Tais Saciara filha lides de Oliveira, p. p. de Olinto Guimarães,
Viana Filha. Jnfid
menor do Dr. Albino Santori — Edelweiss Moretzsohn Andrade — dos Santos. José Magalhães Pinto — P. p, de Artur
- Colara Laureano de Oliveira, filho menor de Eduardo de Oliveira Viana — José Vander t ei Pires — .Azulino Joa q uim de Andrade —
_•• — Ester de Oliveira Carvalho — Ernani Menescal Campos — \a r as- Minto Benfica Milagre, José Lopes Torres — Italiana Gonçalvas do
bingion de Araujo Dias — Hermengard•a do Araujo Dias — Jaime Souza — P. p. de Alencar Peixoto. José de Maaalhaes
Pinta — Aansr ' n rkbreu e Silva, José
uas de Albuquerque — Cristiano França Tei- lanho de Vasconcelos — P. p. de Francisco
41. 41 • ;veira — Vitória Mari 'h Isa.-:os e Ociorico Rodri g
ue,
Mode
Magalhães
Pinto
—
Vicente
Ferreira
P. p. de Lisandro Oliveira Albuquer q
:vaiai
Guimarães.
titoNno
França. ——
P. p. de Joaquim Soare.s Nogueira, Josafá San- cola. Filho — P. p. de Hurlson Gouthiar de taivairs Gondim. VicerUo
'' tiago — José Narcisd Machado Coelho — José Sales Carvalho — Assunção — P. p. Francisca Bernardinn de Moura, José de Magalhães
Gonçalves de Souza — Diga Gonçalves de Souza — Edisonina Pinto — Antônio Cândido Rodriaues da Souza — Mário Pereira no
Cit n vis
Aluam Castelo Branco — Roberto Eiras Furquim Warneck — Se- Magalhães — Arnaldo de Maaalhães Caldeira —.Amintas
Ferreira do
p.
aannol Eiras Furquini Werneck — Carlos Horta Pereira — Newton Barros — Alexandre Artur Pereira da Fonseca — Al berto Brochado
i Domingos'
Luiz Moreira — FranciacoAmérico Gor —
de Paiva Ferreira -.- Tanjas Saliba Nacked — Domingos Sabino — — Geraldo Sesóstris Leal Paixão —P. p. Irene Martins Vilela, Se-.
— Se- Sabino —
. Mascarenhas — Maria Gonçalves
, Jaime Eiras- Furquim Werneck — Brasilina Gonçalves Baeta
Maria
dede
sastris
Leal
PaixãoFiloinena
— HeitorLodi
Diniz
no—
Alves
JuSouza.
Patilina
— Sebastião Auguato de Lima —
-• miramis Gonçalves Baeta — Eleutério Mendes Campos
i
Cvilai
Bafa Gr Souza — Francisco Gera ldo Longo — Jácomo
a 'Vaiam Vieira — Faustino Aasunção — José Beruard
ar Gonçalves Souza — lir. Ciadoaincalves
Carona
Muceli — Jasé de Lima e Melo — P. p. de João Cerqueira
.• olor — Vicente de Araujo — Ce s
4
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) 1
Lima Jtinior? ,Candidó
beiro,..1.Nayesz-z-2.j,Reprique-michel,
Clube dos Demoelki-lie ns José de Magalhães Pinto.
Belo Horizonte,' 3 . de maio de 1938. — Sebastião Augusto de
CONSELHO DELIBERATIVO
Lima, presidente . da assembléia. — Mário da Silva Pereira, 1.° secretário.. — AO° Pio Sobrinho, 2°. se-retário.
De ordem do senhor : presidente, afio convidados 1 Odos os senhore(
•
folhas estavam rubricadas pelos incorp,oraderes e seladas, cssociados, com direito a voto, a se reunirem em priiiieira convocacão,r'
cada uma. com estampilhas no. valor de um mi/ réis e selo de Edu- no próximo dia 20, às 22 horas, na sede social, afim de resolverei
cação e as firmas' e rubricas devidamente reconhecida.? por tabe/iães sóbre a seguinte ordem do dia:
pai ices .
aY posse dos 15 membros eleitos pela asSembléia geral;
Confere com °original constante do processo n. 3.728. de 1938
b) eleição da nova diretoria;
— Volume n. 1 — (fls. 86 a 117).
c) posse da nova diretoria;
d) interésses sociais.
Secretaria Geral, 16 de novembro de 1938. — Dahil Corrêa, oficial administrativo, classe "J".1
Castelo. 16 de dezembro de 1938. — Antonio A r eorez, 1° seer c-*:
tário.
visto. — Á. Leimgruber, ecretário-geral.
(C 8.241-- 16-12-1938 -- 45009 -- 3 vezes)).
RELAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA DE SEGUROS
"MINAS-BRASIL"

Compenhia de Anúncios Loinintisos Lua 5. A.„

Dr. Cristiano França Teixeia Guimarães, diretor presidente; enganhe:ro, banqueiro e industrial; residente à avenida Tocantins núA :
IA GERAL EXTRAORDINÁRIA
mero 218, Belo Horizonte.
reyee1 La coiavocação
Dr. José Osvaldo de Arati sib, Wretor vica-presidente. advrgado
e bluqueiro, residente à avenida. Álvares Cabral o. 411, 13.Au Flori- ,.
Não se lendo rennido na Segunda convocação .acionistas
zorle.
numero laca!, de novo 50 convoeam , os senhores acionistas pai a a,
Dr. Sandoval Soares de Azevedo, diretor-secretário. advogado e assembléia acro' exlra:naPnária," que se)
. vai r
eunir
dia 2J destej.
banqueiro, residente à rua da Baia n. 2.311, Belo Horizonte.
mês, às 10 horas da mat,hã, na sede awial. á rua Moncorvo Eilho
a -- 44. P ur a delibe rar so b re a altera,.rio Jos estaulea sociais, inclui-.
swe sobra a rfalução da . raital ao seu j usto valor ...e subseqw.ntb
SECRETARIA DA JUNTA COMERCIAL
aorLento, de a . .• Uaid cem a pr . too.sta da diretoria, que s
a r á aPr.?s"11Gustavo de Mero, secretário da Junta Comercial do Es l ado de tada na ílito assernMa.
Minas Gerais.
Sendo e.da a terer•ira aeuvwaaão. lo acôrdo com a lei, a res- n 1•1
idéia deli . eaarà Imo
aliewr mancro.
Cerlifio que, em virtude do depa..::na da Junta Comercial. proRio Ce Jauelackdar,.embro -Ir , 1918. -- A Wreloria.
ferido em sessão do dia 9 do més'de dezembro do cori l'enta ano, ficam
(C 8.117 -- 15-12-1938 -- 61200 —3 wa..$)1
arquivados sob O n. 17.602 os estatutos, liste ueminativa de acionistas, recibo do depósito da 10° parle do colida' sub;crito. ala da assembléhi geral constitutiva e exemp'ares do -Diário Oficial". onde vMn
publicados esses documentos e o derato „Ia Governo E.aleral, autoSul Arnér:ea
rizando o seu funcionainento na Repúbl ca.
COMPANHIA N1CIONAL DE SEGUROS DE VIDA
O referido é verdade, do que dou fé: vai com o saio peaueno
Jun!a, timbrado à margem, subs e rilo por mim, Gustavo de Melo, que
tamhem o assino.
AS:-WAIDUIA 0CR u. ETRAORDINÁRIA
Secretaria da Junta Comercial do Estado de Minas Ger ai" Belo
São com, ida dos os senhou,,
ionistás para se reunirem ian ISq Horizonte,. 9 de dezembro de 1938. — O secretario, Gustavo de Hei°. ,i,embléia geral extraordin4ria,
nu 11a 19 do corrente, às 15 ha-a , , riW
aedo da companhia, à rua da Q1:,anda o. CO, nesta Capitai, afim
deliberarem sóbre uma prDp;: g i R da diretorhi, relativa ao aumeutd
JUNTA COMERCIAL
da q uantia segurada, rr000reional ars ordenados dos !miei.
da companhia, na a i teltee de seguro coletivo, e . bem assim ;4 ,1bre •
Selo federal para nota do arquivamento, 100C-200.
a P r oPosia deacioni.ize.: ara atribuire'm Y:05: administradbresdE tuna
Idem estadual para nota do arqu:vamento, 60000.
i..ercentagam sèbre lucre. líquidos amiais, nos termos do ar t. 98
Idern estadual de folhas, 0000.
rk daereto n. 431, de. 4 d . , ,iniho de 1891. Ficam suspeasas as [lama-, . .
Idem, idem, idem e petição, 274W10.
ferinaias de males {.. 1(: a 1 ,: tilizaeão da asvinbléia.
Emolumentos, 0$000.
Selo federal proporciona i , 12-:000n00.
Rio ('e
Jo dez »min . ° de 1938. — A (diretoria
lis. — 12:44G$400.
(C 8.328 — 15-12-1938 — 61;3200 — 3 val,es);
.(Do Minas Gerais de Belo Horizonte, de 15 de dezembro de 1938..
(C. 8.239 — 10-12-1938 — 1:035$300)

kNUNCIOS
Clube dos Deráocrálices
AS SENIBLÉIA

otaAi,

ORDINÁRIA

De ordem do senhor presidente, são convidados todos os senhores
associados, com direito a voto,' a se reunirem em assembléia geral ordinária, no próximo dia 20, às 21 horas, na sede social, afim de resol-

verem setbre a seguinte ordem do dia:

a) tomar conhecimento os atos vcitados pelo conselho;
h) eleição de 15 novos membros para o conselho deliberativo;
c) Carnaval Externo;
cl) interèsses sociais.

Tratando-se de segunda convocação, a assembléia será realizada
com qualquer número.
Castelo, 16 de dezembro de 1938:1 — Antonio Alvores, l" s'ecre-

tário.

,(C 8.240

16-12-1938-- 45$. 940 — 3 vezes

Clube L:e Re;aios do- Flamengo
CONS.a.11 O "DEMI:ER ATIVO
De erdem do s2nbor presidente, são convidados os' senlaires/
membros do Couselho Deltberalivo do Clube de .Regatas dg Flainengei
para se reunirem, em primeira convocação, às 20 horas do dia 20(
do corrente, ou, uma hora depois, em segunda convocação, afino' do
t ratarem, de acordo com a leira b do art.- 98, dos estatutos; Á-lo
assuntos seguintes:
a) homologação, ou não, da escolha feita pelo presidente, reeetr4
eleito dos membros da dirdoria para o biénio 1939/1940;
b) interesses gerais.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1938. — Carlos $anmartid. ,.)
t.
secretário geral.
(C 8.098 — 13-12-1938 — 4090 0
. — 3 vez)];

Sociedade Ailônin 1 a Mercantil e Imobiliária,
AVISi

Achando-se em gózo de licença o Dr. Ademar de Faria, ,Iir
ter-presidente, assumiu o referido cargo, interinamente, em 11 d
setembro do corrente ano, o Dr. Bento Soares de Sampaio, de adir
com o art. , 6°,1 2°, dos estatutos.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1938.
diretoria,
,144 8:323 — 1:1-12-1038
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Clube de Regatas BotaIogo -

Companhia Usinas Nacionais
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I14.13g

Berra,

DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

De ordem do senhor peesidente, convoco as senhores membros
eletivos e transitórios do Conselho Deliberativo do Clube de RegaNão se tendo realizado, por falta de número le gal, a assembléia tas Botafogo, nos termos dos estatutos sociais, para se reunirem em
siivocada para o dia 23 de julho passado, convidam-se novamente assembléia ordinária, em primeira convocação, no próximo dia 23 do
i senhores acionistas para se reunirem em assembléia geral extraor-à corrente, às 20 horas e 30 minutos, e em segunda convocação, no dia
:8 ainda déste mês, às mesmas horas, afim de deliberarem sôbre a
inária, no dia 20 do corrente, as 14 horas, na sede da companhia,
seguinte
,ma Pedro Alves na. 317 e 319, afim de:
Ordem do (lia.
a) discutir e votar a reforma dos estatutos;
a) relatório e contas da diretoria;
lk) tomar conhecimento da renúncia dos diretores,
b) eleiM da diretoria que deverá reger os destinos do clube, no
c) eleger a nova dirtnoria, de acordo com a reforma aprovada;
biênio 1939-1940; e
d) discussão de interêsses gerais.
c) interésses gerais.
De acôrdo emo o art. 20 dos atuais estatutes, só poderão tomar
Rio de janeiro, 10 de dezembro de 1938. — Walter von Sehiefler,
arte na reunião os acionistas que depositarem na caixa da compasecretário geral.
bia as suas ações, pelo menos, três dias antes da reunião.
(C 8.339 -- 17-12-1938 -- 198400)
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938. — A diretoria.
(C 7.871 — 3-12-1938 — 107$100 — 2 vezes)
Sociedade Anônima Mercantil e Imobiliária
Segunda convocação

AVISO

S. A. Fôrça e Luz Vera Cruz

Tendo se ausentado para fora do pais o Dr. Alberto Soares do
Sampaio, diretor-gerente, assumiu o referido cargo, interinamente,
em 11 do mês corrente, o Dr. Álvaro Soares de Sampaio, de acórdo
Aviso
com o art. 5°, § 2-, dos estatutos.
Rio de Janeiro, 17 de dezeintro de 1938. — A diretoria.
Tendo que ausentar-se para fora do pais, O Sr. Dr. Alberto Soa'es de Sampaio, diretor-presidente, assumiu no esta data o referido
(C 8.424 — 17-12-1938 — '118200)
sargo, interinamente° Sr. Álvaro Soares de Sampaio, 1° membro
lo conselho fiscal, de conformidade com o que determina o avt. 20 dos
sa lutos.
Irmandade dos Mártires São Crispim e São Crispiniano
Rio de Janeiro, 1-1 de dezembro de 1938, — &alo Somes de
Soai-paio, d iretor-gerente .
MESA CONJUNTA EXTRAORDINÁRIA
(C 8.425-- 17-12-1938 —10390)
SEDE: RIO DE JANEIRO

CONVITE
11.n-•

De ordens do carissimo irmao provedor, convido os irmãos ju-

iCen sul t ório

Técnico Ernesto C. Kemp Sociedade Anônima bilados, graduados e componentes da Mesa Administrativa, mira comASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os senhores acionistas a se reunirem em assembléia geral extraordinária, no dia 23 do corrente mês de dezemliro, no escritório central da sociedade. Edifício do Castelo, avenida
ilo Pecanha n. 151, 1 andar, salas 101 a 104, às 19 horas, para:
1°, eleger o substituto do diretor demissionário;
2', autorizar a diretoria a promover uma transação financeira,
;siando em garantia hipotecária um imóvel da sociedade;
3°, autorizar a diretoria efetuar as doações já oferecidas, sendo:
50 alqueires ao Estado de São Paulo, para a instalação de um
s.l'eari experimental de pornieultura e ao Ministério da Guerra um
=cama° de emergência para aterrissagem.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1938. — A diretoria.
(C 8.121 — 17-12-1938 — 498000 — 2 vezes)

Companhia Brasileira de Eletricidade
Siemens Schuckert S. A.
g

lifnE : RIO DE JANEIRO — FILIAIS: SIO PAULO, PORTO ALEGRE,
RECIFE E BAIA

parecerem no- Consistório da Irmandade no . próximo dia 19 do corrente, às 20 horas, afim de participarem da Mesa Conjunta Extraordinária, que se realizará para tratar de assuntos de interêsse da Irmandade.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1938. — O secretário interino, João Alves Martins.
(C 8.420 -- 17-12-1938 -- 168300)

•

Aviso

Benjamin Jesils Rocha, abaixo assinado, declaro que perdi minha carteira de identidade, número 11.984, e registro n. 199.102,
fornecida pelo Instituto de Identificação do Distrito Federal.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1938. — Benjamin Jesus Rocha.
Reconheço a firma Benjamin Jesús Rocha.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1938. Em testemunho (estava
o sinal público) da verdade. — Alvaro Fonseca da Ganho, tabelião.
(O 8.427 — 17-12-1938 — 428200)

Companhia Litográfica Ferreira Pinto

CONVOCAÇÃO PARA A ASSUMBLàlt GnUAL EinuonenNkais
Ficam com a presente convidados os senhores acionistas para a
assembléia geral ordinária, que se realizará no dia 28 dezembro de
A diretoria da Companhia Litográfica Ferreira Pinte, coas ida
- seu, às 10 horas da manhã, na sede da companhia, à rua General Ga-,
mera n. 78, achando-se desde já à disposição dos senhores acio- 03 acionistas para se reunirem ern assembléia geral extraordinária,
à avenida Rio Branco n. 137, 8' nadar, às 14
n i stas os documentos constantes do art. 147 do decreto a. 4$4, de 4 az sede da companhia,
horas do dia 20 de dezenibro de 1938, afim de deliberarem sobre a
- de julho de 1891.
alteração dos estatutos, na parte relativa aos poderes da diretoria.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1938. — Pela diretoria, X.
Rio de Janeira, 12 de dezembro de 1938..— A diretoria,
Pootorski, diretor.
J vezes)
(C 8.323 -- 13-12-1938 -- 328800
17-12-1988
(C 8.338
184400
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• MINISTÉRIO DO TRABALHO. INDUSTRIA E COMÉRCIO

P A R T A MENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE

INDUSTRIAL

RE9I3TA DA PROPRIEDADE INDUSTRIP,:~
Dezembro, 1938 I

PRIVILÉGIOS DB IN'VENCAO MARCAS DE INDUSTRIA II DR COMÉRCIO

CONSELHO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
A próxima reunião
Realizar-se-á na próxima sexta-feira, 23 do corrente, a habitual
sessão semanal do C. 11. P. 1., quando serão julgados os processos
abaixo relacionados'. Aos interessados nesses julgamentos, ou aos
seus procuradores legalmente habilitados, será permitida a defesa
oral de suas razões pelo prazo. máximo de dez (10) minutos.

N. 2.380 - Processo n. 915-37 - Termo 49.083 - Maeett::'
Madrevita - Depositante e recorrente, Mariano Lemos; recorrido. Ly
D, N. P. I.
N. 2.381 - Processo n. 8.320-37 - Termo 50.886 - Títu/e:'
Casa do Barbosa - Recorrentes, F. L. Barbosa & Comp.; recorridos,
Bomes 13arbosa & Comp. e o D. N. P. I.
N. 2.382 - Processo n. 13.720-36 - Termo 44.557 - Título:
Cinema Praça 11 - Depositante e recorrente, Luiz Gonçalves Ribeiro;
recorrido, o D. N. P. 1.

Recursos

N. 1.273 -. Processo u. 22.727-35 - Termo 40.289 - Marcaï
Lloyd - Recorrente, Romeu Rodrigues; recorridos, Alberto Cruz &
Comp. e o D. N. P. I. (Reincluido).
N. 2.133 - Processo n. 16.1 348-36 - Termo 45.300 - Marca:
Pulmobenzil - Recorrente, Sociedade Asclépias Ltda.; recorridos,
Heitor José Pasquinelli, Antônio Mendes e o D. N. P. I. (Reincluido).
N. 2.231 - Processo n. 22.572-36 - Termo 46.977 - Título:
Casa Popular Depositante e recorrente, Artur de Almeida; recorrido, o D. N. P. I. (Reincluido).
N. 2.359 - Processo n. 26.307-36 - Termo 48.102 - Título:
Radiogram - Depositante e recorrente, Jaime Landa; recorridos,
Rádio Corporation of América e o D. N. P. I. (Reincluido).
N. 2.367 - Processo n. 28.516-36 - Termo 17.938 - Modélo
Industrial: Uma nova forma de pratos para porta-viandas (marmitas) - Depositantes, e recorrentes, Alberti & Stadler; reeorrido, o
D. N. P. I.
N. 2.368 - Processo n. 5.555-37 - Termo 18.358 - Modèlo
Industrial: Um novo tipo de adorno para camas - Depositante e
recorrente, João Parente; recorridos, Emprèsa Mercúrio de Marcas e
Patentes Ltda., 13. Sigolo & Irmã.os e o D. N. P. 1.
N. 2.369 - Processo n. 6.593-37 - Termo 18.387 - Privilégio: Um aparelho móvel para anúncios luminosos - Depositante e
recorrente. Agostinho Caldeira de Queiroz; recorrido, o D. N. P. I.
N. 2.370 - Processo n. 8.904-37 - Termo 18.519 - Privilégio: Um bumectante emulgador e desengordurador - Depositante e
recorrente, Martin Myczkowski; recorrido, o D. N. P. I.
N. 2. '371 - Processo n. 9.131-37 - Termo 18.527 - Privilégio: Processo de fabricação de unidades de acondicionamento para
transporte de. objetos quebrá.veis ou frágeis - Depositante e recorrente, Koehler - Asseburg Ltda.; recorrido, o D. N. P. I.
N. 2.372 -- Processo n. 7.864-37 Termo 18.456 - Privilégio: Novo processo de ornamentação para artefatos diversos - Depositante e recorrente, Ismael Rabinovich; recorrido, o D. N. P. I.
N. 2.373 Processo n. 10.242-37 - Termo 18.698 - Privilégio: Aperfeiçoamento em geladeiras de refrigeração a gêlo - Depositante. e recorrente, Pedro Ruoceo; recorrido, o D. N. P. I.
N. 2.374 - Processo n. 13.880-37 - Termo 52.428 - Marca:
Xarope Ratai - Depositante e recorrente, Warner International Corporation; recorrido, o D. N. P. I.
N. 2.375 - Processo n. 9.90E437 - Termo 51.271 - Marca:
Estafiloide Depositante e recorrente, Instituto de Pesquisas Médicas Ltda.; recorridos, Marguerite Louise Leoni'Lebeiult o outros
e o D. N. P. I.
N. 2.376 . - Processo n. 15.241-37 - Termo 52.532 - Marca:
CarameJos.Carioca - Recorrentes, Busi & Comp.; recorridos, Albert
Week e o D,. N. P. I. .
N. 2.877- n.6.217-37 Termo 50;273 Marca:
Petrolôvo - Depositante e recorrente, Carlos Barbosa Leite; recorridos, J. R. Kanitz e o D. N. P. I.
N. 2.378 - Processo n. 29.590-36 - Termo 48.789 - Marca:
Papéis Sedogástricos - Depositante e recorrente, Joaquim Neves Barata; recorridos, 11. Millet & J. Roux e o D. N. P. 1.
N . 2.379 processo n. 6.601-37 - Termo 50.396 - Marca:
Sigel -- Depositante e recorrente, Ernesto Sigel: recorrido, o D.
N. P. I.

n :,11115 il. _si,

Ata
241 a SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE RECURSOS DA PROPRIEDAnu I
INDUSTRIAI., REALIZADA EM 9 DE MEIAM° DE 1938 -- PRESIDÊNLIA
DO SR. JOÃO MARIA DE LACERDA, DIRETOR GERAL DO DEPARTAMEN PO
NACIONAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

ATA DA

Aos nove dias do mês de dezembro de mil novecentos e trinta
o oitn, sob a presidência do Sr. João Maria de Lacerda e com a presença dos senhores Fonseca Costa, José Caetano de Oliveira, Osvaldo
Soares, Godofredo Maciel e - Cícero Monteiro, este inanir) substitute
legal do Dr. Francisco A. Coelho, esteve reunido o C. R. P. I., eln
sessão ordinária.
Iniciados os trabalhos, lida e aprovada a ata da sessão anterior,
o auditor requereu o adiamento do julgamento dos seguintes pra-.
'cessos: Recurso n. 1.247, processo n. 11.463-31, marca EMPLASTRO
PHENIX (transferência) . recurso n. 2.342, 'processo n. 13.497-.17,
marca SAES E FERVESCENTES DE CA11LSBAD (baixou em diligência); recurso n. 2.345, processo n. 9.876-37, título LABORATORIO RIO; res,urso n. 2.349, processo n. 13.882-36, marca CANINHA:
VELHA DE PIRASSUNUNGA e recurso n. 2.292, processo n. 20.011,
de 1937, marca LANOL, adiado até solução final do processo de
ducidade da marca impeditiva, deferindo-se dessarte,'o pedido s for,"
rnulado pela recorrida.
, Em seguida passa-se ao j ulgamento dos processos incluidos na
pauta, registrando-se as seguintes ocorrências:
Recursos
N. 2.334 - Proc. n. 17.720-36 - Transferência da mar-a
FORMIDAVEL, ri. 16.974 - Recorrentes, Bebiano Nunes & Comp.,
Recorridos, Orsini Vargas Melo e o D. N. P. I. Pelo recorresue,
falou o Dr. Silvio de Alvim Botelho e pelo recorrido, o próprio iateressado. - O Conselho negou provimeuto no recurso, confirmaes-!0
o despacho que indeferiu o pedido,
N. 2.325 - Proc. n. 941-36 - Tèrmo 16.401 - Priv. Escoa
rotativa - Recorrente, Geraldo de Sousa e Silva - Recorridos. António Dias de Arruda e o D. N. P. I. - Negou-se provimento .:o
recurso.
N. 2.335 - Proc. n. 5.557-37 - Têm° 18.360 Ind. : Nova forma de ornamentação para suportes de camas e s..melhantes - Dep. e recorrente, João Parente Recorrido, o 1).
N. P. I. - Foi negado provimento ao'recurso.
N. 2.337 - Proc. n. 7.209-37 - Têrmo 18.426 - Priv.: Ev...
tintar de formigueiros pela aplicação de formicida líquida, trros,formada em estado gasoso, pelo aquecimento produzido por rreu
vatório de agua quente. Dep. e recorrente, Masakichl Tomita -Recorrido, o D. N. P. 1. - Negou-se provimento .ao recurso.
N. 2.338 - Proc. n. 9.365-37 - Térmo 18576 - .Modêlo Ind
Um ouscús em miniatura -- Sep. e recorrente, Maria Carmen
dão - Recorrido, o D. N. P. I. - Negou-se provimento ao reWall.

SUMO.

N. 2.339 - Proc. n. 10.347-37 - Têrmo 18.626 útil: Recipiente aquecedor -com chaminé móvel - Dep. e recorren'ef
Arf, Freitas Mugnani - Recorrido, o D. N. P. I. - Negou-se pr.t.:.
vimento ao recurso.
N. 2.340 - Proc. n. 7.031-47 - Termo 50.567 - Marca:
PLASMOCIDA - Recorrente, A. Química Bayer Ltda. - Recorridos;
Laboratorio Instituto Galeno Ltda, e o D. N. P. I. Pelo recorrente
falou o advogado Sabóia Lima e pelo recorrido o agente oficia/
Júlio Meio. Deu-se provimento ao recurso por maioria de voem,.
Foi vencido o conselheiro José t,aehino de Ol i veira.

25RiZ1•
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N. 2.311 Pron. n. 22.810-3G — Têm° 47.011 — Marca:
.:.t:-Vdlt DY. Itt)SAS — Recorrentes, The Sydney Ross C.° Corporation
o-1 lenanoisco Olimpio de Oliveira — Recorridos, Juventino S. Luiz e
N, t b . r, — Negou-se provimento ao recurso.
— Proc. a. 13.917-37 — Caducidade da marca DTOXtoilei, ri. 21.330 — Recorrente, António Pinheiro Guimarães Vit oo7 neenrridos, The Ookland Cheinical C. e o D. N. P. 1. Pelo
recorrido, talou o advogado Tiramos Lconardos. — O Conselho negou
nrovimento ao recurso.
N. 2.311 — Proc. n. 27.921-36 — Termo 48.301 — Insignia
comercial: D1ALOP — Dep. e recorreides, Nandu Lopez & Comp.
Ltda. — Recorridos, Daimler-Benz Aktiengesellschaft, S. A. e o
D. N. P. 1. Falaram, respectivamente, pelo recorrente e pelo recorrido, o agente oficial Alberto A. Lottmann e o Dr. Thomas Leonardos, — Converteu-se o julgamento em diligèneie.
N. 2.316 Proc . n. 3.391-36 — Terme n. •2.085 — Mo reit :
SIT.EX-NEUTRAL — Dep. e recorrente, Einprio,a Progresso Ltda. —
Ilecorrido co Vladimir Josef Eavalier e o D. N. P. 1. — O Conselho
negou provimento ao recurso.
N. 2.317 — Proc. n. 8.812-37 — 'Momo 50.(o03 ._ marco:
PEPCITRON — Recorrentes, Fontoura & Seciw — Recorridos, BIUSós, Hollnagel & Comp. e o D. N. P. I. — Deu-se provimento no
recurso.
N. 2.348 — Proc. n. 12.715-36 — Termo 41.323 — Moreno
toon e recorrentes, Perez & 1lochi - necorridos, Meias
Lupo, $. A. e o D. N. 1'. 1. — Ne gade oravimento ao recurso.
N. 2.35) — Proc. n. '7.100-37 — Termo 5(1.657 — Mar!
Roo
FABRICA PULANDO — Dep. e recorrente, 110:ondo mondes
roirriria. o O. N. P. I. — Negou-se provimento no recurso.
N. 2.351 — Proc . n. 9.432-37 — Termo 51.134 — Mn rca
Zl:N1 — Dep, e recorrente, Armando Zuni — Recorrido, o a N.
P. 1, — O Conselho não tornou conhecimento do recurso.
Terminados os trabalhos o senhor president e da por encerrada
a sessão, tendo antes convocado nova reunião para sexta-feira!,
do corrente, ás 14 horas.
E de tudo para constar, eu. António Carlos Pelve de Barros. se •
crelário do Conselho de Recursos, lavrei a presente ata arte será as-.
simula por todos os seus membros. depois de a p rovada. — iodo
Alaria de Lacerda. — José Caetano de
— Godafredo
rrnesto Lanes da Fonseca Casto. — nwrglin Sonrps
lia • )triro, substituto legal do Dr. Francisco A. Coellm,
DEPARTAMENTO
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" INDISTTUAL
Expedienle

Expediente do Sr. diretor geral
Dia 10 de dezembro de 1938
Reg istro dc marcas
Novoloripien. flato-Brasileira G. de Marna & Couro.. Ltda. —
:o •garsan" — classe 3 (termo n. 51.131). —
(•) Alberto Gomes 8c Comp. — "Guaran n " — classe 41 !termo
n. 57.501). — Tndeferido. d.e acordo com o nrl. 80. n. 7, do derreto
16.261. riu' 1923.
Felielen Fleury — Emblemática — cla sse 48 (termo n. 57.541).
Regise-se.
Ferr&ra & Moutinho — "Capituba" — classe 12 (termo 58.15',.., .
— Regist oe-se.
Produtos Gluriase Ltda. — "Pvelodeal" — (desse 3 (termo nOIndeferido, por colidir com a marep ri. 55.121.
Tr‘i:'!-U f e
11
Costa Debica .& Santiago — "Tinguá" — classe 11 (tenro inlreero 58.627). — Registre-se.
Carmo Zaccur — "Adoracão" — classe 18 (termo n. 58 M37).
— Registre- se.
,,
Morais lt Comp. — "Gordura de Coco Moraes" — Clae 11
(termo 58.867). — Registre-se.
14. C. de Almeida — "Vegetalis" — classe 48 (termo n. 58 753).
Inde Perido, de acordo com o art. 80, n. 7, do decreto n 16.2131,
de 1923.
Fira-Ai:2o° Louzacla — "Louzada" — classe 42 (termo n. 58.81)i)
- Re&stre-se.
Robert,' Marinho — "Gegé" — classe 60 (termo n. 58.817). —
tt.,gistre-se.
Roberto Marinho — "Gibi" — classe GO (termo n. 58.818). —
flegis'xe-sn
André
— "A. Juhasz" ...... classe 30 (termo n. 58.815).
- ftegi.tre.o.e.
.5 3

I

(*) Rep roduz-se por ter saido com incorrecõen.
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Blembel Gebuuder (termo o. 47.833). — Arquive-se de ocerdo
com o art. 6° do decreto n. 22.990 ,de 26 de julho de 1933.
Toans f erén c i c«le atam «.s.
..oaborterápica Ltda (n. 21.041. de 1938, tran:. ferencia nora o seu
norne da marca "Produtos Labor", registrada sob o n. 56.2O7, por
José Pires Oliveira Dias). — Anoe-se a tronsferencia.
4llerafi1es de nome
Filizola & Nora.. Ltda. (24.846 e 24.847. de 1938, pedem ;3nra
ser anotada nas marcas "Casa das Balances" (n. 42.770 .?. 'Move"
tn. 35.460) e "Home" (n. 35.161) a alteração do nome da ti l o:ar; .
— Anotem-se a midificação da firma da titular da marco.
Laboratório Poços de Caldos Ltda. (n. 13.985, de 1938. ruo) n go
termo n. 55.657). — Preliminarmente, junte a procuração.
(*) Valdemar P;nlieiro de Houjkoff (termo n. 56.378). — Revista Mudo de melhor cunho característico, tendo em vista a expret são reivindicado.
Diversos
Lanstoo Menotype Machine Compam (termo n. 44.693. —
Concedo a oestauração do processo, nos termos cio decreto-lei n. 614,
de 1938.
. (') Alfredo dc Crironthe & Comp. (termo ri .14.489). — Aguarde-se solução do termo ri. 61..301.
El. pediente dó Diretor da • riecção de Privilégios de Invenção
Dia 16 de dezembro de 1938
Diversos
Domingos Siniscalchi (21.335, de 1938), Romeu Rodrigucs
(28.471 e 28.472, de 1938), Mangels & Kreutzberg Ltda. (28.503 e.
28.501, de 1938), Lincoln Castelo Branco (28.565, de 1938), Empresa
Mercueio de Marcas e Patentes Ltda. (28.856 e 28.857, de 19381,
Aureliano Ramos de Oliveira (28.942, 28.944 e 28,945, de 1938t,
Mira-aio Dairrieinami (28.999 e 29.000, de 1 -938). Empresa Mercúrio
de Marcas e Patentes Limitada (28.031 e 29.152, de 1938), Eduardo
Pouncrwmn (29.191'196, 29.198 e 29.199. de 1938), Lincoln Caste'o
Branco (29.293, do 1938). Arl N. Lima (29.339, de 1938), Aureliano
Ramos de Oliveira (2) .353, de 1938), Isanc Moritz (29.499, de 1938),
Romeu Rodrigu es (29.500, de 1938), Companhia América Fabril.
(29.603, de 19)'8), C. Buschrnann 29.097/132, de 1938),
l'.!omsen & Harris (28.810/825. 28.9191920. 29.048/050, 29.232/233,
29.326, 29.393. 29.510. 29.628/633. de 1938). Stozembach & Co., Sucessores de Leclere & 11'n. (O8.716, 29.250/981, de 1938) e Ernani Cadnval (29.238'29. d e 1938). — Deferidos.
Vt ~f im pacote' (20,351, de 1938' . — Junte-se, preliminarrrient

d:ênte do diretor da Secção de Marcas
Dia 16 de dezembro de 1933
Exioêncio,
Barbara Gould (27.560, de 1938, junto ao termo n. 55.991). —
Apresente prceuraçi'o.
Enepre3a Internacional de Transportes Limitada (termo número
57.871). — Mantenho o despacho.
Walter Gestão Build (30.284. de 1937). — Prove que não consta
revalidoeão de licença anterior de pedido em andamento.
Romeu Rodrigues (20.680, de 1938). — Prove que não consta
revatidação de licença anterior de pedido em andamento.
S. A. Instituto Necioral de Farmaralogla (termo n. 58.922).:
— Prove que foi revalidada a licença referida na inicial.
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O pedido de privilegio depositado sob O ri. 22.044, cujos pontos
sairmo publicados no Didria Oficial de 14 de dezembro de 1938 (Boletim do DNPI n. 282.) refere-se à invenção de "máquina semeadeira
e rulubadora, chamada "Kokel", e não corno saiu.
— O pedido de modelo industrial depositado sob o n. 21.961,
cujos pontos sairmo publicados no Dicirio Oficial de 14 de dezembro
de 1938 (Bole:ini do DNPT ri. 282) refere-se ti inilenerio de "nova e
original forma de canfigurrção de sabonetes, sabão ou saponáceo, com
efeitos ornamenteis", e não corno saiu.
_(*),

Reproduz-se por ter

seido cum Woorreções..
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AVISO AOS REQUERENTES DE PATENTES
(isto é, os espaços existentes entre os apoios extremos e os apoies
intermediários),
bem como pelo fato de que todas as citadas partes
Os requerentes de patentes ou seus procuradores abaixo men- da viga são reunidas
por uma fita de tração comum.
cionados, aão convidados a satisfazer o pagamento das taxas a que
se referem os artigos 50, letra b, 51 letro a, do decreto n. 16.2644
3 — Viga de concreto armado, segundo a reivindicação I, carafle_19.-12-23. A inobservância do prazo de 30 dias, estabelecidos pelo cterizada pelo fato de que as fitas de tração se apoiam sobre as paart. 1°, letra 5, do decreto n. 22.990, de 1933, importará 110 arqui- redes transversais das partes da viga, por meio de rolamentos disposvamento definitivo do processo)
tos nas extremidades destas paredes transversais.
Termos — Nomes
4 — Viga de concreto armado, segundo as reivindicações 1 a 3, caracterizada pelo fato de que todos os rolamentos ou alguns dos mes12.790. N. Haddad & Irmãos.
mos são regolavels em sentido vertical ou que a fita de tração é re18.780. Haairits Ernest Kronenberg e Lo que. Senipell.
19.372. Rernand Frédéric Schwartz e Marc .Alfred Chevantes. gulável nos pontos de fixação terminal.
19.403. Attillo Burattini.
5 — Viga de concreto armado, segundo as reivindicações 1 a 1,
19.676. Davi Carneiro
Comp.
caracterizada pelo revestimento da fita de tração com concreto, PX(219.759. Franisco Marcondes Nabuco.
cuta.do sómente depois de armado o conjunto todo da viga.
19.857. Schering Aktiengesellschaft.
6 — Processo para construir Vigas de concreto armado segundo
20.193. Companhia Produtos Pilar S. A.
as reivindicações 1 a 4, caracterizado pelo fato de que os ferros -Ia
20.285, Miguel Feruenia e Eduardo Valenzuela.
fita de tração são postos, por aplicação de cargas sobre a viga„ sob
20.621. Carlos Spinelli:Nastari.
tensão maior do que a que coresponde à resistènela normal da viga,
20..665. João do Valee i , Alcides Parisio do Sousa.
e que os ferros da fita de tração são revestidos com concreto, neste
20.594. Newton
Lima- Belém.
estado de maior tensãn.
20.702. August liettich.20.727. A. Zaccarias &!Córnn.
7 — Viga de conci'eto armado, segundo as reivindicações 1 a
20.728. Nicoláu Aquilino.
caracterizada pelo fato de que o eixo longitudinal da chapa de com,
pressão da viga existente entre as diversas nervuras transversais se
acha arqueado de tal forma que não possam surgir momentos de
flexão devido ao próprio peso da construção.
PRIVILÉGEOS DE INVENÇÃO
TERMO DE CONTRATO

Publicação feita de acordo com o art. 41 do illegulamento
lgeme (decreto o. 1 43.204. de 19231.
2.° DO data da publicação de que trata o presente artigo.
começa-irá o correr o oramo para o deferimento do pedido. Dw
rante GO dias. poderão a' presentar naus °Postei/em ao Departamento Saelonal de Propriedade Industrial, aqueles que se Julgarem Prejudicados com e concessão da potente requerida.

Termo 22.089, de 7-12-38. i
Ulrich Finsterwalder — Alemanha.
Pontos característicos da invenção "Vigas de concreto armado".
1 — Viga de concreto armado, caracterizada pelo fato de consistir de duas ou várias partes, separadas por fendas e ligadas entre si,
nestes lugares, por. articulações, , sendo os ferros de carga principais
construidos em forma de fitas de tração, localizadas fóra das paredes do concreto da viga e fixadas ás extremidades da mesma, apoiandose, de forma móvel, apenas em pontos intermediários sobre as paredes da viga, sendo que estas fitas de tração são postas sob tensão
pela armação do conjunto da construção.
2 — Viga de concreto armado que se extende entre dois apoios
terminais e repousa, além disto, sobre apoios intermediários, caracterizada pelo fato de que as secções desta viga possuem a construção caracterizada na reivindicação 1, e que com estas secções centrais se acham ligadas, mediante articulações, duas partes da viga
separadas entre si por fendas o 'que transpõe as aberturas terminais

Termo n. 22.090 do 8 de dezembro de 1938.
' Dr. Leo Liiwenstein — Alemanha.
Pontos característicos da invenção de "Processo de fabricação de
arseniatos pala oxidação anodica de sais do ácido arsenioso".
tente de invenção).
1 — Processo de fabricação de soluções de arseniatos pela oxi-,
dação anediea de sais do ácido arsenioso, caracterizado pelo fato de
não serem adicionados ao anolito sob determinadas condições cotn-i
postos precipitáveis de metais, que permitem a formação de di‘er-}
sas fases da oxidação.
2 — Processo como reivindicado em 1, caracterizado pelo fato de
serem adicionados ao anolito compostos de cromo.
3 — Forma de execução do processo reivindicado em 1 e 2, cara.;
eterizado pelo fato de que por ocasião da eletrolise, solução do .2a.
tonto passa constantemente para dentro do compartimento anodico
mediante a correspondente elevação do nivel do liquido.
4 — Aparelho para a realização do processo reivindicado em 1,
2 e 3, caracterizado pelo fato de serem empregados como arinfit,
catodo redes de arame de metal durável, convenientemente nfoefil
que estão separadas por um, diafragma, convenientemente de ass,
besto.
Finalmente, nos termos da Convençgo Internacional, reivin Net(
para os pontos característicos 1 e 2 a prioridade do pedido de palras
te depositado na Repartição do Patentes da Alemanha em 13 de de+
. sob a a. L 93.82i IV bli2
zenabro de 1937
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rubliaselo feita do acbrdo uma o art. 111 do Regulamento vigente (Duo. a. 111.3e4. de 1013
roa-Agrai° ualoo. Da data de publicaolto começara • •orr ir o prazo do ee dias para o deferimento do pedido
11:131; watt eme prazo poderio apresentar atine oposto:5es ao Departamento Nacional da Proprted.ade !Mestria
ameba Com és surossem wejudicados COM a COMO:SIO do l'Od t8tz- 0 redlefriell¥

Termo n. 63.924, de 7-12-938
The Schen Manufacturing Co. Inc., — Estados Unidos
do Norte

da

Termo n. 63.9311; de 8-12-38
Tarré,
Filhos Ltda. — Capital Fedmaj
A. O.

América

.Df.Schoir
Onixe

1

FLORES
E

THE SCHOU. MfG. CO. INC:
CHICAGO
U. S. A.
Classe 2 — Especialidade farmaautica para o tratamento de unhas
euravadas e inflamaçõeS e irritações das urdias dos pés.

W. Torré777Aos Leda- /Wo

Termo n. 63.923, Ce. 7 de dezembro de 1938
José Pereira da Gosta — Capital Federal

Classe- 48 — Perfumaria e sabão perfumado; preparados para 'limpeza e conservação dos dentes e cabelos, e escovas para os mesmos fins; pentes e outros artigos de toucador, como sejam: pós
de arroz, rouges, batons, carmins. bandolinas, brilhantinas, cos...
méticos, águas de beleza, água de roaquilage, crayons para os
olhos e sobrancelhas, desodorantes. depilatórios, sais perfumados para banhos, crêmes para a pele, e pestanas, preparados
para unhas (removedores, pós, x• ernizes e esmaltes.

inerÁNi=11=i=9~71~1~=5;g2~Gai

Glasse 41 — Farinha própria para alimentaçã'o
Termo n. 63.928, de 8-12-38
G. Ferreira — Capital Federal

Termo n. 63.932, de 8-12-38
A. O. Tarré, Filhos Ltda. — Capital Federal

"MISTINGUETT"
Industria Naciona)
Cio se 48 — Produtos da classe (Renovação)
Termo ri. 53•933, de s-1,2-38
Dr. Homero Guerra — Carasinlio Estada
—
do Irto Grande do Sul

—
Classe .11 Nervo
mate, rasna de mandioca, fariti.ha de mandioca
e fécula de mandioca
Termo n. 63.934, de 8-12-38
Durval CouI.inluo Lõbo — Cap i tal Fedef-ar

Cla§,3P

- Rum

ri.s.aaa GO
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Termo n. 63.935, cio 8-12-38
Durval Coutinho LObo — Capital k•eders-

'"
1--

Classe 60-- Jornais e revistas
Termo n. 63.938, de 8-12-38
Rodrigues Ferraz & Comp.
São Paula

1

de 1938 25887

Termo n. 63.943, de 8-12-38
Helena Maria Vitu — 4São Pauto

CALiviONIRVA\
HELENA - MARIA V ITA
SÃO PAULO
Classe 3 — Preparado farmacêutico
Termo n. 63.944, de 8-12-38
1111,a~c Itpa Arakeu Limitada — Fortaleza- — Estado do peara

GORILLA

•44iNC.m."
t:14'4,...rw^k"

524:

Classe* 'f — Máquinas de agricultura e horticultura, comei sejam:
arados, ancinhos mecânicos. arrancadores de tAcos1 batedores
de arroz, feijão e• outros produtos, catadores de arroz, café e outros produtos, teifadores para arroz, alfafa e outros arbustos,
atacadores, cortadores de forragem, cultivadores, debulhadores
de milho e outros produtos, engenhos para cana e congêneres.
'esbrugadores de arroz, café e outros produtos, máquinas-para
canjica e farinha de mandioca, moinhos erri geral para açúcar,
'café e outros, semeadeiraz, separaderes de arroz, e café, tillhadeiras, pulverizadores.
Termo n. 63.939, de 8-12-38
Miguel Cione — Mirasol 4- , Estado de S. Paulc.

CHENOFERRIL
Migue() Cotia
tiliRR. soe a Est. 5ãoarnueo
Classe' 3 — Preparado farmacêutico
Termo n. 63.941, de §-12-38
Gaivão & Comp. — São Paulo

CONTROLINFI

ClaSse *44 — Cigarrilhos, cigarros, charutos, fumos em folha Ou 'tule
corda, desfiado, migado, picado ou em p(5,' acondicionados em
latas, pacotes ou em quaisquer outros recipientes adequados; artigos para fumantes tais como: piteiras, cachimbos, carteiras o
'Cigarreiras Para cigarros, bolsas para fumo, residuos de fui"
rapé e palha para cigarros.
Termo n. 63.915, de 8 de dezembro áe 1938
Sociedade Vermitónicas Ltda. — Niteroi, Estado do Rio

GRANTONICO

I!

qiuvrio
e
,,CiEt . São reut-0.
Classe 3 — Preparado farmacêutico

Classe 3 — Preparado farmacêutico
Termo n. 63.946, de 8 de .dezembro de 1038
Alaitins Pinheiro & Cia. — capital Federal

Termo n. 63.942, de 8-12-38
Gaivão & Comp. — São Paulo

CODILENO

GALv $10 St
,Miaasta g

"".

SPritiG0

giseparado' farmacêutico

,asse 3 — Tecidos de algodão om penal
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Termo n. 63.954 de 9-12-38.
"A. — Cidade do Rio Grande, Est. do Rio Grande do Sul.

(IP 1938

Capital rederal

Dezembro de 1938

ipirropoi

o

ARTUR., 4.

Cla.sse 11 — Biscoitos, piles, roscas e bolactiai

(88 .41 — Oleos lubrificantes para máquinas em geral..

Termo a. 63.949, de 8 4Ie dezembro de 1938
sociedade de Produtos Suinos Barrense Ltda. — Boa Vista,116 11Itiehin, Estado do Rio Grande do Sul

Termo n. 63.955 de 9-12-38.
11~i. Á. — Cidade do Rio Grande, Est. do Rio Grande do Sul.,

'BANHA
tYP-11(ftlak
Classe 41 — Banha
Termo n. 63.950, de 8 de dezembro de 1938
Raeiedade de Produtos Suinos Barrense Ltda. — Boa Vista do Ereebin. Estada do Rio Grande do Sul

•tyKRANCA
aa
Presuntos, salame., mortadelas e salsicha,

Cias ii

Oleos lubrificantes para máquinas em gera,

.01~

Termo o. 63.956 de 9-12-38.
Cidade do Rio Grande, Est. do Rio Grande go Sul,

ip_ipLaga,

Termo n. 63.952 de 9-12-38.
Cidade do Rio Grande, Est. do Rio Grande do Sul.

[piranga S. A.

r--

Ouse 47 — Oleos lubrifiranles para má,quinas em geral.,
Classe 4: — Oleos lubrificantes para máquinas etn geral.
Termo n. 63.953 de 9-12-38.
'piranga S. A. — Cidade do Rio Grande, Est,. do Rio Grande. do Sul.

Termo n. 63.957 de 9-12-38.
Ipkange 13. A. — Cidade do RIO Grande, Est. do Rio Grande do Sulle¡i

4

•

l../á

-

7i

em geral.

Ci.a".!-. 0 47 —,O/eos tubri.firant rs para- untei:Inas euo geral.

1, 11
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'piranga 5.

'feralo n. 63.958 de 9-12.-38.
— Cidade do Rio Grande, Est. do Rio Gruda da ENG

Dezenibrb-

1038,

Termo n. 63.963 de 8-12-2.5
Tecelagem de soda Paulicea Lida. —

•er,

4

KI KU
Classe 29 — Teviiios de seda artificial em peças.
Termo n. 03.931 de 9-12-38.
Tecelagem de Seda Paulicea Ltda. — 5o Paulo.

classe 4; — Oleos iebrificantes para maquinas em geral.
Termo ri. 63.959 de 9.-12-33.
Francisco Luiz Camargos —
Est. de Minas.

Kl ITO

Classe 29 — Tecidos de seda artificial em peças.
Termo n. 63.965 de 9-12-38.
Raul • de Faria
Capital Federal.

Classe 60 — Revista agrícola mensal.
n M.o e erqa-rraiado porL

e:Mareiem L1
F AZEI) DA Do MATO GROSSO. 4.
/8,13,74-resinclsw 134L1

Termo n. 63.966 de 9-12-38.
Laboratórios Sanoris Ltda. — Capital Federald

E.P. C. e.

NINAS -

--

•

Classe 4 9 — Aguardente (parati).
Termo n. 63.961 de 9-12-38.
Laboratório lmez Ltda. — Capital Federal

LABOIRATOIROO OIME,X LTDA

R.LUIZ DE CARICIES
RIO DE JANEIRO

Classe 16 — Saponáceo.
•

Classe 48 — Perfumarias e sabão perfumado, preparados para limpeza e conservação dos dentes e cabelo, e escovas para o mesmo
fim; pentes e outros artigos de toucador não especificados.

Termo n. 63.967 de 9-12-38:
, Pnion Cabide Company — Est. Unidos tia América.

Termo n. 63.962 de 9-12-38.
Malharia Sedan — Juiz de Fóra — Et. de Minas,

TEI TI .Ç O n

'Malharia

Sedan S/A

'1

_ Clame 36 — Meias, boinas, bonés, roupas de alha, tricol (estão ex.
eluidos os artigos das classes 31 e 49)...

Classe 1 — Carbureto de cálcio .(Renovação).

—

iI
5"890

• •
S y guilda-teir.t

TWRIO OPML L (Revista

Termo o. G3,9158 ii;!
—
Underwond iI2iHFislier

Thintlafgfé

Uni.1.1,. da malimi,„

gime%

-15.5"teixibfo- Mi 1938

Termo É. 63.974 de 9-12-38.
leves, Ltd,,
Edinburgh, EscóseA!,„

t.

_
Classe 17 — máfIninas de eser..ver e partes de máquinas de ffitWer.
(Renovação).
Termo n. 63.969 de 9-12-38.
Benjamin -Versam' dos Anjos — Montes Claros, Est. dg Ninas.

Classe 42. -- Whiskey.
Termo n. 83.975 de 9-12-38.
Monte Carnaelo — São Paulg.

Qljveira
ailidardMeniè

BEN JAM111

/17-dt7(

VeR51.Aril DO

dos principici cl ieivota ~Ni
predeliNt
4'! 71 Si/Mos - "folt7F, pr 412

tflasst 42.— Bebidas alcoolieas.
Termos
63.970 e 83.971 de 9-12-38.
Laboratório Juventude Alexandre Ltda. — Capital E.edmal.
31S.

Classe 3 — Preparados da classe (Renovação)•
Classe 48 — Produtos da classe (Renovação).
Classe n. 63.973 de 9-12-38.
Amadeu F. Raffaelli — Capital 'Federal.

ROMENA
.1111711141P1 NOME MOEU
RIO CLARO

classe 8 — Preparados farrnacéutleoi.:\
Termo n. 63.976 de 9 -12-38.
, Freteni lato — eão Salvador — Est. da

3344,A,.

nel

nr.

DA
REGISTRADA
Clame 44 — Cotoráu, pimenta em Pó;
azcit4, friltas arére"alCa;
extrato de tomate, magnésio pata alimentação, ou,;(is, óleos
alimentação, gordura du côo, for/riba de wilbu e farinhas ali, F.L.uf4g4t ffip gergçl

'1:1see 48 — Ág uas, ralt-árals, gasosas, naturais e ai Lindais, bodas»,
guaranás, refrescos e outras bebidas refrige .raides não incluída:4
em outras claaseg.

ÁRTO OFICTAL
. (n P VIS.'
- _
• "
f . .
W.977, de 10,12-38 e
, TériUo.
Ircaãos ftiarcondes &.• Comp. — Cubatão, Estado -de São Paulo

gentrt .ria-r, ,ni rri

2

1

IND&MARCA
REGSTa
BRAS e

ri rj1.-11

..Weecnahth25.0tio8".74.~Aucon4d6W-4
.5°.cznie,3 – ($4.1ile,g,97ctak)

lá (itl

Propriedade Tridtistriall
i

•

Dezembro defl)3R

••<

S91

-

; ; Têrtno n.• 03-A81.. de 10-12-38... Rádio Sociedade Anónima- ',1‘layrink Veiga — FIlA 9
Federal

Cap:tá 1 -

Ii
,

passe 48 — Perfumes, extratos, essências, água de colônia, água
para o embelezamento da pele, água de quina, água de rosas,
água de alfazema, água para maquilage, cosméticos, carmin, baClasse GO — Revista
tons, rouges, lapis para maquilage, almiscar, óleos perfumados
para cutis o para o 'cabelo, óreo de babosa, pó de arroz, talco
Térrno n. 63.982, de 10-12-38
perfumado, sabões e sabonetes perfumados, amônia é sais para
o banho, crentes e pomadas para o embelezamento da pele, den- New York liamburger Gummi-'5Vaaren Compagnie — Hamburgo —
Alemanha
tifricios, vinagres aromáticos, glicerina perfumada para uso- no
toucador, petróleos perfumados, pomadas, tinturas, loções, brilhantinas, bandolinas, fixadores para o cabelo, pestanas e cílios
e bigodes, depilatórios; desodorantes, vernizes, esmaltes, pastas,
tijolos, pós para unhas, arminhos, pentes. escovas para dentes,
cabelos, pestanas, cílios, sobrancelhas e unhas.
Têrmo n. 63.978, de 10-12-38
Capital Federal
Santos Soares &, Comp.

Classe 4B-- Escovas para dentes e para cabelos, pentes, esponjas
para toucador, arminhos para toucador, frizadores para barba,
frizadores para cabelo, pulverizadores para toucador, pincáhi
para barba, grampos para cabelo, passadores para cabelo ib
bastões para o toucador.
Têrrno n. 63.983, do 10-12-38

tioeono-Yaeutim 011 Company — Estados Unidos da América

SOCON

Classe 42 , — Whisky
Têrmo n. 63.979, de 10-12-38
Laboratórios Lutécia Limitada — Capital Federat

Classe 47 — Produtos da classe (Renovação) -to....
Têrmo a. 63.084, do 10-12-38
Produtos Roche S. A. — Capital Federal

STAPHILOPHOBUS
LABORATORIOS LUTECiA
ig #0 DE ti/a p al p

:

LTDA.

oUSW..

NESTROVIT

Classe 3 — Produto farmacêutico

PRODUCTOS ROCHE S. A.

Têrmo n. 63.980, de 10-12-38
Laboratórios Lutécia Limitada — Capital Federal

RIO DE JANEIRO

Classe. 3 — Produto fartnacêut iro

HEPAD YNA
'

'armo n. 63.985, de 10-12-38
j3a,v1 Kahn, Inc. — Estados Unidos da Amétira

LABORATORIOS LUTEM LTD&
R io D

JANierRn

BRAssí

jan.
Classe 3 — Produto farmacêutico
,
?

—; Canetas-tinteiro,

Japis. •esto.ins
pontas para lapis e' C4,iíe40-7,,

e c. .; n.-,;;

•

i
,

•

r

I

../1.';133.990, de .111-12,38
Nviodeex & Syanholm Ltda. — Capital Federal

-

Suko Num

Lattoratõrio Paulista de MeL.1i,i.NuoLeaWs 1.113a.

TWzeinliÉb de i89'

aci PrMiectiOei Inclustrialy

\r,

i( RIO nr-

S -aula-feira 10

25892

KOUIP1-\0 SP H Fl NE
LFI 130R4TORIO FRU LI STF) 1::T MEDiffirMiTOS'

:SãO
Vt:IU
•

Cl` -

ela.e 3 — Produto faanadutico

~DEC%

Tikmo n. 6:3.987,
10-12-38
Alberto Serrão
,:eiiipi o— Sr,.) Paulo
L2ÁN.

elaKil 16

Parquet

SVAIIHOLM

de

rorfiea enzirla n prensada, insoüoro-

late

.4otj

TiSrmo r. 03 931, de 10-12-38
Luiz Rebeeelii Vilf-la — Capital red0rai

.Ciasse 10 —

7
preservatiNus
de horraella,
L'H)
i,:zur,
para, próteses
dentária, cintos
_•.'uLltorv.,-;, fundas, gase e earnbráia hidrófila em pt.e.i-1.)rn.rmadit,
tarr1Pões
de gase hidr(L1',1 ” , agulhas e
¡Eira ¡opções hipOder
micas,
boticõe,s, brecas explorader ,, -7. ,
sondas, diltadores, extratores de iz(Hrii para f ia,
i•-pellio para exame bucal,
pinças, extirpa-n e r\ o. dentes art.P'ir'ia:s, cadeiras de dentista,
peças para (kW LtraCó Llrntes, termômetros, vil:Canizadores pala fias eirú1,i:, ar :--..L.Lrios para cadeira de dentistas, ein.-ienie g , pnrcelaná-; * e arnal2,L1nas para obsturações, seringas do vido r.orn ponta de Lida", e,lo.jo de metal rara seri.).
gas, suspensi".rias
bnrr,`,.N( n
•

Tii

1.,

Tèrmo n, 1;3.988, !Te 10-12-38
Companhia .n 1.•1Iierarnemos 1 ;sói ) Paulo

srio paulo

Classe 1 — rnxadas (Timlowneão)

'

114

n•,..~.44.44. n~41

. Termo n. 63.993 de 12/12/1938
prnes to Jorge Moita — Capital Federal

•
'41

'

Classe 49 — Jogo,
eireji!o
'L.

Compirh"

cen:tittifdo pelo

(-1:1,..ea

'Classe 46 — Fósforos de seguraia

rrno ri, Ps9, de 10-12-38
,,r,L:

.0.44.Ã
JN~44.44.111

Termo n. 63,994 de 12/12/1938
Kanuel iie raiva Ramos — são Paul

São Paula.
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oasse

od p a,isalvit,poLit4j(I.)
,IL.A.1daGa.,

P1
CIU80 .41 — Coalhada

C • . _

,
See.unda-rvira-10

Draw ojr,-TAL (RO'isle cia. Propriedade Industriar) .De7eruliro de 1938
Termo a. 63.9990' 12/12/1933
Site .Paulo
Aaildetie Ma.zzi

Termo n. 63.995clo 12/12/1938
i)a"diã tbá
'Esíado '46 Piaià.
MoraláD & CoMp

Classe 46 — Sabão
Termo n. 63.997 de 12/12/1938
Fiação Flamingo Limitada — São Paulo

Classe 55 — Lã de aco desfinada b. limpeza de utensílios de metal
por meio de esfregamento

Termos na. 64.000, 64.001 e 61.002 de 12/12/1938
n ornardo Pinto da Silveira — Porto Velho — S. Gonçalo, E. do 110

F1

1

04 à

EL

Classe 48 — Sabão perfiu-nado
Classe 55 — Preparado para limpar, conservar e envernizar soalhos
Classe 55 — Preparado para polir e limpar metais e objetos em geral
Termo n. 64.004 de 12/12/1938
Alfredo de Magalhães Queiroz — Capital Federal
`.....Y••n=1/~~

Clas$4 31

fio de lã ou pêlo torcido ou não. Fio de lã otii phldo tara
costura ou tricotagem

RTEROSANOI
r— Alfráo do Magalhães Queiroz

Termo n. 63.998 de 1,2/12/1938
Paulo.
Ferreira da Costa --i

Rio de JAneiro.

n~1/~iir
Classe 3 — Produto farmacêutico medicinal
Termo n.‘ 61.005 de 12/12/193g
R. A. Rangel & Cerni). — Capital Federal

GOTAS TONICAS

PAULiSTAj
E. A. Ran.6.1 &
Rio ao •Zelleirc.

Classe 58 —

Material de vedacão e mangueiras (marca genérica)

Classe 3 — Produto farmaculico niedLinal

25894

....r,.=

ial)
Dr../..embro de 1938
DIÁRIO Or'fiTAL r(Rt5-5,411- 1, Ti Propriect.hle Iodus:_P•••••n•••••2....
a•/••n•n••• •n••n••nnn•••n••n - --

•••n•n•n~1....

........!'.

tn

f.

G ek,r1 I, de 13-12-28
Albeeto Serrãe C».0111.) +le Semi-ia:o — Srte Paulo_
rr4 r ru o s ri. 64.010

Tern- e ii 3flO3
R. A. Rangel & Coiep. — Capital le_derall'.

P

1V PFlIAL
Classe 10 — Aplicação: Luvas de bo:racha, seringas de borracha,
preservativos de borracha, ataduras, cintas elásticas, cimento eara
prótese dentária, cintas higiênicas para senhoras, fundas, ga2c e
cambraia hidrófila em pe.:;:is; gaze iodoformada; seringas, tampões
de gaze hidrófila; agulhas e seringas para injecti3s hipodérmEeas;
botiOes, brocas; exploradmes, calcadores, sondas. dilatadores, extratores de tártaro para fine cirúrgicos; espelho para exame bucal;
pinças, extirpa-nervos, dent.s artificals, cadeiras de dentistas; peças
para obturação e limpesu dos dentes; termômetros e vulcanizadores
para fins cirúrgicos; acessórios para cadeiras de dentistas; cimentos,
porcelanas e amalgamas par , rilesirações; seringas de vidro com ponta
de metal, estojos de metal para seringas e suspensórios higiênicos
para homens
Classe 39 — Artefatos -de bra racha e gula-percha como sejam: &sia-,
tupideiras, tapetes, centro de mesa, lençóis, assentos, babadores,
coeiros, bico de mamadeira, ciinp-das, maçanetas, punhos, isoladores,
esteiras, capachos, fitas isolantes, molas para portas, encostos, correias, arruelas, rolhas de pressão ou simples, câmaras de ar, pneu-,
máticos, aros, argolas, amortecedores, braçadeiras, bacias, bocais,
016,sse 48 — Extratcs, loçÕes, crenies para a pele, rouge, brita-Minas, breques para máquinas, cordão =seio, liso, ripado, cabos para alibandolinas, óleos perfumados para o cabelo, sabonetes perfuma- cates e outros, carretilhas, chuveiros, diafrágmas, discos, chapas,
dos, pó de arroz, batons, preparados para o cabelo, amónia 11- esferas, esguichos, estribos, filtros, fios, juntas, mangotes, passaquida perfumada, pós o pastas para os deites, preparados para deiras, peças de automóveis, pesas, pinos, perfilados, placas, prati.
abas, revestimentos de tanques, roldanas, tarugos, tampões, telas
a pele e produtos de touendor.
Impermeáveis, tiras, uniões e válvulas, solas e saltos
Termo n. 64.007, de 13-12-38
Termo n. 64.012, de 13-12-38
II. Sampaio Fernateles & Comp. — Capital Pedem!
Alberto Sessão Coelho de Sampaio — São Paulo

HEITOR SAMPAIO
Classe 3 — nrode to , fa rmacAuticos (renovação);
P

n 61 .008, de 13-12-38
El.

eeseeess lese . eles, ,s same. — Capital 'Federal

r
o
o
L

P1-1-;s:MACIA 1-4EIT
..., CDIR SAM PAIO

,RADAL
_., IC

Irnsi

.

89 Ci a. i
13 SAMPAIO FXRNADDES '
R'
t,
flã
FR (...k A E vA ptis-ro c:b.o. vicat. áln

ClasSe

3 — Produtos farmacêuticos (renovação):

ZEPPELI

CJOSÉe 10 — Lua s de borraeha, cintas elásticas, seringas de borrach-4,
preservativos de borracha, ataduras, cimento para prótese dentária,
cintas higiênicas para senhoras, fundas, gaze e cambraia bidrófiW
em peças; gaze iodofortnada, seringas, tampões de gaze hidrófila
agulhas e seringas para injeções hipodérrnicas; boticões, brocas, ex.
ploradores, calcadores, sondas, dilatadores, extratores de tártaro paro]
fins cirúrgicos; espelhos para exame bucal, pinças, extirpadores,
dentes artificais, cadeiras de dentistas; peças para obturações e limpesa dos dentes; termômetros, vulcanizadores para fins cirúrgicos:
acessórios para cadeiras de dentistas; cimentos, porcelanas e amalgamas para obturaçÕes; seringas de vidro com ponta de metal, estojos
de metal para seringas; suspensórios higiênicos para homens
Termo n. 04.013, de 13-12-38
Lapis Johnn p Falias Ltda. — São Paulo

Termo n. 64.009, de 13-12-38
rxe-insão Scientfrica S. A. — São

GGNEX
•4. anr>.0090r.,
9.9
• 9.49494.14~
. 51.9.}899A. ••••S
44er
4 4..••- abO
..1••••• • ••••• 1~1.1~, •••44
4 •
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•adown• ••••• 4w •
=ta
.99 mo

4,4 4.

GÕNEX
Seavallias IL 01. ?. • fie"

ateai. —g., pxopaziauk Itemack4,109

Classe 17 — Almofadas para carimbos e para tinta, abridores de cartas, borrachas, arquivos, berços para mi-ta-borrão, brochas para cola
ou desenhos, canetas, canetts-tinteiro, canetas para desenhos, cortadores de papel, carbonos, carimbos, carimbadores, cola Para Papel,
°ratona, coladores, cestas para correspondências, desenhadores, datadores, estojos para desenhos, estojos para lapie, estojos para canetas,
estojos com minas, esquadres, lapis em geral, lapiseiras, lacres, grafites para lapiseiras. Unta para escrever, tinta para desenhar, tinta
para marcar, goma arábica para eolr papeis, furadora; máquinas o
apetrechos para apontar lapis, minas para grafites, minas para pensai
tinteiros, porta-Unteiros, p(èrta-carimbos, porta-lapis, porta-canetas,
descanso para lapis e canetas, raspadeiras de borrões, revias, porta./
cartas, porta-blocos, pincelas para desenhos, pasteis de tintas pare/
desenhes, prensas, prendedores de papeis, ganchos e estiletes para
ItalKisk weyeloe. para papeia, fltat, para máquinae da escrever, mo...
lhadcres gonnitesos
_

g
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Prni o n. 64.023, de 13-12-38
António Pereira — Capital Federal

Termo n. 64.015, de 13-12-38
Laboratório Saluber Ltda. — São Paul*
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LABORATORIO SALUBER LTDA.

sAo PAULO

jp",in,„

miiii,,..

o .•

mor.

Classe 3 — Preparado farmacêutico

.

Termo ri. 64.016, de 13-12-38
Vitorio Pana' .— São Pan/o

ANTONi0

PEREIRA

Mb. 01•Paa Dobo. is -",. vo.oso, -NI. -as

il•

10,0•0

Classe 2 — Agua LisiIi ie,a ,dan, ária

q

Termo n 64.024 de 14/12/1938
Celso Rodrigues — Juiz de Fora — Estado de Minas

Passe o — Máquina industrial para moer e torrar gracni de UM e
outros
Termo n. 64.013, de 13-12-38
L. Strina & Comp. — São Paulo
Classe 56 — Fios e barbantes
Termo n. 64.027 de 14/12/1938
Tranquilo Giannini — São Paulo'
Classe 1 — Papel heliográfico
Termo n. 64.019, de 13-12-38
Mário Rangel & Comp. — Capital Federal

Cõ.r)bdeb to
Classe 60 — Obras editadas
eleita 9 —

Termo n. 64.021 de 13-12-38
Quadros & Almeida — São Paulo

Instrumentos de cordas e suas partes rmarca genérica

Termo n. 64.029 de 14/12/1938
Qonies & Comp. — Pelotas — Estado do Rio Grande do Sul

Classe 6 -- Máquina para beneficiar arroz
Termo n. 64.022, de 13-12-38

J30a Imprensa S. A. — Belo Horizonte — Estado de Millal

Gl

44 —

Tabaco manufaturado ou não, inclusive charutos e rape.
Artigos para fumantes (exceto papel)

Leal-

Termo n. 64.030 de 14/12/193g
The Garoá° Company — Capital Federal

PIOPRIID A AI DA 110A IMPACHIA 1

Classe 00 — Jornal

Classe 47 —

Produtos db alasse

Áranovaellb))

2:0:91;

Segunde-foii,a

1+TARIn -OFICIAL
_
Termo n. 64.031 de 14/1‘4`1938
The Catorie CeomPany — Capital Fottekat

ii

, •
dpie1n'1e Tnchtstrialy

•rzornbri) "rhz

Temo n. 64.040 de 14/12/1938
CharutoVnannemann
São Velix '— 'Eátado da Bala ConspaiNlala 44

PETROLORIC

Miou°

Classe 47 — Produtos da etasse (renovação)
Termo n. 64.033 de 14/12/1938
Edições Mundiais Ltd. — São Paulo

Classe 44 — Tabaco manufaturado ou não, inclusive charutos, cigarros,
zigarrilhos e rapé
Termo n. 64.041 de 14/12/1938
Fábrica de Banha Taioense S/A — Taid — Estado do Rio Grande do
Sul

cnNSUI TQR
LIKw.a.1,-4ktud:SEETW~20iii3,ilãtelealel
Classe 60 — Publicação
Termo n. 61.035 de 14/12/1938
Ferreira, Felipe & Comp. — Capital Federal

Classe 41 — Banha de porco. linguiça, salsichas, foucinhos e outros

produtos sumos para f : ns alimentícios

Classe 30 — Calcados e chapéus

Termo n. 64.042 de 14/12/1038
Carlos Zukowsky Filho — Bom Retiro, Cruzeiro, Estado de santa
Catarina

Termo n. 64.036 de H/12/1938
Elimino Oliveira de Morais — Capital Federal

IODO-FERROL GODOY
ELMANO OLIVEIRA DE MORAES
Rio de Janeiro
Classe

3 — Preparado

para ser usado na medicina e na farmãoia
(renovação)

Termo n. 64.037 de 11/12/1938
João Ba:ista de Carv2.1ho & Comp. Ltd. — Feira de Santana —
Estado da Baia

XAROPE DOS MENINOS

Á

JOÃO

be CARVALHO 8L CIA.
sANE'At.me.
BAHIA

BARBOSA

e
4

E IRA

DE

LTDA

Clacce 3 — Preparado para ser usado na medicina e na farmãcia

Termo n. 64.038 de 1-1/12/1938
Batista de Carvalho & Comp. Ltd. — Feira de Santana —
Estado da Baia
leisçe 3 — p reparado para ser usado na medicina e na farmácia
,4ão

1

Termo n. 64.039 de 14/1?/1938
• e': ;:auhea de Charutos Dannemann — São Ferix —
.04
• ,e,

--

Tabaco

Estado

da Bala

(dURNITA
mazufaturado ou não. inek:sive charutos,
carrilhos e ra4.4

Classe 10 — Amalgama
Termo n. 64.013 de 14/12/1938
Guest, Keen & Nettlefolds, Limited
London Works, Smethwick,
Sta fio rdshi re, Inglaterra

NETTLEFOLDS
eigarrOs,

Classe 12

— Avtigos

da casse (rennvarflo)

DTÁRIO ()Fremi (Revista, da. PrOriedade .De.,çwunbro de 1928
2:38*-:7-,
•
Termo U.03:92.T, te -g de 'aientj.L.o. de i93e
Termo P. 63.940, de 8 de dezembro tlç 1938
t
" '" •
Andrade Estevea
Cid." -2.. Capitlif Frederai.
.1~1.-Savasteno — S. Paulo.

SeQunda-feira 19
•

ALFAIATARIA

PÇPRE.550

-

( SANTR LUZA
.

r

Classe GO — Título
Termo n. 63.947, de 8 de dezembro de 1938
J. Gomes dos Santos -- Capital Feliers.1

CAMPOS

0401/4ÇÃo0

Classes 23, 26, 32 e SG — Titulo.
Termon. 63.927. de 8 de dezembro de 1938.
P?res Esteves
Cia. — Capital Federal
'Classe 41 — Titulo

RESTAURANTE
SERRA 'DA ESTRELA

Termo it. 63.951 de 9-12-38.
Sociedade Propagadora da musica sinfónica -o do cf.,.inara —
Federal.

Classes 41, 42 te 43 — Título,

Sociedade

Termo n. 63.9. 29, de 3 de dezembro de 1938
Gerarde Di Sarli
Capital Federal.

rdiz

II

t1 i,
ã4iiIí

ÍTI MIM

illinitiffer•

•'
Na

:lel= 14 III r :

:ffiZral

- Classe 60 — Insígnia comercial.
Classe 36 -- Mala
Termo ri. 63.936, de. 8 kle dezembro de 1938'
Casa Bratac Limitada — S. Paulo

Termo ri. 63.960 de 9-12-38.
Relevografica S Jorge Ltd.a. — Cápital Fr,,?pral.

Nome comercial
:Termo n. 63.937, de 8 de dezembro de 1938
Casa Bruta° Limitada —
Paulo

RIO DE JANEIRO

Plass-és 2, 6, 7, 8, 10, H. 12, 13. 14. 1 .6

g 41 — Inny~g13

Classe 0(1 — yitutop.

Gap' I u

„

rs g s

Dezembro de 1938,

nFlTITAL (Revista da- Propriedade IndusirialY

Segunda-4 eira 19

g_ c-38:
Temi' .n. G3.972
'Amadeu F. Itaffaelii — Capital Federal.

Classe 41 — Título.
Termo n. 63.992 de 12/12/1938
A. Santos (Artur Gomes dos Santos) — Capital Federa;

CAFÉ BAR E REsuamAtill

CASINHA° "•
Classes 41, 42, 43 è 41 — Titulo

Termo ri. 64.017, de ..112-38
António Jacó — São Paulo

t.

Fabrica de Cigarros
"METROPOLE”
;ft
4s

Classe 44 — Titulo
Termo n. 64.020, de 13-12-38
marfo Rangel & Comp. — Capital Federal

"CDiTO-W 4 4-RE XÍ

)„

Termo n. 63.996 de 12/12/1938 •
.;anco da Província do Rio Grande do Sul — Sede e domicilio na cidade de Porto Alegre, marta na mesma cidade de Porto Alegre,
Classe 60 — Título
Estado do Rio Grande do Sul e filiais nas seguintes cidades do
País: Rio de Janeiro, Alegrete, Bagé, Cacapava, Cachoeira, Casias, Cruz Alta, D. Pedrito, Ijui, Jaguarão, Lageado, Livramento,
Passo Fundo. Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Santa Vitória
TERMOS ANTERIORES
do Palmar, Santo Angelo, S. Gabriel, Taquara, Tupaceretan,
Uruguaiana e agências nas seguintes cidades do País: Arroio
Grande, Bento Gonçalves, José Bonifácio, Carasinho, Estrela, GaTermo n. 45.370 de 28/7/1936
ribaldi, Getúlio Vargas, Lavras, Montenegro, Novo Hamburgo, Foros et Ateu era de Constructions Eletriques de Jeumont
Palmeira, Pinheiro Machado, Rio Pardo, Rosário, Santa Cruz,
Santo António da Patrulha, S. Francisco de Paula, S. Serecimo,
S. rebpoldo, S. Luiz das Missões, Vacaria e Venitocio Aires.

Franca

Classe 12 — Rios e cabos elétricos
Classe 60 — Titulo
Termo ri. 64.028 de 14/12/1938
Gomes & Comp. — Pelotas — Estado do Rio Grande do Sul

Termo n. 52.625,1e 26-9-37
A. A. Instituto Nacional de Farmacologia — São Paulo

CHANTÁL
:Xnatituto Nacional d.e Pliarmacologia
São 'Paulo
Classe 3 — Produto farmacêutico

;..lasse 44 — Título

Térreo n. 54.226, de 30-8-37 (depósito n. 4.659 de São Paulo, de
-11-8-37)
Farmácia Natalo Ltda. — São Paulo

Termo n. 64.032 de 14/12/1938
Edições Mundiais Ltd. — São Paula

eM13

'40-c-o Ou,
N0 11-10 roniercial
Termo n.
to ,da Martins

.03: de 14/12/1933
Md. — Capital Federal

Casa Canarto;
Classes 2, i2,

'1.5

e GO — Título

KYL
PHARMACIA NATAL LTDA.
RIAM RESP. JOÃO

BENEDITO ANIMO

- SÃO PAULO cags,.. 3 — p reliarad:.1 r.i.rinfeêuUca

S• e1áfuld-reira 19

"

.1
(1. n•
DIÁRIO- OFICIAL (Vriristá",,

_

,
_
rtiduStrial) ". • 1",)el.),11;-.'o ile

f•••• - •

s

/Termo n. 55.836 (dep. 4..701, de 28-9-a7 — efetuo na Inspetoria
.de São Paulo)
. (Instituto Ue.n.ico Farma:m.im, Indústria e Comércio Prado ik Gorop.
Ltda. — São Paulo

Tomo n. 57.613 de 11/12/1938 ,
- E. Merck — Darinstadt — Alemanha

E.
R
DAIIMST-ADT'
Classe 3 — Preparado farmacêutico
Classe 3 — ColiriG

Termo n. 57.676, de 15-2-38
Mknetti & Comp. Itda. do Brasil — Rio de Janeiro

Termo n. 56.813 de 30/12/1937
Luiz Paiva da Rocha — Rio de Janeiro

¡RENOVADORA DE PIANOS
Classe 60 — Titulo
Termo n. 56.918, de 6-1-38
Dr. Gumercindo Saraiva de Melo — Rio de Janeiro

it

n

,X*1~44444V:=NOaller .
Classe 41 — Sorvetes e preparados destinados ao fabrico dos mesmos
, a saber: cremes concentrado a base de gema de Cèvo e de ma,
teiga, com baunilha, chocolate, praliné, nozes, avelãs, amendoas,
café, mate ou canela, como tambem polpas de frutas concentradas, de . .morange, framboesa, abacaxi ou damasco.
'
Termo n. 57.720 de /7/2/1938
Luiz Gontram Moreira Nunes — Rio de Janeiro

passe 8

e

Aparelhos para extinguir formigas e outros animais
daninhos.

• INFORMA
• SUGGERE

Termo n. 57.419 de 31/1/1938
oram (3}.xn. b . Kommanditgesellschaft — Berlim. Alemanha

• DIVULGA

PUBLICIDADE EM GERAL
Proc. M4u4. 7 .111°- 5,1.,92o • T.43.3301'

Classe 60 — Titulo
Termo n. 59.221 de 1175/1938Max Rassler — República Argentina

gasse ,P.,... , PamPadM

14.411,4914

Listas de prccos,
i-npresvas,
•-• Postais oon vistas e caixinhas de papelão

Min; CO a."

r-, •

Dezembro de 1938

25900 Segunda-feira lçlfDIÁRIO OFICEAL (Revisto dei Propriedade Industriai)
Termo ri. 59.503, de 20-5-38
J. (4. FALO (Brasil) Limitei — Shanty Bay, Simcoe, Ontssla, Wgzdit
e nesta Capital

Termo n. 62.861, de 17-10-33
llovateregriea Italo Brasileira G. de Mattia & Comp. — £1, paul.
-

OPACORAL,
sovotherapica Italo Brasileira
Mattia ct Cia:Ltaa.

41'

S.PAULO
• , _

Clame 10 — Porcelanas para obturações dentária§
Termo n. 63.398. de 12-11-38
António
Giffoni Filho — Rio de Janeiro
Rranelseo
o

SUEFOGOli
(ENXOFRE COLLOIDAL CHIMICO)
Formula e orsparaçao do

111111MICIECI SPNCIE GIME
• (asse 3 — Preparado- seco para fazer uma bebida niki hilkitiente
(um preparado salino), (Renovação)
• Termo n. 60.106, de 30-6-38
Erunswiek Radio Corporation — Est. Unidos dia ámffirek.

iightff164.4*

tNOICAçõEtS:
AtTe.ccEies da palia. affecções das
elas respiratorias, infecdes intesti nteadoerturbades da nutrigito.rheu•
matharnO, arthritismo, dermateses.
MODO DE USAR:
4delfest 2 colheres das de chã co N.
moco e ao lantar
Calaegaa: á colher das de chi 2 • 3
Int/21% voe dl.. segundo o

1

IMO.

DEPOSITO: RUA 1. 0 DE MARÇO, 17
Rio DE JANEIRO
Classe (30 — Nacos para máquinas falante
Termo n. 62.118, de 13-9-33
João Mala & Comp. Ltda. — Rio de Janeis

FURRÉC
E BOM ATE DEBAIXO O AGuA
;I ms e 48 — Sabão perfumado (sabonetes), cosmético, sabSo parti a
x barba, talco, pó de arroz, perfumes, pasta para dentes, dentifririos, loções, óleo perfumado, brilhantinas, tinturas, esmaltes,
desodorantes, vernizes, agua da colónia.
Termo n. 02.860, de 17-10-38
Nu oterilpiea nato Brasileira G. de Mattia & Comp. — O. Paulo
Mr""

OR

A Le-C

ORAL

Rovotherapioa Italo Brasileira
G.De Mattia Cia.Ltda.
S.Pattio.

%base 10 — Por:vimas punt ublui .açiT)es dentárias

Classe 3 — Produto farmacêutico

Imeenrwali

Termo n. 63.930, de 8-12-38
lmperieGiunni cal IndusfriPs Limit prl — Londres — Inglaterra

LUSTROS
Classe 46 — Detergentes
Termo n. 62.694. de 28 de novembro de 1938
Bau de Gologne Parfurnet te-Fabrik "Glockenga3se n. 4.711" Ge.
gCnnber Der Pferdepost Yon Ferd. Muthens — Colónia — Alem
manha.

Friscot,,
Classe 48 — 'Mmisear, águas de colónia. água de, alfazema, água dee
rosas, água de lavanda, água d,e quina, águas dentrificias,
lhautinas, batons, carmia, cosméticos, crayons para maquitlage,
cremes, pomadas e preparações para o embelezamento elul
rosto, das mãos e das unhas, cremes, pomadas e preparações
para maquillage, creme e sabão para barba, creme para a pele,
dentrificies em pasta, em sabão, em liquido e em pó, depilatórios, desodorantes, e p sencias perfumosas. extratos, esmaltes el
veenizes para unhas, fixadores para o cabeio, gele& de petroleo,
lixas para unhas, líquidos dentifrictos, loções tónicas para O
cabelo, loções, óleos eteteos perfumados, óleos perfumados,
óleos para o rabeie. óleos para bronzear a pele, preparados para
o . embelezamento da pele, das mãos e das unhas, preparaldoo
para o cinbelenmento das pestanas, produtos e preparados para;
clarear a pele, perfumes, pó de arras, removedor de esmalte,
preparados para remover cuticulas, sáis perfumados para balinhos. sabonetes, sabão perfumado, sabão de barba em pó
quido perfumado. tinturas para o cabelo, tinturas para pintar
os olhos c vinagres aromaticos.

(jj-IT:PiJíit!,
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Preço do irgánero do hkdo 15000
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