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~RIMO N. 8.415 --

DE

8 oz DEZEMBRO DE 1938

Concede ffispeção permanente ao Instituto Carneiro Leão, Coas sede
em .Pernambuco
O Presidente da República:
Resolve, nos Lermos do art. 55, do Decreto 2i.241, de 4 de abril
de 1932. conceder inspeção permanente ao curso secundário fundamental do Instituto Carneiro Leão, com sede em Recife, Estado de
penam-dura).
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1938, 117* da Independéncia
• 50° da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

C. 8.188-16-12-38-178300Y
—r-

Ministério da Marinha — Decretos de 16 do corrente.
fia5CREIN) N. 3.418 -- DE 6 DE DEZEMBRO DE 1P38'
Ministério da Guerra — Decretei de 16 do corrente.
permanente. ao GifIdSio Municipal "Joaquim
Ministério da Viaçao e Obras Públicas — Decretos de 10 0 12 do Céiieede inspego
ro" com sede em Rio Claro, Estado de São Paulo
corrente.
• ;Ministério da Agricultura — Decretos de 14 e 15 do corrente.
O Presidente da República:
Departamento Administrativo do Serviço Público.
Resolve, nos termos do art. 55, do Decreto 21.241, de 4 de abril
da 1932, conceder inspeção permanente ao curso secundário funda▪ azcsuerásass Dl Esmo:
mental do Ginásio Municipal "Joaquim Ribeiro" com sede em SIO
Claro Estado de São Paulo
Ministério da Justiça e Negócios Interiores — Portarias — Expe- • Rio de Janeiro, (i de dezembro de 1938, 117° da Indepoodanda
•
diente das Diretorias do Interior e de Contabilidade, do Serviço
4a República.
do Pessoal, do Departamento de Propaganda e da Imprensa e 84)°,
1
GETULIO VARGAS.
Nacional
Gustavo Capanentd.
Ministério da Educação e Saúde — Expediente da Diviso do Ensino
C. 8.187-18-1248-17$300E
Comercial e da Inspetoria doe Centros de Saúda.
110......••••n•
lainistério da Fazenda — Expediente do Serviço do Pessoal dci
DECRETO Pr. 8.418 -- Da 8 DE DEZEMBRO DE 1988
Ministério da Fazenda, da Comissão de Eficiancia, da Diretoria
das Rendas Internas, do Conselho Superior de Tarifa, da Diretoria do Domínio da Unia°, da Câmara de Reajustamento Eco-. Coneede in.specdo permanente ao Externato São Josd, 'eass eede
capital do Estado de São Paulo
nómico, da Recebedoria do I Distrito Federal, da Diretoria do
Imposto de Renda e da Comiae5o Encarregada da Liquidação da
O Presidente da República:
Divida Flutuante.
Resolve, nos termos do art. 55, do Decreto 21.241, de 4 do abril
3fínistério da Marinha — Apostilas — Expediente do Sr, ministro.
da 1932, conceder inspeção permanente ao curso emundado fundaa
l ittlnistbrio da Guerra — Apostilas — Portariam — Despachos
mental do Externato São José, com seda na capital do Estado de São
Expediente do Sr. ministro e do Serviço do Pessoal Civil.
Paulo.
iattnistério da Viação • Obras Públicas — Apostila* — Portarias
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1938, 117' da Indepondliaeia
dredienta do Sr. ministro, da Diretoria Geral de Contabilidade, 1 Er da Ropúbllok, \
Serviço Público, da Comissão de Mictando o doe DeporGemamo VARGAS.
) tomentos Nacional de Partos • Navegação e doe Correios e Te14..
Gustavo
CapanenUt.
grafoe.
(C. 8.184--10-12-a3--178800.
ktnistério da Agricultura — Portariam — Expediente do Deparam
monto Nacional da Produção Mineral, da Diretoria da Conta-.
baldado, do Servoiço do Pessoal, do Serviço de Caça e Pesca, dà
DECRETO N. 3.419 -- DE 7 DE DEZEMBRO DE 1988
Diretoria da Estatística da Produção e do Serviço de Âffilase
istério do Trabalho, Indústria • Comércio — Expediente do AnteadzW, a titula provisório, os cidadãos brasileiros IA Ido Liino‘
„ Sr. ministro, do Departamento Nacional do Trabalho, do Sera
Werneck, Agostinho Rabias, lodo Martins de' ALmoida, por 6145.
viço de Identificação Profissional, dos Departamento. Nacionais
ou sociedade qtie organizarem, a pesquisar qa:ena nos *Moeu!'
da Indústria e Comércio, da Propriedade Industrial, do Povoa,
"Mineiros" "Palmeiras", município g comarca de Mai, Reta(01
mento e de Seguros Privados e C aPiteilla420, do Se rviço. do MIL.+
de São Paulo,
, terial e do Instituto Nacional do Mate.
O Presidente da República doe Estados Unidos do Brasil, usando
tribuna/ de Contas — Termos de contrato — Noticiarici — Parta
da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a da Constituição Fe..
! comercial — Rendas públicas
Editais e avisos
Sociedades ,deral,
- tendo em vista o Decreto n. 24.642, de 10 de julho de 1934
k anónimas — Anúncios.
(Código de Minas), e que a jazida mineral, objeto desta autorizava*,
119~m
emeeenseemege de pesquisa, embora em terras do dominio privado particular, per.
tenoe à União, em oonformidads com o estatuido na letra b do a. IÇ
00 art. 20 do Decreto-Lei a. 66, de 14 de dezembro de 1937, por na*
ler sido manifestada ao poder público na forma do art. 10 do &atira
-da Minas. decreta:
Art. 1.° Ficam autorizados, título provisório e sem prejuise
alam disposiçãea legais que vierem. a ser deoretadae, os oidadãos broa
DECIMO N. 8.41a 4.- ao 41 na DZUMBRO oe 088
eileiros Leopoldo Leme Wornook Agostinho Rubim e João Martins
Wncede impeça() Permanente ao Zaternato °Játvára Brandão', eant de Almeida, por eles ou sociedade que organizarem, a pesquisar
galena numa área de cento e oitenta e cinco virgula quatro mil
sede em Ião Ponta
quatrocentos e trinta e dois (185,4432) hectares, para a fase um (1
e, no máximo, cinquenta (50) hectares para a fase dois (II),
Cl Presidente da República:
nos imóveis denominados "Mineiros" e "Palmeiras
Resolve, nos termos do art. H, do Decreto II .241, da 1 de abril esta localizada
por um retângulo, tendo para um dos lados mil seisoent0a
rae 1932, conceder inspeção permanente ao curso secundário funda- ee definida
quarenta e quatro (1.644) metros, com o rumo centesimal dl
Mental do Externato "Elvira Brandão", com fede na capital do &- duzentos
e quarenta e nove grãos virgula oitenta e cimo 249,85 oeste
lado de São Paulo.
e para outro lado mil cento • vinte e oito (1.128) metros, com
Rio de Janeiro, 6 de deaembrd de 1908, 117' da IndependPncia o rumo trezentos e quarenta e nove vírgula oitenta e cinco (349,85)
leste, convergindo os mesmos no vértice situado a quarenta (40)
_11 50' da República..
metros da confluéncia do córrego denominado Roseira com um oca
GETULIO VAROAS.
pequeno afluente, e localizada em terrenos de propriedade de: Julitie
Rodrigues dos Santos, Felix de Oliveira Rosa, Cirilo Gome. de Pontes,
Gustavo Capam.
Leôncio Duarte de Pontes, José Duarte de Pontes, Bernardo Gomos d
'(0. 8.253-16-w3$—i6$3o4J) Lima, fsabel c'r omes de Lima, Aptilale Guilaermina Duarte do Pontoo.
11.4
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Tibúrcia Nunes Duarte, Ursolino Nunes, Pelica Duarte do Ceult0 9
Custódio Rodrigues de Oliveira; no município e comarca de Apiat,
Estado de São Paulo — mediante as seguintes condições:
I — O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste Decreto, na forma do § C do art. iti do Código de
Minas será pessoal e somente transmissivel nos casos previstos no
n. 1 do art. 19 do referido Código;
II — Esta autorização vigorará por dois (2) anos, podendo ser
renovada na conformidade do art. 20 do.Código de Minas, e o campo
da pesquisa é o indicado neste artigo, não podendo exceder a área
Do mesmo mareada;
III — A pesquisa seguirá um plano preestaelecido, que será organizado pelos autorizados e sumelido à aprovação do Gcverno,
ouvido o Departamento Nacional da Produção Mineral;
IV — O Governo fiscalizará a execução do plano de que trata
o número anterior, podendo rnerno alterá-lo para melhor orientação
da marcha dos trabalhos;
V — Na conclusão dos trabalhos de pesquisas, sem prejuizo de
quaisquer informações pedidas pelo Governo no curso delas, os
autorizados deverão apresentar ao Ministério da Agricultura uni relatório circunstanciado acompanhado de perfis geológicos e p'antas,
onde sejam indicados com exatidão os oortes que se houverem feito
no campo da pesquisa, o máximo da profundidade que houverem
atingido os trabalhos de pesquisa, a inclinação e direção dos depósitos
ou camadas que se houverem descoberto, espessura média e área
dos mesmos, seu volume, bem como outros esclarecimentos que se
tornarem necessários para o reconhecimento e apreciação das jazidas;
VI — Do minério e material extraido, os autorizados sómente
poderão se utilizar, para análises e ensaios industriais de quantidades
que não excedam a dez (10) toneladas, na conformidade do disposto
na tabela constante do art. 3° do Decreto n. 585, de 14 de jáneiro
de 1936 — só iadd9não dispôr do mais, depois de iniciada a lavra;
VII — Ficam ressalvados os direitos de terceiros, ressarcir ,lo os
autorizados danos e prejuizos que ocasionarem, a quem de direito,
• não respondendo o Governo pelas limitações que limam sobrevir
ao titulo, da oposição dos ditos da eitos.
Art. 2.* Esta autorização será considerada abandonada para o
feito do parágrafo único do art. 27 do Código de Minas, nas seguintes
eondiçõea:
I — Be os autorizados não inidarem os trabalhos de pesquisa
dentro dos seis (e) primeiros meses contados da data cio registro
a que se refere o art. V deste Decreto;
II — Se Interromperem os trabalhos de pesquisa, depois de
Iniciados, por igual espaço de tempo, salvo motivo de força waior,
a juizo do Governo;
III — Se não apresentarem o plano doe trabalhos de pesquisa
dentro dos três (3) primeiros meses do prazo a que se refere o n. I
deste artigo.;
IV — na, findo o prazo da autorização, prazo este que vigorará
Por dois (2) anos, contados da data do registro a que alude o art. C
deste Decreto, sem ter sido Irenovada na forma do art. 20 do Código
de Minas, não apresentarem, dentro do prazo de trinta (30) dias o
',datário final, nas condiçõee especificadas no n. V do artigo anterior.
Art. 3.° Ele os autorizados infringirem o n. I ou o n. VI do art. 1'
4ate Decreto, ou não se submeterem às exigências da fiscalização,
anulada esta autorização, na forma do art. 28 do Códi go de
rua,.
"..rt. 4.• O titulo a que alude o a. I do art. C deste Decrete pa-

arai de Belo a quantia de trezentos mil réis (3001000) e só será válido
J• ..
epois de transcrito no livro de registro competente do Servço de
, mento da Produção do Ministério da Agricultura, na forma
5* do art. 18 do Código de Minas.
k•ft lArt. 3.• Revogam-se as disposições em contrário.
"' Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1938, 117° da Independõriela
afr da República.

.1

GITZMO VAROAS.

Fernando Costa.
(0-8.252-18-12-938--140$800)
DECRETO N. 3.458 — ale 18

DE

easeareao

DE 1991

Cria um Consulado honordrio em Puerto Suares
O Presidente da República, usando da faculdade que lhe confere
p artigo lã do Decreto-Lei n. 791, de 14 de outubro último, decreta:
Ari. C Pica orlado um Consulado honorário na cidade de Puerto
Name, na República da Bottvia.
Mi. 2.° Revogam-es as disposições em contrário.
lieda Janeiro, *4 4 ~abro de 1938, 117° da Indoenennoia
• CP.' ~-4,100.

Cremo VARGAS.
Ortaaldo

Aranha

I)

Dezembro de 1939

DECRETO N. 3.459 — DE 16 ne pensem

DIZ

1938

Revoga o Decreto n. 2.329, de 10 de fevereiro de 1938
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe st%
conferidas pelo art. 74, letra a, da Constituição, e atendentb ao que
requei.;:ei o cidadão alemão Cartas Gustav ilaesel, decreta:
Artigo único. Fica revogado o Decreto n. 2.329, de 10 de fev..
reiro de 1938, que autorizou o cidadão alemão Carlos Gustav Haesel g
comprar pedras preciosas em todas as zonas de garimpagem.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1938, 117° da IndepenehMele
e 50° da Reuública.

°mula° VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N. 3.480 — zaz 16 Da DEZEMBRO Da 1938
Modifica artigos do Regulamento da Escola de Estado-Maim
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe conferi
o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam modificados, da seguinte forma, os artigo,
abaixo, do Regulamento da Escola de Estado-Maior, aprovado pele
Decreto n. 3.012, de 24 de agosto de 1938 e alterado pelo Decreta
n 3.101, de 22 'de setembro de 1938:
--' O art. 7°, do qual fica suprimido o parágrafo único, pau*
a ter a seguinte redação: As datas de inicio e de fim do Curso dol
Aperfeiçoamento dq Estado-Maior tão fixadas anualmente pelo Cheft
do Estado-Maior dd Exército.
— O art. 8° passa a ter a seguinte redação: A instrução minia.,
irada aos oficiais no Curso de Estado-Maior versa sobre o seguinte/
1° ano:
— Técnica e tática das armas, no quadro da D. I. (revisão 4
complemento dos conhecimentos adquiridos anteriormente pelos °No
.elais-alunos), estudo da D. C.;
— Tática geral, no escalão D. I.;
— Técnica do Serviço de Estado-Maior, nesse escalão;
— Estudo dos serviços internos da D. I. e da D. 0. e 381
funcionamento;
— Estudo de situações táticas da guerra 1914-1918 (escalões lika
tenores ao Exército);
— Principias que regem a organização e a administração 40.
Exército em tempo de paz;
— Noções sumárias das indústrias de guerra
ir ano:
— Tática geral, no escalão Exército;
— Técnica do Serviço) de Estado-Maior, nesse escalão;
— Estudo doe serviços internos do Exército e seu funcionft;
mento;
- — Estudo de situações táticas da guerra 1914-1918 (multi§
Exército);
— Estudo da situação tática de algumas campanhas brasileirad,
especialmente as da guerra da Tríplice Aliança;
— Estudo geográfico dos teatros de operações brasileiros;
— Estudos táticos no quadro dez operações executadas num deite
eco teatros;
— Preparação para a guerra — Noções gerais sobre os processos
de mobilização militar e nacional;
— Principais questões de ordem histórica, geográfica, ecos
~loa, politica e social que tenham reperouttsão na preparação pari
a guerra.
§ 1.° Línguas estrangeiras: estudam-se, no decorrer dos doia
anos do curso, o francês e o espanhol, obrigatoriamente; o alemão #
e inglês, facultativamente.
§ 2.° Mantem-se o treinamento de equitação no decorrer doa
dois anos de instrução.
§ 3.° A instrução é completada por visitas a institutos ~ti.
ticos, serviços públicos o estabelecimentos industriais, no decorrer
do 2° ano e eventualmente do 1° ano.
— No art. 9* em lugar de "Preparação para a guerra — reata."
Lamento, mobilização, etc., leia-sé: Preparação para a guerra — Noções e exercícios práticos de mobilização militar e nacional; estudo
de cobertura terrestre, marítima e aérea;
— O art. 12° passa a ter a seguinte redação: O processo 1 dg
instrução por excelência, é o EXERC/CIO, que integra os
alunos num ambiente de guerra preciso, fixa-lhes missões e exige.
lhes decisões que se traduzem depois em ordem ou instruções.
— No art. 18, o 2° período fica assim redigido: Tão cedo gualdi'
possivel, depois da critica oral, se distribuirá aos oficiais-alunos ma
resumo, pelo menos, dessa solução.
— No art. 17 substitua-se "treinados" por "exercitadas".
— O art. 18 fica assim redigido: Nos estudos do escalão Exése
cito, sempre que o número de Divisões exceder de 5, ou que as aça,*
se desenvolverem em frentes largas, ou segundo direçõea que nalig
imponham colaboracão intima de todas as Divisões na me-ima rieãcti
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ainda, quando houver intima colaboração de duas ou mais Divisões
Um mesmo compartimento de terreno, deve-se admitir a constitui. tão dc um orgão de comando intermediário entre a Divisão e o Exérbito; esse orgão f orna 0 nome del Grupo de Divisões (G. D. I.).
Por decreto de O de dezembro de 1938, foi nomeado Osvaldo Glech
Outrossim, pode-se admitir a constituição do CORPO DE CAVA- dos Passos, para exercer, interinamente, as funções de escrevente juLARIA.
ramntado do tabelião do 10° Oficio de Notas do Distrito_ Federal. —
— No art. 20 em vez de "1— de três viagens de Tática Geral (Proc. SA-37-4.355) .
durante o 2° ano do mesmo curso:" leia-se "— de duas viagens de
—• Por outro de 30 de novembro de 1938, foi concedida exonera%tática. Geral durante o 2° ano do mesmo curso:"
ção a Alberto Jorge Lídia do cargo da classe "D" da carreira de guar— no penúltimo período em vez de "comporta" leia-se "com- da civil do quadro II do mesmo Ministério. — (Proc. SA-38-6.051).
— Por outro da mesma data, foi exonerado, a bem do serviço
preende".
— O parágrafo único do art. 23 passa a ter a seguinte redação: público, Valfrido Rodrigues do cargo da classe "F", da carreira de
XI Comandante e ç Sub-Diretor do Ensino devem ter o Curso de daetiloscopista do quadro II do mesmo Ministério, visto ter sido condenado a cinco anos de prisão pelo Tribunal de Segurança Nacional._
rAperfeiçoamento de Estado-Maior ou de Alto Comando.
— Fica suprimida a última parte do § 30 do art. 24, o qual fica — (Proc. SA-38-6.050).
- (*) Por outro de 1' de novembro de 1938, foi concedida apoassim redigido; O Comandante da Escola dá uma nota de apresentadoria a Higino Severino dos Santos, no cargo de escrivão, elas.'
¡dação geral a cada aluno, nas condições fixadas no Titulo V.
— No art. 25 em vez de "I— até o dia 15 de janeiro de cada se J, do quadro II do mesmo Ministério, nos termos da Lei Constitusuo, submete à sua aprovação tos programas e os diferentes pe- cional n. 2, de 10 de maio do corrente ano. — (Proc. n. SA-38riodos" leia-se "a- até o dia 15 de fevereiro de cada ano, subme- 3.985) .
— Por outro de 6 de dezembro de 1933, foi concedida aposentatte à sua aprovação os pro gramas anuais e os dos diferentes pedoria, nos termos da legislação em vigor, a Gabriel Getulio Monriodos;".
teiro de Mendonça, no cargo da clase E, da carreira de guarda do
— O § 2° do art. 26 passa a ter a seguinte redação: Um dos tráfego, do quadro II do mesmo Ministério. — (Proc. n. SA-38instrutores adjuntos, por designação do Comandante da Escola de 3.359).
Estado-Maior, será o adjunto do Sub-Diretor do Ensino.
— Por outro de 22 de novembro de 1938, foi nomeado, tendo eifl
— No art. 29, no quadro de Instrutores de Tática Geral e vista o parecer da Comissão Revisora, homologado em 27 de junho de
Estado-Maior, em vez de "— 1 instrutor adjunto do Curso de Estado- 1937, António Silveira de Sousa, ex-comissário de polícia, do mesmo
Odaior" leia-se "2 instrutores adjuntos do Curso de Estado-Maior"; Ministério, para exercer o cargo da classe 11, da carreira de comissáem lugar de "— 3 instrutores-estagiários (2 para Tática Geral e f rio, do quadro II do mesmo Ministério, vago em virtude da aposentapara o Curso de Estado-Maior" leia-se "4 instrutores-estagiários (2 doria do respectivo titular, Henrique Moutinho Reis. — (Proo númepara Tática Geral e 2 para o Curso de Estado-Maior) "; no quadro ro SA-38-4.745).
de Instrutores de Motorização, Engenharia e Transmissões substiPor decretos de 5 de dezembro de 1938 e na conformidade dos detua-se "1 instrutor adjunto ou estagiário" pos "1 instr ator adjunto" cretos ns. 6.948, de 14 de maio de 1908,2.004, de 20 de novembro do
é acrescente-se "1 instrutor estagiário"; o parágrafo único passa a mesmo ano e decreto lei n. 389, de 25 de abril de 1938, foram natuser o 3°, ficando criados os seguintes parágrafos; § 1°. A Dire- ralizados brasileiros:
ção do Ensino distribue os adjuntos-instrutores de- Tática Geral e
Afonso Rarier Sirimarco, natural da Argentina, nascido a 3 de ferístado-Maior pelas diversas funções desse curso. § 2 0 . Nos Cursos vereiro de 1905, filho de Domingos Sirimarco e do Maria Conceição
Tática
haverá
mais
um
instrutor-adjunto
desde
que
o
número
de
Cosentino, solteiro, residente nesta Capital.
'ale oficiais-alunos exceda de 25.,
Estevan Ferna.ndez Rodriguez, natural da Espanha, nascido a 28
de dezembro de 1872, filho de Marcelino Fernandez e de Ursula Ro— No art. 30 substituir "antecipação" por "antecE ciência".
— No art. 71 em vez de "emitido pelo Comandante de Corpos" driguez, solteiro, residente nsta Capital.
José Francisco Jorg Junior, natural de Portugal, nascido a 1 de
leia-se "emitido pelos Comandantes de Corpos".
setembro de 1889, filho de José Francisco Jorge e de Maria Rosa JorO
art.
87
fica
assim
redigido;
Para
o
Curso
do
Aperfeiçoa—
ge, casado, residente nesta Capital.
mento de Estado-Maior, os alunos são designados pelo Ministro da
Leonido Sam Mindlin, natural da Rússia, nascido a 5 de outubro
Guerra, por proposta do Chefe do Estado-Maior do Exército.
de 1913, filho de Sam Mindlin s de Dora Mindlin, solteiro, residente
— Acrescentar ao art. 92 o seguinte período: As notas rela- no Estado de São Paulo. •
Maria José de Lemos Teixeira Leal, natural de Portugal, nascida
tivas aos trabalhos são comunicadas aos seus autores na forma do
a 9 de maio de 1914, filha de José de Lemos e de Palmira Augusta.
art. 93.
casada, residente nesta Capital.
— O parágrafo único do art. 97 passa a ter a seguinte redaPierre Gorodensky, natural da Rússia, nascido a 20 de junho de
As
notas
numéricas
relativas
às
línguas
estrangeiras,
aos
traaão:
1898, filho de Paulo Gorodensky e de Bárbara Gorodensky, solteiro, ',a..
balhos em domicilio, às referidas no art. 95 e à equitação são ele- sidente no Estado de São Paulo.
mentos subsidiários de formação da nota de apreciação geral (arte.
Remeteram-se ao governo de São Paulo os decretos dos que alt
#03 e 104).
residem.
— A alínea a do art. 98 fica assim redigida: o i° ano deste
Curso encerra-se com um trabalho final, escrito, de Tática Geral
na carta. Ele tem por base um ITema de Tática Geral, no escalão
Exército, na solução do qual o aluno, agindo como Comandante de
D. I. e oficial de Estado-Maior das Grandes Unidades, toma deciPor decretos de 10 do corrente, foram promovidos, Dor Mareta
sões e redige ordens. Esse trabalho poderá compreender uma parte ciniento,
de acOrdo com o art. 33 da lei n. 284, de 28 de outubro
relativa à ação de uma D. C.
Para a execução do trabalho é concedido o total de 7 (sete) de 1936:
Nelson de Lemos Vilar, do cargo da classe "K", da carreira
, oras, dividido em sessões realizadas no mesmo dia, com intervalo
li
de oficial administrativo, do quadro I, do Ministério da Marinha,
de 2 (duas) horas para repouso.
para o cargo da classe "L", da mesma carreira e do mesmo quadro,
— O art. 108 fica assim redigido: Quando a nota final do vago
em virtude de aposentadoria do respectivo titular Otávio
io ano for inferior a 5 (çinco), o oficial será considerado "sem Luiz Viana
imroveitarnento" e, como tal, desligado da Escola.
Tancredo França Júnior, do cargo da classe "J", da carreira de
— Fica suprimido o art. 118, sendo alterada a numeração dos oficial administrativo, do quadro I, do Ministério da Marinha, para
brts. 119 a 144, que passam a ter, sucessivamente, a numeração de o cargo da classe "K" da mesma carreira e do mesmo quadro, vago
em virtude de promoção ao respectivo titular Nelson de Lemoa
418 a 143.
— No parágrafo único do art. 127 leia-se "art. 118" em lugar Vilar;
Celso Magalhães, do cargo da classe "I", da 'carreira de oficial
de "art.. 119".
- cto quadro I, do Ministério da Marinha, para o caril*
administrativo,
— O primeiro artigo do Titulo VIII terá o número 144 e a se- da classe "J" da mesma carreira e do mesmo quadro, vago em vira
guinte redação: Art. 144. Enquanto não funcionarem os cursos de tude de promoção do respectivo titular Tancredo França Júnior,
Aperfeiçoamento de Estado-Maior e de Alto Comande, o ComanPor antiguidade, no Quadro de Cirurgiões Dentistas do Corpa
dante e o Sub-Diretor do ansiá() deverão pertencer ao quadro de de Saúde da Armada, ao posto de .1° tenente, o 2° tenente cirurEstado-Maior. Uma vez em funcionamento 03 referidos çursos, serão gião dentista José Ribeiro Cardoso.
lo Comandante e o Sub-Diretor do ensino autonnaticamenk num deles
Foi nomeado, nos termos do art. r do decreto n. 24.952, thl
taatriculados.
7 de junho de 1934, o cirurgião dentista José Benedito Ribeiro da
— O art. 148 passa a pertencer às Disposições Gerais.
Rezende, 2 0 tenente do Quadro de Cirurgiões Dentistas do Corpo do
Saúde da Armada.
Art. 2°. Revogam-se as disposições em contrário.
Foi conceiddo, nos termos dos arts. 2 6 • 15 do decreto númere
Rio de Janeira, 16 de dezembro de 1938, 117 0 da Independência 14.663, de 1 de fevereiro de 1921, um ano de licença sem venci,
O° da Ropública.
mentos, ao 2* tenente da Reserva Naval Aérea Murilo Vasconcelos de Sousa Carvalho, para tratar de seus interéses particulares,
°MIMO VARGAS.

Ministe'ilo da Justiça e Negócios Interiores

Ministério da Marinha

t

Eurico G. Dutra.

(*) Reproduz-se por ter sido publicado com ipoorreoão.
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aedo lhe convier, em prorrogação da que lhe foi concedida em 14
de dezembro de 1937. Èste decreto deverá ser apresentado às estações competentes.
Foi retificado. atendendo ao que requereu em 24 de setembro
de 1938 o praticante especialista de Caldeira, de 1 classe, Manuel
Vidal da Silva, e tendo em vista o parecer do Conselho do Almirantado em consulta n. 501, de 1938, o decreto de 10 de junho de
1938, que o refermou, para o fim de considerá-lo na mesma situação de inatividade, com os vencimentos e vantagens da ativa, nos
termos da alinea lo § 1° do art. 15, e alfnea g do art. 29 do decreto-lei n. 197. de 22 de janeiro de 1938.
Foi demitido, tendo em vista o que consta do processo n. 9.091,
da Secretaria da Marinha, por abandono de emprêgo, de acórdo com
o art. 14, § 2 0 do decreto o. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921,
António Rodrigues Anehieta, do cargo da classe "B", da carreira
de "Servente", do quadro I, do Ministério da Marinha.
Foi concedida aposentadoria, nos termos da legislação em vigor:
A José de Oliveira Costa Sobrinho, no cargo da classe "I", da
carreira de "Operário de Armamento"; a António Pereira Banha,
no cargo da classe "G", da carreira de Operário de Rádio", e a
João Vicente Alves Ferreira, no cargo da classe "E", da carreira
de "Servente", todos do Quadro I do Ministério da Marinha.

José Lúcio Caetano da Silva do cargo da classe "C", da carreira
de "servente", do Quadro IV do Ministério da Viação e Obras Públicas, por ter aceitado outro cargo público. (Pr. 25.303/38).
Raimundo Chaves Borges do cargo da classe "C", da carreira da
"servente", do Quadro IV do Ministério da Viação e Obras Públicas,
por ter aceitado outro cargo público. (Pr. 25.303/38).
José Elisio de Carvalho do cargo da classe "C", da carreira de
"servente", do Quadro IV de. Ministério da Viação e Obras Públicas,
por ter aceitado outro cargo público. (Pr. 25.303/33).
RETIPMAÇõES

Decreto do dia 10 de dezembro de 1938.
O Presidente da República resolve exonerar:
Maria de Latirdes do Egito, do cargo de agente postal de CM dei
Rocha, na Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de Pernambuco. (Pi'. 26.495/38)

Ministério da Agricultura

Por decreto de 14 do emente, fel nomeado de acordo com os artigos 40 e 53 da Lei n. 284, ie 28 de outubro de 1936, Mário Falcão
para exercer, interinamente, o cargo da clame D, da carreira de prático de Laboratório do quadro ún'te do Ministério da Agricultura, vago
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil resol- conforme consta das tabelas anexas à referida lei.
veu:
- Por outro de 15 do co ereete, tendo em vista o que consta da
expcsição de motivos DF. 250, si'. 25 de outubro do corrente ano, do
Por decretos de 16 de dezembro de 1938:
Departamento Administrativo do Seiviçu Público e do processo S. P.
APOSENTAR:
1.511-38, do Ministério ela Agricultura.
Francisco Rodrigues de Morais, no cargo da classe (1, da carFoi anulado o decreto de 24 de agosto de 1938, pelo qual foi transreira de Patrão; Manuel Pereira de Almeida, no cargo da classe F,
da carreira de operário de Material Bélico; Lucidório António de ferido, por conveniencia do servo°, nos termos do artigo 15 da Lei
284, de 28 de outubro de 1096, Artur Gonçalves de Sales, do cargo
Aquino. no cargo da classe E, da carreira de mot +riste; Alberto n.
da classe E, da cuieira de itexil 'ar de ensino para o cargo da classe
Monteiro da Silva e Manuel Pacheco, nos cargos das classes E e C. Fe da carreira
de eiscritueário do quadro único do Ministério da Agrirespectivamente, da carreira de servente, todos do Quadro I, do Ministério da Guerra, nos termos do art. 156, letra e, da Constituição, cultura.
combinado com a Circular Presidencial n. 9.701. de 2 de janeiro de
1936, modificada por despacho de 5 de março seguinte.

Ministério da Guerra

CONCEDER APOSENTAD0RIA

A Albino de Azevedo Coutinho, no cargo da classe F, da carreira
de foguista; a Artur José Vilas Boas e Carlos de Oliveira, ambos nos
cargos da classe F, da carreira de operário de material bélico; a Lufa
Gonzaga de França, no cargo da classe D, da carreira de servente;
a Pedro José Ferreira e a João Rodrigues de Alotais, nos cargos da
classe D e C, respectivamente, da carreira de marinheiro, todos do
Quadro I; a Luis António de Macedo Cunha, no cargo da classe G,
da carreira d'e escriturário; a Allan Kardeck Santana e a Francisco
Blaechke, ambos nos cargos da classe F, da carreira de mestre de
oficina de material bélico; a Olegário Cesar França e Roberto Henrique Wolcker, ambos nos cargos da classe D, da carreira de operário de material bélico; a José Joaquim de Santana, no cargo da
claese C. da carreira de servente, todos do Quedro III, do Ministério
da Guerra, TIOS termos do art. 156, letra e, da Constituição combinada com a Circular Presidencial n. 9.701, de 2 de janeiro de 1936.
modificada por despacho de 5 d'e março seguinte.
DECLARAR:

Sem efeito o decreto de 30 de setembro último, que nomeou António Rabelo para exercer, interinamente, o cargo da classe E, carreira de inspetor de alunos, Quadro I, do Ministério da Guerra, viste não haver assumido o exercício de suas funceees dentro d'o prazo
legal.
TRANSFERIR:

Nos termos do art. az, os lei n. Z04, ao za ao outunro ae ia"
António Feita Tourinho, servente da classe D, Quadro 1, do Ministério da Guerra, do Serviço Central de Transportes para a Escola de
Intendência do Exército;
De acórdo com os §§ 1 0 e 20 do art. 35, da lei n. 281, de 28 de
outubro de 1936, António Pedro de Lima, servente da classe D, Quadro III, do Ministério da Guerra para igual carreira e classe do () en
-droI,mesMinté.

Ministério da Viação e Obras Públicas
Decretos do dia 12 de dezembro de 1938.
O Presidente da República resolve exonerar:
Mário de Araujo do cargo da classe "C", da carreira de "servente", do Quadro IV do Ministério da Viaçtio e Obras Públicas, por
ter aceitado outro cargo público. (Pr. 25.303/38).

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DO SERVIÇO PUBLICO
EXPOSICOES DE MOTIVOS
DF/479 - Em 30 de novembro de 1938 - Exmo. Sr. Presidente
da República - Submeteu V. Ex. à apreciação deste Depariamenta
o telegrama de escriturários, classe O, de todos os Ministérios, no
sentido de lhes ser assegurada a promoção à classe inicial, H, da
carreira de oficial administrativo, independente das provas de habilitação, exigidas pelas instruções, baixadas pelo antigo Conselho
Federal do Serviço Público Civil, em virtude do artigo 4 0, do decretolei ri. 145, de 1937, e aprovadas por V. Ex,
2. Alegam os peticionários que as instruções se distanciaram do
decreto-lei n. 145, citado, que lhes assegurava a promoção, isentos
de provas.
3. As instruções, em vigor, guardam perfeita harmonia e foram
expedidas em obediência às normas traçadas pelo decreto-lei n. 145,
de 1937, conforme tem decidido este Departamento, esclarecendo que
não são provas eliminatórias, mas, apenas, de seriação, para preferência no aproveitamento desejado.
4. Ao restituir a V. Ex. o telegrama em apreço, este Departamento seja arquivado o processo desde que nada ha a. providenciar.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex. os protestos do
meu mais profundo respeito. - Luiz Simões Lopes,
Arquive-se. Em 3-12-1938. - G. VARGAS.
DF/481 - Em $0 de novembro de 1938 - Exmo. Sr. Presidente
da República - Submeteu V. Ex. à apreciação deste Departamento
o anexo processo em que o cônsul de 2 e classe, aposentado, Felipe
Augusto Si/viano Brandão - pleiteia. afim de melhorar os proventos de sua aposentadoria a contagem do tempo em que esteve exonerado, compreendido entre 6 de fevereiro de 1934 e 9 de setembro do
corrente ano.
2. O Sr, ministro das Relações Exteriores esclarece que a contagem de tempo pleiteada encontra apoio no parecer da Comissão
Revisora e é mercê que não acarreta prejuizo algum a terceiros.
3. O interessado. demitido do cargo de cônsul de 2 a classe, em
6 de fevereiro de 1932, reenrreu à extinta Comissão Revisora, instituida pelo decreto n. 251, de 1935, a qual emitiu parecer favoravel
ao seu aproveitamento em cargo equivalente.
4. Em for., dess e parecer foi ele readmitido por decreto de
de seterebse i'Minlo no cargo tfe cônsul de 2 5 classe, letra E. do quadra nicn, rioMini s tiç cio das Relações Exteriores, e, logo depois, a
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do mesmo mês, aposentado, de acordo com a lei constitucional n. 2,
de 16 de maio do corrente ano, que revigorou o arti g o 177 da Constituicão.
5. A sua pretensão, de contar coroo de efeti‘o rviço o período
que decorreu entre a sua demisso 1
e a sua readmissão, não tem apoio
•
legal.
6. Em vários casos de funcionários dispensados e, mais tardo,
aproveitado, este Departamento já firmou a orientação ec oue a teadmissão ou a nova nomeação não asseguram a contagem do temo:
do afastamento, .1 ara nenhum efeito.
7. Sómente a reintegração a isso pôde dar direito, e, mesmo asMn, si o ato respectivo o declarar expressamente.
. 8. Nesta conformidade, ad restituir a V. Ex. o proc,esso relativo ao assunto, tenho a honra de opinar pelo indeferimento do podido, visto tratar-se de funcionário readmitido e não reintegrado.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex. os protestos
do meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes, presidente.
Justiça. Em 6-12-1938. — G. VARGAS.
' DF/496 — Em 3 de doze,mbrol de 1938 — Exmo. Sr. Presidente
da República — O Sr. Gervásio Costa, aliás, sem declinar a qualidade em que o faz, na -inclusa carta expõe a V. Ex. a site,ação criada
pela decreto-lei n. 312, de 3 de março do corrente ano, para todos os
Interessados na questão das consignações em folha de pagamento do
I
funcionalismo.
2. Entende o missivista que é "aflitiesima" a situação dos funelonárlos, "porque todas as portas lhe estão fechadas", inclusive as
da Caixa Económica e do Instituto de Previdencia, o que os obriga
a recorrer aos agiotas, aos quais pagam juros de 10% ao mós.
3. Quanto aos depositantes das carteiras de empréstimos que
tiveram cassadas as autorizações para operar mediante consignações,
acha que eles são as "maiores vítimas", Isto porque vem recebendo
de algumas associações mensalmente, parcelas insignificantes dos
seus depósitos e sem juros, e diz que a 'União Beneficente dos Militares só "em novembro iniciará os pagamentos aos depositantes".
4. Continuando, alega que se ao menos lhes indenizassem o depósito integral ainda estaria certo, mas que "restitui-10 parcelademente" pouco lhes adiantara.
Cita, em seguida, a situação dos -oficiais do Exército e da Armada, alijas economias estão depositadas em diversas assooiações,
:quando são transferidos da sede.
6. A essed militares, acha o Missivista que seria justo, "muito
justo mesmo", que V. Ex. mandasse "liquidar os respectivos depdPOitos".
7. Diz depois que S. Ex. o Sr. Presidente da República "não
stá, sendo bem informado do que se está passando com esta questão
; as consignações, porque têm todos a mais absoluta certeza de que
T, Ex. já teria tomado outra providência ou mais acertadamente já
t,eria revogado o respectivo decreto por prejudicial aos funcionários
i
o aos depositantes".
i
8. Em seguida, declara que deixou para falar por úlimo "das
,pobres viúvas que depositaram as suas eq
puenas económias nas
,assooiações e que viviam somente a os juros"; cuja" eituaoão é de
II guasi miséria"
9. P o r ú ltim o, menciona um tópico publicado no "Correio da
'Manta" a propósito do que vem de ser exposto.
10. t verdade que os funcionários, na sua maioria, no período
ido transição do regime antigo para o estatuído pelo decreto-lei nú!Moro 312, de 1938, estão impossibilitados de fazer reformas de empréstimos nos Institutos não oficiais.
il. Mas, por outro lado, tambem é verdade que todos os funciop.árlos, em oonsequênoia desse mesmo decreto, foram beneficiados,
'devido a redução nos descontos que vinham sofrendo era seus venciMentos.
12, No que ae refer9 aos depositantes o Governo estabeleceu,
lasst, .17 e seu parágrafo único, do mencionado decreto-lei n. 31ft:
I

"Da 'atuai& tonsignatários ficam obrigados a restituir os
depósitos de terceiros, it "medida que forem recebendo as importâncias relativas tis oonsignaoões, deduzindo destas, apenas,
os quantitativos para as despesas indispensáveis ao seu funOlonamento, desde que não se trate de organização bancária
flue explore outras atividades e esteja sujeita it ascalização
abbre bancos e estabelecimentos congeneres.
Parágrafo único. A. infração do que dispõe o presente artigo acarretará o imediato e definitivo cancelamento das consignações averbadas, sem prejuízo de outras sanções que'forern
cábiocis,- em face da legislação em vigor".
I
18. O interess0 dos depositantes ficOu desse modo perfeitamente
kttentido.
1 14. O desconte; 'das honsignaoões há Muito está em pleno vigor,
bão podendo assim, os conaignateripe tugir, ao cumprimento do dishoste no art. 17 citado.
15. Assim, ee há realmente infratores, os prejudicados podem
1
olamar, de modo concreto, pois o Governo está habilitado a defene
i, r os seus interesses e punir os culpados.
!
143. Se, de fato há carteiras de empréstimos que não veni humrindo o estabelecido no art. 17, Isto mostra que o Governo agiu
acertadamente mandando exclui-Ias, dentre as que contintuim a transigir com o funcionaliemn: com mais forte razão, não seria admissivel nua o Govêrno fosse a g ora revogar o deeteeto, a. 312, t201112 prce
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tende o missivista, incluindo - as, consequentemente, entre as que continuam a operar lawdiante censigoação em folha de pagamento.
18. A gp ini (.-...potc e questão, tenho a honra de restituir a V. Ex.
rar.ri. e1.1 Cl'+' fl oioro , '(, oei.1 .!.11
A{..t . os-citu
reacvar. a V. Ex. os protestos do
,
simõcs Leres. , presidente.
mi t i oia!-:
.•.ronive- , e. Em 5-12-3$. — G. VARGAS.
111 ;II 71,-jo I e

I

Ditit- NI do Feudeionárío
Benedita Vié6as Caldas, escrituiái :o, classe G, do quadro III, do
Ministério da Fazenda, com exercício nesta Divisão, pede lhe sejam
concedidas tie • férias a que tem direito. — Deferido. Registe-se. Vá
ao S. C. — Paulo àyra, diretor de Divisão.
Processo n. 306 — Ilka dos Santos Pacheco, datilógrafo, olasse
G, do quadro I, do Ministério da Educação, pede retificação de classificação. — Tendo esgotado o prazo legal, para a retificado de
classificação, se nr,cla há que deferir. Arquive-se. — Luis ,Sim5eit
Lopes.

•

Processo n. 492 — Jonatan de Albuquerque Sousa, ex-oficial de
Justiça da extinta Justiça Federal em Pernambuco, pede seu aproveitamento. — O requerente foi nomeado escriturário, classe D, de
quadro XVIII, do Ministério -Ia Viação e Obras Públicas, por decreto
do dia 12 de dezembro de 1938, publicado no Diário Oficial do dia 16
do mesmo mês.
Publique-se e arquive-se. — Paulo Lyra, diretor de Divisão.:
Processo n, 3.078 Hostiano Madeira Pinheiro, ex-professor do
Patronato Agrícola "Manuel Barata", no Estado do Pará, hoje Aprendizado Agrícola do mesmo Estado, pode sua reintegração. — O requerente foi nomeado auxiliar de ensino, alasse D, quadro único, do
Ministério da Agricultura, por decreto de 12 de dezembro de 1938,
publicado no, Didrío Oficial do dia 15 do mesmo mós.
Assim sendo, restitua-se s o presente processo ao referido ministeria. — Pauto Lyra, diretor de Divisão.
PARDO/et

• Processo n. 471 — DFI678 — Devia° Ferreira de Aquino, guarda-fiscal, 'classe C, ao quadro IX — Agências fiscais, do Ministério da
Fazenda, em requerimento dirigido ao Sr. presidente deste De partamento, pede transferência para os quadros VII — Delegacias fiscais,
ou VIII — Alfândegas, do mesmo ministério.
2. A C.E.F., tendo em vista a informação prestada pelo S. P.
F. de estar o requerente classificado em 30' lugar no concurso de
i a entrância de Fazenda que prestou, em 1935, no Estado de Sergipe,
opina pelo atendimento do pedido independente de outras provas,
para o quadro VIII — Alfândegas, onde a carreira de escriturário tem
início no padrão C, a que pertence o peticionário.
3. A pretensão encontra apóio no art., 35, da Lei do Reajustamento e estando o requerente habilitado em concurso de 1" enfreada de Fazenda, pode ser dispensado das provas de que trata esse
dispositivo legal como já tem decidido este Departamento em casos
idén ticos .
4. Nestas condições, nada há a opor Is transfere:Lola, ficando a
expedição do ato condicionada:
a) h existência de vaga ou de numerário para provimento de
'cargo vago;
6) a ir o requerente ocupar, por antiguidade, 6 último lugar da
classe a que vier pertencer e
e) a continuar a perceber os mesmos 'atuais vencimentos do padrão C, isto é, 40020 mensais.
5. Pode, pois, o processo ser submetido à apreciação do Sr.Praaidente da República. — Paulo Lyra, diretor de Divisão,
Despacho:
rox•rdo. — Luiz Simões Lopes,
PAREOEF:

G::,;
DF-672 — Cai
de %ripai é Outros
Prc
Tuncioná: . in :diversas carrei,.14 riu çed i tIco VII — Estrada de
Ferro '':\:orie-slo ;ft, Viação e Obras Públicas,
julesado-se prejudicatioa com a classifioação que lhos foi dada nas
tabelas anexas à lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, pediram, SM

tempo oportuno, ao antigo C. F. S. P. C., a necessária retifioado.
2. O Conselho, apreciando a reclamação, resolveu deolará-la
procedente:
li o, porque a Inclusão dos requerentes nas respectivas °lasses reAunava da situação anterior ao reajustamento;
20, porque o art. 5 e seus parágrafos do eapiktio VI, da Ia;
L 284, lhes assegurara o pagamento da diferenoa verificada em seu
-vencimentos.
8. Não se Conformando com essa resoincio, morrem em kiteli
ressadop para este Departamento, aduzindo 11~0111 amolaraelmentos
pretensão.
4. O critério que presidiu b. elaboTaçÃo das tabelas amam A te!
o Reajustamento foi o da oolnoidénela ou aproxlmoM doj: y.en_eik
mentos percebidos, 4 Opooa, peles. Jun010411001*
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5. Na Estrada de Ferro Noroeste do Brasil — Quadro VII, do
Ministério da Viação e Obrae Peblicas não foi, invariavelmente,
obedecido esse critério.
6. Mui os funcitnárius
vencimentos, inclusive p una eàtavam compreendidos entre os doas classes consecutivas. foram
reajustado na inferior, niais fasea da. elo vez de o serem em superior, ihais prd5xima, enleante weeos ficaram ainda mais abaixo, conforme se evidencia do quadro d o mmistrativo une se segue:
ae.rorije
Vencimeato mensal
1936 c/a bono
C usf-e

1 Almoxarife
Á Chefe de Oficina

1 :h20$000
Cias,,e I

Chefea de Secção
Classe

H

Pagador
Padrão I

1:5208000
.1 :300V00
:4 e0$900

Eseriturdrio
Classe F

31 Escriturário de 2* Classe
Auxiliar Administrativo de 1 8 Classe
Agente de Estrada de Ferro
til Agente de 25 Classe
34 Agente de- 35 Classe

a) h exist.encia de vaga a ser preenellida por merecimento ou

do numorário para provimento de cargo vago;
b ) a ir o peticionário ocupar, por ordem de antiguidade, o :Atile° lugar da classe que vier a pertencer.
4 , Verificando - se a transferência para os Quadros III — Recebedorias Foderais ou VIII — Alfândegas, fica entendido que o requerente niio se beneficiará do ragemen de quotas e perceberá o mesmo
atual ~em ento no padrão E, isto é. 600$ mensais.
5. Pode o processo ser submetido à deliberação do Sr. Presidente da Iterelblica. — Paulo Lira, diretor de divisão.
Despacho: De acordo. — Luiz Simões Lopes
PARECER

f:],asse

2 Pagador

3. Neetas condições, nada há a opór à transferencia que ficará
condicionada:

1 :7400
chefe de Oficina

Sub-Chefe de Sução

Dezembro de 1938

Classe F

Classe E

820$000
820$000
82~00
"eioe 000

lasse B

32 Conferente-Telegrafista de 2 a Classe
Condts:or de Trem

300

ciNsse F

820$000
10 Chefe de Trem de 2a illaese.
Classe E
730$000
28 Chefe de Trem de 35 Classe
Desenhista
Classe E
1 Desenhista de 3a Classe
e30$000
Maquinista de Estrada de Ferro
Classe F
10 Maquinista de 21 Classe
8208000
8208000
2 Encarregado de Depósito de 2 a Classe
Classe E
730000
28 Maquinista de 3a Classe
73(4000
4 Encarregado de Depósito de 3 5 Classe
Classe D
6308e00
34 Maquinista de 4a Cluse
Servente
Classe D
560$000
2 Continuo de la Classe
Classe C
490000
5 Continuo de 2a Classe
Classe B
385$000
20 Continuo de 35 Classe
7. Juetifica-se, pois, à vista disso, que o pedido seja apreciad•
Nela D. C. — Paulo Lira, diretor de Divisão.
Despacho: De acordo. D. C. — Luiz Simões Lopes.

Processo n. 1.263 — DF-670 — Angelo Lázaro e outros, revisores de provas, classe F, do Quadro Imprensa Nacional, do Miee
nistério da Justiça e Negócios Interiores, em requerimento dirigido
ao Sr. presidente deste departamento, pedem retificação para o
classe G, da mesma carreira.
2. O pedido não tem amparo legal e a C. E. J. manifesta-O
contrária ao seu atendimento.
3. Nestas condições, não merece deferimento a petição. — Paulo,
Lira, diretor de divisão.
Despacho: Indeferido, à vista do parecer. — Luiz Simões Lopet
PARECER

Processo n. 1.884, DF/689 — Fernando Mágno Porto, oficial
administrativo, classe E, do quadro I, do Minietério da Marinha, eu
requerimento dirigido ao senhor presidente deste Departamento, pede
transferência para classe idêntica do quadro II — Tribunal de Con,
tas — do Ministério da Fazenda.
2. A C.E.M. diz nada ter a opor à transferência requerida. Fás
clarcee entretanto, ter eido o requerente nomeado para aquele Minis.,
tário por aproveitamento do extinto Tribunal Eleitoral, não tendo
ainda tomado posse do cargo, por não ter feito prova de qultaçãO
com o serviço Militar.
3. A vista destes esclarecimentos, não pode ter deferimento a'
petição. — Paulo Lira, diretor de Divisão.
Despacho: — Indeferido, ta vista do parecer. — Luiz Simões. 4
Lopes.
PAftEcaa

Processo n. 1.985, DF/686 — João Permeei e outros, eandidatob
habilitados em concurso de primeira entráncia, para provimento do
cargos iniciais da carreira de 'escriturário do quadro XIV, do Minis-,
tério da Viação (DR de São Paulo) telegrafaram ao Sr. President#
da República, recfanaando contra a fusão de dois concursos idênticos,
feitos naquela repartição, revalidados pelo decreto-lei n. 636, de 15.
ele agosto de 1938.
2. O primeiro concurso encerrou o seu triênio de validade ent
novembro de 1936, entrando, nessa data, em vigor, o segundo, qus.
veio a prescrever em maio de 1938, notando-se que do primeiro foram aproveitados candidatos, em Onero superior a uma centena,
Lenburn, entretanto, do segundo, logrando nomeação.
3. A exposição de motivos DF/127, de 26 de setembro último, do
D.A.S.P., aprovada pelo Sr. Presidente da República assegurou a'
preferência, para as nomeações, àqueles que já exerçam função pública.
4. Embora os candidatos do primeiro concurso se julguem COM'
direito ao privilégio das nomeações, este privilégio não lhes foi assegurado pelo decreto-lei n. 636, de sorte que a resolução dal
D.A.S.P., em relação à fusão dos dois concursos, ressalvada a preferência que, entre os classificados, têm os que já exerçam função
pública, está de acordo com a finalidade do mencionado decreto-lei
e consulta interesses gerais da administração.
5. Nestas condições, pode o processo ser restituido ao Sr. Presidente da República, manifestando-se o D.A.S.P., pelo arquivamento do processo. — Paulo Lura, diretor de Divisão.
Despacho: — De acordo. — Luis Simões Lopes.
PARECEI

Processo n.-2.282, DF/669 — Ari Azambuja, intendente, classe L,
do quadro I do Ministério da Fazenda, em fundamentada petição pede
que lhe seja extensivo o sistema de remuneração, de ordenado
quotas.
PARECER
2. Em 23/3/1938, o senher „ministro da Fazenda, pela exposição
Processo il. 853 — DF-677 — Clovis de Vasconcelos Dantas Ca- de motivos n. 548, propunha ao Sr. Presidente da República a transtaleanti, escriturário, classe E, do Quadro XVI — Diretoria Regional ferencia do requerente para o cargo que ora ocupa, sob a alegação
dos Correios e Telégrafos (Pará), do Ministério da Viação e Obram da que assim o exigia a conveniência do serviço.
3. OuVida, sobre a transferência proposta, o antigo G.r.s.p.e.
róbliese, em requerimento dirigido ao Sr. presidente deste depar•
manieestou-se à %lesma favorrivel, desde que não contrarias-a a lei
SliOnentay Pede transferénela para qualquer dos quadros do Minisvigearte, acentuando, porém, na /elra "ee da sai/ parecer,
tério da Fazenda, na mesma carreira e classe.
"A transferência pleiteada ateia folia para
•n mesZ. A C. E. F. manifesta-se pelo atendimento do pedido que
ma .denemiriacF.0 e com igw: i poyir(70 de vencimento" — o gr.ife
encontra apoio, por interpretação extensiva) no- § 2 9, do art. 35, da
_
$0110.141111141ePtri
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4. Entendeu, portanto, o antigo Conselho, com essa restrição,
28. Consigno, aqui, o meu parecer, apoiado no entendimento que
frisar que ao requerente deveria ser abonado, com a transferência, me inspira a lei, contra a qual não tenho o direito de agir mas; o deVencimento de padrão igual ao ano vinha percebendo, isto é, padrão ver de defendê-la, respeitando-a e fazendo-a cumprida. •
ou sejam 2 :3008000 mensais; • se essa não fosse a intenção do pa27. A obrigação, porém, de por ela pautar o que, faço e nela
recer, ou melhor, se não preterllesse o parecer ressringir o venci- apoiar o que escrevo não me veda o direito de pensar contra o que
mento do novo cargo à cifra • do vencimento que o requerente per- ,faço e escrevo por dever, ressalvando a faculdade de sugerir, apenas,
cebia, não se justificava a expressa condição, seria desnecessária,
e não decidir, contra o que a lei manda.
5. Dai se conclue que o cleSejo do Conselho, embora a abolição
28. E é por isso que me animo a propor, fiado nos altos propó•do regime do quotas, foi evitar as dúvidas possíveis, que, afinal. sur- sitos que animam a presidência do D.A.S.P. e a orientação superior
giram, não obstante a pr:-.stção havida.
que se imprime aos seus destinos, Cie não se defira a pretensão do
6. O Sr. Presidente da República houve por beni aarovar, em requerente, mas que se examine a possibilidade do ser gratificada a
5/4/1938, esse parecer, tendo sido feita, na conformidade dele, em .função de chefia que lhe foi atribuida e a outros funcionários da.10/5/1938, seguinte, a transferên t.
quela Diretoria, remetendo-se, para isso, o processo à D.G. - Paula
7. E de acordo com as condições estabelecidas e aprovadas, veto ligro, diretor de Divisão.
Q requerente percebendo, apenas, vencimento igual ao do cargo an• Despacho: - Aprovado. - Luís Simões Lope.
tigo, do padrão L, ou sejam, 2:3004000, mensais.
8. Não se conformando, porém, com essa situação, secionei o requerente, alegando motivos que devem ser apreciados.
9. ESclarece que não solicitou a sua transferência; fê-la o Go- •
Processo 11. 2.310 DF/687 • Enrico de Jesus Trindade, maqui,
verno, por conveniência do serviço, tendo ' o digno senhor ministro
nista-maritimo. da classe G, do Quadro 1, do Ministério da Guerra,
da Fazenda insistido para obter, neste sentido, a sua aquiescência.
10. Dai o sentir-se o requerente, como diz, "ferido triplicimente requer à G.E.G. a retificação da colocação que lhe coube na rebásica de antiguidade, fundamentando o seu pedido, em reem seu direito: sob o ponto de vista legal, sob o ponto cie vista moral lação
lação ao seu colega de nome José França Filho, na apuração .de
p sob o ponto de vista da equidade", o que promete demonstrar.
11. Sob o ponto de vista legal, a questão não oferece margem a tempi6 de serviço, no cargo anterior ao reajustamento.
2. O caso, no entanto, não se prende à questão propriamente da
qualquer dúvida, porque o Sr. Presidente da República, soberana- contagcm_de
mas, sim à situação dos cargos que ambos exermente, já decidiu que o cidadão nomeado ou o funcionário transfe- ciam antes dotempo,
reajustamento, com referência ao acesso, hierarquia e
rido, depois da lei do Reajustamento, para cargo sujeito ao regime de outras condições.
,quotas, receberá, apenas, o vencimento do padrão do respectivo cargo.
•3. A C.E.G., baseada nas informações do Serviço da Central de
12. Sendo assim, ao requerente cabe o vencimento que estava Transporte,
opina pela procedência tia reclamação, o que levou e
recebendo antes da transferência, que é igual ao que vem, agora, senhor
ministro da Guerra a deferir o pedido.
percebendo.
4. Em face, porém, do que consta do processo, o caso admite,
13. Não procede a dúvida levantada pelo requerente quanto a • ainda,
outras apreciações.
"saber ou determinar quais os funcionários que influem diretamente
5.
O requerente era "maquinista de lancha" e José França Filho
na arrecadação", para, então, contemplá-los, como determina a lei, no "ajudante
de maquinista da cábrea". Da relação enviada, primitiregime de quotas.
vamente, pela C.E.G., constava a informação de que o •cargo de
'
14. E não procede nem cabe, a dúvida a essa altura, porque essa , "ajudante de maquinista da cábrea" era considerado de "acesso
distinção fará o plano e enquanto esse não fôr elaborado a situação normal", embora fossem omissos os respectivos regulamentos, pois
d a que a lei n. 284, de 1936, estabelece: abolição de regime de quo- havia, para o ocupante de tal cargo, o acesso assegurado a "maquitas para os funcionários que dele não se beneficiavam ao seu tempo nista da cábrea": por isso foi este cargo incluído em 1° plano e os
• o reconhecimento do direito desses às vantagens que auferiam.
de "maquinista de lancha" (seu acesso) em 2° plano.
15. O aspécto moral, invocado •pelo requerente, não justifica a
6. Esta informação está confirmada pelos esclarecimentos conesua pretensão, porque a lei n. 284, de 1936, estabelece, no seu ar- , tarlteS do processo pelo secretário da C.E.G.
tigo 50, que:
7. Os itens a e b do oficio do S.C.T. não esclarecem o assunto,
"Ainda que ocorra analogia ou identidade de atribuições, • referindo-se à situagao atual da carreira de maquinista-marítimo.
8. O item c, no entanto, salvo o primeiro período, permite que
não haverá equivalência entre os novos quadras ministeriais,
bem como entre as carreiras que os componham" - o grifo é se admita a improcedência das conclusões a que chegou a C.E.G.,
• pois, neste itein se afirma categoricamente, que os cargos referidos
•
meu.
pertenciam, antes do reajustamento, a quadros distintos.
18. Além disso, é preciso acentuar que a hierarquia não é mais
9. Se pertenciam a quadros distintos, não poderia haver proIndicada pelo padrão de vencimento, tanto mais quanto, dentro de • moções de um quadro para outro.
,qualquer carreira, as atribuições que lho são próprias podem ser afe10. Nestas condições deve o processo ser submetido à apreciação
i tas, indistintamente, a qualquer funcionário à mesma pertencente, do senhor ministro da Guerra, afim de que se digne considerar as
sem a preocupação do vencimento ou da remuneração.
ponderações feitas e reconsiderar a sua respeitavel decisão anterior
17. Não se deve'confundir cargo e função; seu requerente está à vista dos novos esclarecimentos prestados. - Paulo Lura, diretoz
jnvestido de função estranha às suas próprias, normais, como ex- de Divisão.
tensão ou não dessas deverá ser recompensado pelo desempenho do
Despacho: De acordo, Encaminho ao senhor ministro da Ouengtit
tiovo encargo, atribuindo-se-lhe, r então, pela chefia que diz exercer,
Luiz Simões Lopes.
Yabtalça in que bem o recompense.
Z.. • 18. Finalmente o requerente apela para a equidade, que não podei
'per invocado nem deferida, quando se lhe opõe texto legal: expresso,
gero, conciso, que não admite controvérsia, como o é o que suprime
Proc. n. 2.323 - Pedido de reintegração de José Bento Pedraiti)
t P regime de quotas.
Morais DF/871 - Solicita o Sr. chefe do gabinete do Sr. mi' 19. Justificar-se-la, ainda, a equidade, se principios gerais, de de
da Justiça, a audiência deste Departamento sobre o pedido de
' direito não a vedassem, e no caso os há, impedindo o deferimento ia nistro
de José Bento Pedroso do Morais, aposentado compul'petição, desde que a lei só restringiu, para assegurar aqueles que as reintegração
soriamente pelo decreto de 12 de março de 1934 no cargo de secrepercebiam, as vantagens do sistema de remuneração que aboliu, com tário
da Escola João Luiz Alves. O novo exame do assunte foi proreconhecimento, apenas, do direito de quem o tinha.
vocado
por carta do interessado ao Senhor Presidente da República,
20. Alegar-se-ia, ainda, justlficadamente, a equidade, se casos junta ao processo Preliminarmente.
;análogos o permitissem, mas a decisão presidencial os extinguiu, se
2. Examinando o caso de um ponto de vista estritamente Juexistentes, decretando o exato cumprimento da lei, que os berma- rídico, ou mais exatamente, de um ponto de vista rigorosamente
, Oeutas forçaram, para marcar precedente e justificar exceções.
formal, colhe-se que, em março de 1934, data da aposentadoria pu21. Vê-se, pois, que contra a lei, princípios gerais de direito e nitiva, o chefe do Governo Provisório podia sem inquérito adminis'casos análogos não pode ser invocado a equidade.
trativa escrito e formalizado a rigor, praticar o ato que praticou
22. No plano de regularização do regime de quotas e percenta- fundando-se no decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 1930 então
certo
estou
de
que,
obedecido
o
critério
de
contemplar
os
fungens,
organico dnquele Governo. Por sua vez, a Assembléia Constituinte
pionários que influirem diretamente na arrecadação, serão beneficia- aprovando, genericamente, os atos do mesmo Gostemo, ratificou
dos os da Diretoria do Domínio da . União que participarem dessa em espécie, o de que cogita o caso examinado (art. 18 das disposi.
'tarefa.
ções transsitórias da Constituinção de 1934). Ratificação que, no
• 23. O argumento oferecido, para justificar a pretensão, de que hipótese versada, teve integral sancionamento pelo estudo a que
e defere o fato do indicar a tabela, anexa ao decreto n. 710, para o procedeu a Comissão Revisora, organizada em obediência ao pará',intendente de classe L, o ordenado do padrão L e 30 quotas, não pra- grafo único da Constituição citada. Assim, a aposentadoria, além de
cede e isso significa, apenas, a garantia que devem ter os da classe afirmada boa em tese, foi tambem declarada justa em espécie. Por
jnferior, sujeitos ao regime de quotas, quando promovidos.
()litro lado, mais vezes do que permite o decreto n. 20.848, de 28
24. E, se assim não fosse, antes da lei n. 710, citada, já se de de dezembro de 1931, houve pedidos de reconsiderações por parte, ch
:veria ter invocado o argumento, porque idêntica era a situação, me interessado, sempre com abandono de seu pretenso direito. Em - Sína lei nova não mistificou.
tese, cria - se uma situação juridicamente excludente de quaisquer 'in25. O que não era possivel a nova fazer ê o que julga o pa- vestigações aditivas, por tudo isto, portanto, não sendo 'de conhecer
recer, isto é, inscrever em sua tabela um cargo de intendente, classe L, do pedido.
sem quotas - é do parecer o grifes"- tirando-se, assim aos inten3. Mas, acontecendo que o Senhor Presidente da República pa* dentes de classe 1-(, quando promovidos, o direito lie quot:as, ou, pior rece inclinado a reexaminar o caso - benigna ampliando testlffainda, dando-se-lhes, com o acesso, remuneração menor que a do cativa de espirito de justiça - e atendendo a que a grande arguiçãe
cargo do classe inferior.
do suplicant,e á nunca ter podi
do defender-as com a groguda
PARF.CER
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0. Nestas condições, nada bá a opor à tran-efeeónria fitando ft
tejada, tanto que são reiterados os seus pedidos a respeito, convirá.
equidosamente, abrir uma dilação ao mesmo suplicante, apreciando- enedição do ato subordinada:
, depois., o meeiro da rause, pelo que protesta este Departamento,
a) à extinção dos excedentes da classe pretendida:
salvo delibesação superior.
existencia de vaga, e
Nestas éondições deve o proce,o ser restituido ao senhor reiniee). à. colocação do :equerente, por ordem de antizelioao,,,
Leo da Justiça, sugerindo o D.A.S.P. que se assine ao interessaeo ire)0
la clas,e que Nier a pertencer.
iI,r
ficando claro ser essa a
une prazo razoava para dee
4. Podo. pol g , ri rne0n ,pr ,g uomelido à epreeia rAo ao Senhor
111.-. dá para analisar fatos e deduzir ditimo. oportunidadn
P eAdeulte tia nepúbl.ca. — Paulo Lira, diretor de
reitos poreentura eseistent. — Nulo Lura, diretor de Di‘isão.
Dt . spardio: De ae. :\relo. — Luiz Sinti%es
Despacho: Aprmado. — Luiz Sintõe. Lopes.
PktiFCEP1

Pro..nrso n. 2..112 — DP7(182 — Osvaldo do Almeida Macedo
costa, ,-e,=critnrátd,1 cla , ese F, Quadro II — Estrada de Ferro GeHatral
do Brasil, do Mini •AAriu da Viae:. ão e Obras Públiva, eu) requerimento
dirigida ao titular. daquela paia, pede iraneferSneie para carreira
e classe idénticas do Iliadro I, do mesmo Minieterio.
2. A C. E. V. manifesta-se pelo atendimento do pedido que diz
estar amparado pelo art. 35, da lei do Reajustamento.
3. Ao caso 1153 .e aplica, porém, o dispositivo legal invocado,
meira entrance:a de Fazeana, em 1e.'35. ne Estado de Mato-Grosso,
o-,r, opina poio a`.endirnento do pedi- sim o seu parágrafo 2°, que cogita das . transferências de um para
obtendo cassificação em
outro Quadro do mesmo Ministério, em carreiras da mesma denodo, independente de outras prevae.
minação.
•
3. A pretensão encontra amparo no art. 35 da lei do Reajusta4. Nada há a opor à transferência requerida, ficando a expedição
mento e poderá o reqnerente sei dispensado das provas de que do ato
subordinada à eectinção dos excedentes da carreira e classe
trata õese dispositivo, lima vez que se acha habilitado eri concurso pretendida,
à existaneia de vaga a ser preenchida por rrerecimento
de primeira entreneia de Fazenda.
e interessado ocupar, por ordem de antiguidads, o último lugar
4. Nestas condições, nada há. a opor à transrerincia requerida, edaindo
classe a que vier pertencer.
ficando, a exP edi ç ào do ato seberdinada:
5. Pode , Pois, o processa ser submetido à apreciaeão do senhor
a) à existência do vaga própria ou de numerário para provi- Presidente da República. — Paulo Lira, diretor de Divisão.
mento de cargo vago: •
Despacho: De acordo. — Luiz Simões Lopes.
b) a ir o requerente ocupar, por ordem de antiguidade, o último
Inger da clasee que vier a ueetencer, e
PARECER
e) a continuar a perceno . o mesmo atual vencimente do pa500$000
mensais.
drão D, iso é,
Processo n. 2.415 — DF/683 — Elsa Santos Guimarães, escri5. Pode. pois, ser o proso submet;do à apreciaçãO do Senhor turário, classe G, do Quadro II — Estrada de Ferro Centrai do Brasil,do Ministério da Viação e Obras Públicas, em requerimento dirigido
Presidente da República. — Paulo Lira, diretor de Divisão.
ao titular daquela pasta, pede transferència para carreira e classe
De.;Necho: De acordo, — Luiz Siieões Lopes
idaticas do ()Pedro I, do mesmo Ministério.
2. A C. E. V. manifesta-se pelo atendimento do pedido que
PARECER
encontra apóio no parágrafo 2° do art. 35, da lei do Reajustamento.
3. Nestas condições nada há a opõr à transferência, ficando it
DF/688 — Mareeline Jee-é Ferreien. maProcesso ri. 2.383
em
expediçâo do ato condicionada à extinção de excedentes da carreira e
rinheiro, etw;ee Ia, do quadro I. do N.,;nistér;ei
riménto dirigido ;to senha- pro ,ndPnto, dêste Departrenewre pede classe pretendidas à existência de vaga e indo o interessado a ocupar,
por ordem de antiguidade, o último lugar da classe a que vier
transferência para a carreira de patrão, do mesmo quede°.
2. A C. E. G. é do pececer qile o pedido pode ser deferido, Pertencer.
4. Pode, pois, ser o processo submetido à apreciação do senhor
independente das provas de habil.tação determinadas pelo art. 35,
de lei do Reajustamento, NIP,:o eos.sisir o requerente carta de arrais, Presidente da República. — Paulo Lira, diretor de Divisão.
passada pela Capitania do Pórto do Rio de ,Taneilo.
Despacho: De acordo. — Luiz Sim4es Lopes.
3. O requerente é funcionário do padrão D e a carreira em
que pretende ingressar tem inicio no padrãe E.
PARECER
-4. Nestas condições, não pede o pedido ter deferimento, como
Processo n. 2.418 — DF/679 — A C. E. A. encaminhou ao D.
enpõe a C. E. G., urna vez que da transferência de carreira não A. 8.
a nova classificação, por ordem de antiguidade, dos funcio,
pode resultar promoção, o que ómente é permitido dentro da ees- nários P.
que
as classes F, da carreira de bibliotecário e 3,
pectiva carreira profissional, conforme determina o art. 34, da lei is, G, da de integram
Fennornista-Rural, do Quadro único do M. A.
n. 284, de a8/10/936.
2. Essas classes sofreram alterações, em virtude dos decreto*
Não pode, portente, ser deferida a petição,' devendo o processo ris. 2.203 e 2.602, de 24 de dezembro de 1937 e 29 de abril de 1938
ser restitui& ao senhor ministro da Puerra. — Paulo Lira, diretor e da efetivação de interinos.
de. Diviale.
3, Tendo sido aprovadas e publicadas as classificações rete.
Despacho: De actirdo. firstittio ao senhor ministro da (.4uerra. rentes às carreiras referidas, torna-se necessária a aprovação preei.,
denciat para que a nova classificação eubstitúa às primitivas.
9-- Luiz Simões Lopcs.
4. Devem, portanto, ter submetidas h aprovação do senhor
P.A.REC.ER
Presidente da República. — Paulo Lira, diretor de Divisão.
Despacho: De acordo. — Luiz Simões Lopes.
Processo L. 2.388 — DF/67; — João de Montalvão Matos, oswiturário, classe G, do quadro Til — Recebedorias Federais, do MiPAREGER
zusteério da Fazenda, em requerinwilt0 dirigido ao senhor presidente dedo Departamento, pede a sua claseificação na classe 1/, da
Processo n. 2.421 — DF/673 — O senhor chefe do Gabinete do
carreira de oficial administrativo, do mesmo qnadeo.
senhor ministro da Justiça, de ordem, submete à apreciação deste
2. G pedido nãe tem amparo '.egal, além Je Ser sido a petição Departamento urna consulta do senhor procurador g3ral do Distrito,
apresentada fora do prazo estabelecido no art.
das disposições indagando se deve ou não prosseguir o concurso para provimento de
Sraneitóriae da lei n. 281. de 28/10/936, e ia prorrogação eonemdida cargos do Ministério Público local, conforme os moldes da lei n. 258,
pora as reclamações dessa natureza.
de 29 de setembro de 1938. E assim consulta, por ter em conta o disno art. 2°, alínea d, do decreto-lei ri. 579, de 30 de julho da
3. Nestas condções. não pode ter deferimento a pretensão. — posto
t939. C. E. J. opina pelo prosseguimento nos termos da lei cirente Lira, diretor de Divieão.
tada, destarte encampando o modo de ver do aludido procurador.
Despacho: Indeferido, h vista do pareeer.—Luiz Simões Lopes.
2. O Ministério Público não faz parte da rnag1s5atura. No r,ters_
tido estrito da legi5lação brasileira, mesmo da conetituelonat magispARECSR
trados eão selmente os juizes, singulares ou Órgão, de triburtaili
coletivos.
3. Ma% tratando-se de cargos técnicos, mijas funções ee chartt
Processo n. 2.410 — DF/875 — Júlio Diz, escriturário,
obeso O, do quadro VII — Estrada de Ferro Notoeste do Brasil, do tntirnamente ligadas à mis são do Poder Judiciário, sm 'tudo por tudo
2thillstdr10 da Vitteão e Obras Públicas, em requerimento dirigido ~assemelhadas às exercidas pelo funcionalismo administrativo pra441 titular daquela pasta. pede transfererkeia para itl4ntica carreira priaroente, e atendendo a que a Conetituicão de 1911, nrt. 95, part.
grafo 3, com exe/usão doe chefes, estabelecia o concurso para o pro• Oaase do qua I, da mesmo ministério.
R. O pedida encontra amparo no parágrafo 2* do art. 35 da lei vimento doe respectivos cargos, o Governo houve par Pern, em 1998,
abk Ileajustasocuto e C. E. V. manifesta-se favorável ao Mu começar logo regulando as nomeações e promoções da Justiça local
deste Distrito (kl st. 256, de 28 de setembro).
,

Proce:zso n. 2.377 — — Alfrt,l.j da Silva Pinto, tri'thalhaclor, classe 1), do quadro VIII. — Alfândegas, tio Minist.prio da Fazenda, em requerimento elir:gido ao Senhor Pret-idente da Itequibl.ea,
pede transferência paia igoal rlas:-.e. da carreira de •-,:etituráido
mesmo quadro.
2. A C. E. F., tendo e pi vista a informação preEdnda pelo
S. P. F. de haver o reqberente se submetido a encorem de pri-

r
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4. A Constituição de 10 de novembro de 1937 não foi tão explicita. Más, mencionando a instituição do Ministério Público Fe-

deral no próprio titulo do Supremo (art. 99) e a ele tambein fazendo
referência, quanto ao deste Distrito (art. 105), e mesmo estabelecendo que aos dos Estados podia a lei cometer função ledaral (artigo
109, parágrafo único), claro que concebeu o problema al qual a Lei
aláxima anterior. Donde resulta, pela orientação seguida, a perfeita
lenda, no momento, da lei n. 256, citada, mormente em face do
art. 183 da Carta de 1937, declarando em vigor as leis que explicita
pu implicitamente não a contrariarem.
5. Assim encarado o tema, e considerando que o alcance da leklslação vigente, inclusive o decreto-lei n. '579, de 1938 (D. A. S.
p.), é, no terreno debatido, colher os melhores resultetlos e apurar
o mérito em seleção rigorosa e moralizadora, compreende-se que o
sistema de concursos estabelecido na lei ti. 258, citada, serve à finalidade administrativa do presente. , Ademais, confia o processo e
Julgamento do concurso a técnicos de seleção e relevo (art. 7° da lei).
O. Merecendo, como merece, todos os sufrágios do D. A. S. P.,

aconselhavel o prosseguimento do concurso antes iniciado, até que
Outra orientação seja adotada.
7. Deve, assim, voltar o processo ao chefe do Gabinete do senhor
tininistro da Justiça. — Paulo Lira, diretor de Divisão.
Despacho: De acordo. O D., A. 8. P. opina pelo prosseguimento
~Curso e para que seja mantido o regime estabelecido na lei
g. 256, citada, até que se adote outra orientação. — Luiz Simões

h

tica da carreira de Guarda Aduaneiro, do Quadro VIII — Alfândegas,

do Ministério da Fazenda, para ter exercício na Alfândega desta Capital ou na de Santos.
2. O S. P. F. informa que o requerente tem Concurso para
Guarda Aduaneiro, prestado em 1935, no qual ob:ave classificação
em 7° lugar.
3. A C. E. F. manifesta-se favorável ao deferimento de pedido
que encontra ap i..ip no art. 35, da Lei do Reajustamento.
4. Possuindo .o requerente concurso para o cargo que pleitea,
poderá ser dispersado das provas de habilitação esaahcleeicias pelo
dispositivo ,egal citado, como já tem sido decidido em casos semelhantes.
•
5. A vista do exposto, nada ha a opor à transferênala, que ficará
sujeita:
• a) à existência de vaga a ser preenchida por merecimento ou
do numerário para provimento de cargo Vago;
b) a ir e peticionário ocupar, por ordem de antiguidade, o úlfilao lugar da classe a que vier a pertencer; e,
e) ficando a designação da Alfândega em que deverá servir subordinada à conveniência do serviço e à existência de vaga na lotação.
6. Pode õ plocesso ser submetido à apreciação do Sr. Presidente
da República. — Paulo Lira, diretor de Divisão. •
Despacho: De acordo. — Luiz Sim6es Lop•fs.
PARECER

W.opes.

PARECER

Processo ri. 2.664 — DF/668 — Submete o Senhor Presidente

Processo n. 2.483 — DF/685 — Mário Guilhermii Cavalcanti,
Ituarda-livros, classe F, do Quadro I — Tesouro Nacional — do Ministério da Fazenda em requerimento dirigido ao Senhor Presidente
da República, pede 'transferência para classe idêntica da carreira de
Escriturário, dos Quadros VII — Delegacias Fiscais -- ou VIII —
Alfândegas — do mesmo Ministério.
2. A C. E. F. opina pelo atendimento do pedido para o Quadro
LVIII - Alfândegas — onde diz existir cargos vagos na carreira e
piasse pretendida.
I
3. A pretensão está amparada pelo artigo 35, cia Lei do Reajusmento.
r 4. O requerente está classificado em 1° lugar no concurso de ia
01:delineia de Fazenda, realizado em 1937, no Estado do Piauí, coaurso esse que dispensa, como tem sido decidido, das provas de habilitação determinadas pelo dispositivo legal acima referido.
5. Nestas condições, nada ha a opor k transferência pleiteada,
iara qualquer dos Quadros pretendidos, ficando a expedição do ato
tadieionada
a) à existência de vaga a ser preenchida por merecimento ou
bis numerário para provimento de cargo vago;
b) à colocação do interessado, por ordem de antiguidade no tilo lugar da classe a que vier pertencer; e,
c) a continuar a perceber o mesmo atual vencimento do padrão
, isto é, 700$000 mensais.
6. Pode assim, o processo ser submetida à apreeiação do Senhor
reaidente da República. — Paulo Lira, diretor de Divisão.,
.Despichot De acordo. — Luiz Simões Lopes.
'

.
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da República à apreciação deste Departamento a exposição de motivos em que o Senhor Ministro da Viação propõe que se expeça decreto declarando que a designação do oficial administrativo, classe
"L", do Quadro II, daquele Ministério, Joaquim Bittencourt Fernanda de Sá, feita por decreto de 47 de fevereiro de 1938, para organi-

zar o Serviço do Pessoal do Ministério, tem o caracter de substituiçao.

2. O Serviço do Pessoal do Ministério da Viação foi criada pelo
art. 9° do decreto-lei n. 204, de 25 de janeiro de 1938, que assim

rezai

.

"A Diretoria Geral do Expediente do Ministério da Via-.
e Obras Públicas passa a denominar-se "Serviço do

CãO

Pessoal".
3. Esse mesmo decreto-lei, em seu art. 14, estabelece que:
"Serão distribuídos pelos diferentes serviços criados 'a
transformados os funcionários e extranumerários atualmente
lotados nas repartições referidas na presente lei".

•

4. De acordo com a legislação citada, a chefia do Serviço criado
cabia ao Diretor Geral do Expediente do aludido Ministério, que a
exerceria, de acordo com o critério estabelecido pela lei n. 284, de
28 de outubro de 1938, em caracter efetivo, embora a investidura do
mesmo içasse em comissão, conforme o art. 2° do decreto n. 2.296,
de 29 de janeiro de 1938.
5. Esse Diretor, porém, não chegou a assumir a direção do Serviço, e, à vista de autorização dada pelo Senhor Presidente da República, passou a servir no extinto Conselho Federal do Serviço Público Civil, que não podia prescindir de seus serviços.
8. A vista do exposto foi feita a designação do Senhor Joaquim
Bittencourt Fernandes de Sá para organizar o Serviço rocem-criado.
PARECER
7. Essa designação é que se propõe seja convertida em substituição, na forma da legislação vigente.
Processo n. 2.484 — DF/684 — Jugurta Castelo Branco, Eser18. A proposta, para o período de 17 de fevereiro de 1938, a 17.
hirto, classe F, do Quadro VII — Delegacias Fiscais — do Minis- de agosto do mesmo ano, encontra apóio no art. 3° do decreto 642,
. rio da Fazenda, pleiteia, por intermédio do Sr. ministro Osvaldo de 1,4 de fevereiro de 1936, que diz:
anha, a sua transferência para .o Distrito Federal.
"Reputar-se-á unicamente substituição, para o efeito doi
.
2. O S. P. F. sugere a transferência para o Quadro III — Reartigos precedentes, o exercício interino dos lugares de chefia
2obedorlas Federais — na mesma carreira e classe, onde diz existir.
ou direção, que invistam o substituto de funções diversas das
sargos vagos, estando, além disso, desfalcada a lotação da Recebeinerentes ao seu próprio cargo, em virtude de leis e regula¡floria do Distrito Federal.
•
mentos".
3. A C. E. F. não se opõe a essa transferência, que encontre
f
V. Dai por diante, tendo sido revogado o decreto 642, pelo depanam no a 2° do art. 35, da Lei do Reajustamento.
creto-lei 818, de 18 de agosto de 1928, está legalmente amparada a
4. Nada ha a opor à transferência pleiteada para a mesma car- substituição
(
proposta pelo art. 5 9 e seu parágrafo desse mesmo detetra e classe do Quadro III ---. Recebedorias Federais — corno se creto-lei:
¡sugere, ficando a expedição do ato condicionada:
"A gratificação de função caberá a quem realmente a
"a) à existência de numerária para provimento do cargo vago;
exercer o nela estiver legalmente investido, ...etc".
.1
b) á colocação do interessado, por ordem de antiguidafie. no
"Essa gratificação será percebida cumulativamente com
•Intimo lugar da classe a que vier pertencer;
os vencimentos do cargo efetivo do funcionário... et."
e) a continuar a perceber o Mesmo atual vencimento do padrão
10. Assina sendo, pode o processo ser restituído ao Senhor PregT, isto é, 7002009 mensais; e,
d) ficando a designação da repartição em que deverá servir zu- sidente da República, opinando este Departamento pela aprovação
lbordinada à conveniência do serviço e à existência de vaga na lo- da' proposta. — Paulo Lura, Diretor de Divisão.
-tacão.

Despacho: Aprovado. — Luiz 'Simões Lopes.

•

5. Pode, assim, ser o processo submetido à apreciação do Senhcr
eesidente da República. — Paulo Lira, diretor de Divisão.
Processo n 2.331 — DF1681. — Em dezembro de 1937, o senhor diretor do Departamento Nacional da Produção Animal, do MiDespacho; De acordo. — Luiz Simões Lopes.
•nistério da Agricultura, Indústria e Conaércio, propôs .11 Diretoria
•Geral daquele Ministério o tcajustamento das funções de alguns flui..
PARECER
rionários do cilado :nstittifo, em cargos de acordo com ^o.: seus coa
Processo n. 2.003 — DF/680 — Oscar Ave/ar dos r s, Ener.- falecimentos especializados.
2. São es-es funeionáros os Biologistas, classe L,' Dr.
,Cternador, classe E, do Quadro III — Imprensa Nacional — do Miaiistério da .Tustiça e Negócios. Interiores, am requerimento dirigida Moses, classe K, Drs. António Fernandes da Costa Jklnior e Vuea
ak, Sr. Presidente da República,. Pede tranaferenela pars. classe jdên- miro 1.1. ires Feroira, itgln1. J. atá Rankriffl 0818". Ééeltinna s oh'
At
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peeializados, respectivamente, em Leprologia, Psiquiatria, Sifillei
e doenças nervosas.
3. A C.E.A., apreciando a proposta, e tendo em vista a filo;)ortunidade do reajusiamento, em face do art. 2, das Disposições
Transitórias da Lei n. 284 de 28-10-936, sugeriu ao antigo C.F.S.
P.C., a transferência, "ex-offieio", daquelas especialistas para o qua4.1_ro 1, do Ministério da Educação e Saude.
4. O ander) C.F.S.P C., mandou ouvir, a respeito, a C.E.E.,
que restitue, agora, o processo, manifestando-se de acordo com o
parecer do S.P.E.
5. Diz-o S. P.E. rido ser possivel, no momento, por falta de
vaga, e efetivação da g transferências, mas considera serem elas de
interesse para aquele Ministerie, indo os Drs. Antônio Fernandes
Costa Júnior e Rui Pereira Gomes para a carreira de Médico-clinico,
o Dr. Valdemiro Pires Ferreira, para o de Médico-psiquiatra, o doutor Artur Musas para a de técnico de Laboratório, nas mesmas classes a que pertencem presentemente.
6. Segundo se esclarece , aproveitamento desses especialistas
no D.N.P.A. foi feito por 'ocasião da organização dos serviços do
Ministério da Agricultura, quando não se havia ainda, cogitado definitivamente do ensino das profissões liberais de veterinário, químico e agronómo, admitidas naquele Departamento, pelo que teve a Administração de recorrer a eiementos estranhos às citadas profissões.
7. Diz o senhor diretor do D.N.P.A.:
"Desses elementos alguns se adaptaram às novas funções
a que foram chamados a empregar suas atividades, enquanto
outros continuam presos às suas profissões e especialidades
primitivts, encontrando-se assim, deslocados em nosso ambiente de trabalho".
e, ainda:,
"O aproveitamento, dos técnicos em apreço em outras repartições, nas quais os seus conhecimentos especializados, bem
diverso:4 dos que consultam os interesses deste Instituto, possam ser empregadas com reais vantagens para a administração e em proveito da própria ciência, constitue, realmente,
uma medida que se deve por em prática, pelo bem do serviço público.
8. Salienta a C.E A. que, além de estarem esses funcionários
inteiramente deslocados de ambiente e de especialização, não podem
ter, no D.N.P.A. o lstimulo necessário, por isso que exercem, ali,
cargos privativos, de veterinários e químicos e, não possuindo diplomas dessas especialidades, não poderão ser promo-vidos em face
da determinação expreesa e .0 art. 70. do decreto n, 2.290, de 28 de
janeiro deste ano.
9. Diante do exposto, parece-me que deve este Departamento
propõr ao eenhor Pree‘dente da República a transferência do doutor
Artur Meses para a classe L, da carreira, de Técnico de Laboratdrio;
do Dr. Valdemiro Pires Ferreira, para a classe K, da carreira de
Médico Psiquiatra e dos Drs. António Fernandes da Costa Júnior e
Rui Pereira Gdrnes, respectivamente, para as classes K e .1, da carreira de Médico-cila/no tudo do quadro I, do Ministério da Educação
Is Saud% nos termos ri , art. 35, da Lei n. 284, de 28-10-936, combinado com o ã 1 0, do art. 20, do decreto n. 2.290, de 28-1-938.
10. Tratamln-se de transferências para carreiras diferentes, encaminho o ptocesso à D.S., para que se digne de apreciá-las quanto
te provas de habilitação que deverão ser prestadas, submetendo, em
seguida, o prezesso à consideração do senhor Presidente do D.A.S.P.
Paulo Lura, diretor de divisão.

Nova classificação de funcionários públicos civis da União, pok
ordem de antiguidade, em 1 de janeiro de 1937, ia-ri do art. 5 0 , pa.
rágrafo único, das disposições transitórias da lei n. 284, de 28 de
outubro de 1936, referente bis classes "M" e "L" da carreira de Eu-,
genbeiro (I. F. E. e D. N. E, It.) do Quadro I do M. V. O. P.,
retificada por decisão do D. A. S. P. e aprovada pelo Sr. Presidenta
da República, por despacho de IS de dezembro de 1938. (Processai
a. 455):
MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICA
QUADRO 1

enrreira: Engenheiro. (1,

F. E. • D. N. E. 11.),

Classe M
1. João Baptista Lobato.
2. Theogenes Rocha.
3. Graciliano Martins Filho.
4. Francisco Amynthas Boet-a Neves,
5. João da Silva Campos.
6. Getulio Lins da Nobrega.
7. Joaquim José de Sousa Breves.
8. José Cesario de Faria Alvim Mo,
9. Mario Simões Corrêa.
10. Mario de Lacerda Gordilho.
11. Francisco Cornelio da Fonseca Lima Junto",
12. Edmundo de Almeida Monte.
13. João Ferreira de Sá e Benevidee.
14. Henrique Barbalho Uch4Sa Cavaleanti,
15, Francisco Pereira Caldas.
16. Adolpho Carneiro.
17. Braulio Eugenio Müllsr.
18. José Alexandre Mearas,
19. Joaquim Cerqueira de Carvalho.
20. Joaquim Licinio de Souza Almeida.
21. Alfonso de Miranda Freire de Carvallid
22. Antonio Victorino Avila.
23. Adolpho José Moreira.
24. Enéas Vaeconcellos de Queiroz,
25. Othon Alvares de Araujo Lima.
26, Ulpiano de Barros.
27. Affonso de Castro Rebello Baggi.
Classe y

1. Humberto Paranhos Pederneiraa,
2. Luiz Marinho de Azevedo,
3. Octavio Gordilho de Castro.
4. Manuel Luiz Martins.
5. Evandro Ribeiro.
6, Gicero Coelho de Faria.
7. Honorio Bicalho Hungria.
8. Lincoln Perry de Almeida,
9. Abel Peixoto Mein.
10. Carlos Caminha Sampaio.
11. Alvaro Silva.
12. Sylvio Cardoso de Aquinc é
IS. António Nunes Gaivão.,
14. Gemino Ferreira.
15. Genserico Munia Freire.
16. John Cramer Junior.
17. Flávio Vieira.
18. Mario Leite.
Encaminhamentos:
19. Walter Ribeiro da Luz.
20. Paulo Diamantino Lopes,
Processo n. 680 - Artur Pinho, candidato classificado em con- 21. Antonio Marques da Costa Ribeiro
curso para oficial de justiça do juiz de direito da r Vara Criminal 22. Antonio Enrico Saraiva.
do Distrito Federal, em 1929, equivalente, hoje, à classe E, pede seu 23. Gilberto dos Santa Neves.
aproveitamento. - Ao Sr. ministro da Justiça.
24. Joaquim Leite de Oliva,
Processo n. 1.541 - Sobre situação dos escrivães da 1' e 3 Co- 25. Alvaro da Cunha e Mel/o.
28. Oscar Rodolpho Cox.
letorias Federais de Santo Amaro. - Ao S. P. F.
27. Manuel Gonçalves da Silva Torne.,
Processo a. 2.663 - Hamilton Beltrão Pontes, guarda-livros, 28. José Gaioeo Neves.
alasse G do Qaudro I do Ministério da Fazenda, pede remoção. - .29. Roberto Pauline Soares de Sousa.
Às S. P. F.
30. Graccho Peixoto da Costa ~ripes,
Processo n. 2.680 - Henrique Marcos Borges da Silva, candi- 31. Thomaz Pornpeu Aceyoll Borges.
dato classificado no concurso para guarda-aduaneiro na Alfândega 32. Roberto Ribeiro Meira.
33. Heitor Teixeire Brandas).
de Recife, pede sua nomeação. - Ao S. P. F.
Enzo Carlos Pinto.
34.
Processo n. 2.719 - Leo Lima e Silva Afonseca, escriturário,
Artur Rios de Gerqueira.
classe E do Quadro Único do Ministério do Trabalho, pede tranefe- 35.
36. Vicente de Britto Pereira
raneia de Quadro e Ministério. - À Cl. E. T.
37. Norberto da Silva Paes.
Processo n. 2.722 - Agenor Afonso Cruz, contador, classe I do 38. Arthur Crespo de Oliveira..
Quadro I do Ministério da Fazenda, pede transferência de carreira. 39. João CaDistrano Gomes dl Amima,
40. Humberto Milano Junior.
- A C. E. F.
41. Izidol3 de Deus Lopes.
n.
2.727
liel!or
Pires
Drummond,
ajudante
de
teProcesso
42. Is'udoro Lemos do Oliveira.
usureiro, efetivo, classe G do Quadro VII do Ministério da Fazenda, 43. Marco; ValdPtaro da Fonseca
loode transferência de carreira. - À C. E. F.
41. Ilermellndo de Barros Lins
Processo a. 2.838 - Othon Ileury Leonel-fios, engenheiro de 45. Eduardo R i os Filho.
jejuas, classe It do Quadro Único do Ministério da Agricultura, pede 46. Ao 2 LIA to Paranhos Ponto:10d.
47. .krio Beeno de Araujo.
iratder89oka de earreira. - À C. E. E.
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Classe: O
, 1. Leandro Rodrigues Chaves.
. 2. Waldemar Brum.
3. Gregorio dos Santos Fontes
4. Thoniaz Vieira Saltes Filho.
1 5. José Espirito Santo Rodrigues..
. 6.Marcellino Alves Cardoso.
7. João Braz dos Santos.
8. Itahy Cruz.
Classificação de funcionários públicos civis da União, por ordem 9. Oriovaldo Gomes de Oliveira.
,antiguidade,
em 10 de janeiro Je 1937, "ex-vi" do artigo 5°, pará- 10. Adolpho Alves dos Santos.
1
rafo único, das DisposkiSes Transitórias da Lei n. 284, de 28 de ou- 11. Francisco Anionini
ubro de 1936, aprovada pelo senhor Presidente da República por des- 12. Adaloio Gonçalves de Figueiredo.
13. Alvaro de Oliveira Escada.
.
pacho de 13 de dezembro. (Proraiso n. 2.205).
Classe.
O
unmsTr4tro DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
i. Guilherme Amabile.
2. Amaro Rezende.
QuADR0 rim (o. REO. MO GRANDE DO SUL),
3. Orlando Francisco Velho,.
4. Mario Machado da Rosa.
Carrtira: Carteiro
5. Orestes de Jesus.
6. João Baptista Caetano.
, 7. Angelo Vaccaro.
Classes: E. 1), C e 1;
8. Moricyr Pires Figueiredo.
Classe 31i
Fabio Pandolfi.,
9
• Alvaro Simões dos santos.
Jorge Cavalheiro Alves Bandeira.
• Arthur Martins de Menezes, i
11.
Alexandre
Maggi.
Vicente
dos
Santos
Paiva.
•
12. Waldyr Andrade Sant'Anna.
• João GIndido de Azevedo.
13. Justino Coelho da Silva NEMO.
• Luiz José Rodrigues de sonsa
14. Rodolpho Carneiro Jung.
. Adolpho Figuelró Dias.
15. Leontino Fonseca.
• Gilberto da Fontoura Ludge.:!od
16. Genesi° Cezar Martins.
. Custodio Lemos da Silva._
17. Oscar Pinto de Azevedo Freitas,
• Arthur Oscar dos Anjos.
18. Emili g Gonçalves.
0. Arsenio-Alves Cabral.
19. Firmiano Dias Pereira.
1. Amadeu da Rocha Pedrosn,
20. João Roberto Trindade,
12. Virgilio Pinheiro Teixeira. f
21. José Almiro da Silva.
:; 8. Waldemar de Miranda Ord.
22. Emiliano Cunha.
' 4. Julio Octavio Seguei.
23. Acácio Mendes dos Santos,
6. Gustavo Pinhelio da Cunba.
24. Manoel Ramos aos Santas.
13. Paulo Alves da Cruz.
25. Luiz Palmeiro,
i 7. Alziro Joaquim Ferreira.
26. Luiz Pereira..
27. Otávio Correia.
Classe: D
28. Calino Ferreira Pacheco.
29. Floriano Carnpolino Rick.
. Antonio Ribeiro de Almeida.,
30. Lindolfo Bugs.
• Narciso Falcão da Silva.
81. Bráulio Borges Floravanta,
• Pedro Teixeira de Souza.
32. Jorge Marques.
• Florduardo Octavio da Salva.
33. Alfredo Cardoso ICnorr,
. Aristides Gonçalves.
31. Jcvelino dos Santos Borgas
. João Alves Goyer.
35. Hildo Haag.
. Luiz Carlos da Costa Freire
35. Maurillo Rodr;gues.
. Ramiro Soares Pereira.
87. José Waldemar Rodrigues.
• Euzebio Salgado.
88. José Alves de Oliveira.
. Carlos Gomes de Oliveira.
89. Armindo Manfro.
1. João Gomes do Paiva.
40. Otacilic, Thomaz da Fontoura,
2. Gaspar José de Campos
41. Milton Brum.
á. Emilio Ferreira Dill.
42. Antonio Moreira Machado.
4. Elpidio Lucas de Oliveira.
48. José Cardoso Rangel.
5. Paulo Gonçalves Casa Noa.
144. Joaquim de Azey edo emito,
6. Francisco Furasté.
'45. Pedro Gonçalves Esteves,.
Polymnestor Falcão da Frotac
46. Francisco Sassone.
8. Heraldo Nascimento Saibro.
47. Itacyr Borges Martins.
9. Abel Joaquim '1Etetano.
18. Alcides Eustachio da Silva Mi;
O. José Rodrigo Vuuma Rios.
49.. Osmar Corréa dus Santos.
1. Cassiano Rodrigues de Souza.
50. Ivahy Porto.
. Othelo Primat Gonçalves Casa . Nova.
:le1. Euelydes Gomos Tarouco.
3. Adamastor Fernandes.
. Theodomiro Siqueira Machadit,
4. Olavo Pereira Couto.
3. Alberico Pereira dos Santo. ..1
5. Joaquim Dias.
54. Tapyr Cosenza.
6. Alencarino Cosmo Saldanha de Ce.ryalhd.
7. Domingos dos Santos Fontes.
$5. Aristides Gomes da C4004.
. Adolpho Floriano da Silva.
56. João Carlos Jungblut.
9. Edmundo Rodrigues Noronha.
O T. Mario Corrila Dias.
68. Mello Pinto Bandeira.
. Pedro de Paula Lima.
1. Ascendino Lindolpho Gomes.
fr
, 2. Donato Rodrigues Terra.
8. Alberto Machado Junior.
Cia~e
asse:
Gas,:ai
r::4
(moi
o"-"146.
_ . a 4'
4. Evaristo Benigno de Castilhos
5. Francisco de Souza Medeiros.
6. Julio Marques da Costa.
1. Celso de Barros Figueiredo.
7. Hermogenes Fernandes de Oliveira,
kt. Zeferino Silveira Leitão.
• Luiz Carlos Pires Bareellos.
$. João Pinto de Azevedo,
Vicente Marques Pinheiro.
4. Ernani Tunas.
O. João Pedro Gibbon de Oliveira
d. Oscar Martins Costa.
1. Waldemar dos Santos Sampaio6. Murillo -do Couto Guerreiro Lima.
' 2. Alfredo Gonçalves Varella.
7. Jolin Antonio de Almeida.
• 3. Alcides Berelion des Essaria.
8. F.Porioide Pereira Gomes.
4. Domingos Alves Rolão.
9. Scgi • roundo Budzyn.
5. Euclydes Johim Ferreira.
/O. All.ia to dahriel da Silva.
g6. Mariense Duarte de Oliveira,
II. _kk el.ou do Nascimento.
17. Lysippo José Rodrigues'.
12. Jtm. rrancisco Floreatiao Afkkuntialbl
48. Angelo de Aquino Osorio

•

. Rubem de Freitas Abreu.
9. Benjamim Floriano da Graça Amalia.
O. Nativo de Paula Ferreira.
I.. Jorge Soares de Gouvèa
. José Marques V:anna.
. Leonidas do Siqueira ~Pus.

1

•

.

Me.
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13. Diogenes Baptista.
tí. João da Silveira Menezes.
15. João Pedro Corrsa.
16. Leoriorine da silva Marques.
17. José Carlos da Fonseca Araujo.
18. Primo Souto de Carvalho.
19. Luiz de Moraes Rangel.
20. Joaquim Alberto de Vasconcella
21. Oswaldo Aleister.
22. Emitia aib .-. im da Silva.
23. Raptiael Gi)Ilra )Veti ventura.
24. ()atavio Barreto Rosa,
25, Olavo Barreto Rosa.
26. Angelica lisniteira Duarte.
27. Ramiro Caslello da silveira.
28. Carlos Tbompson Flórea Netto.
29. Tereis' CoerSa Soares.
30. José Custodio Barriga Filha.
31. Paulo Bina Fonsat.
32. Luiz Carlos Gonzaga.
33. João de Deus Soares.
34. Sady Alves Ferreira.
35. Olmiro dos Santos.
36, Lydio Silveira Bittencourt.
37„ Abilio Gomes Dias.
38. °nativo Bastos da Silva.
39. Luiz de Freitas Só.
40. Osvaldo de Carvalho Bastos.
41. Carlos Mesquita da Cunha.
42. Joaquim de Freitas Chaves.
43. Amadeu Caselgrandi.
Ciaste E
1. Amalia Anson Lima.
2. Lesy Ruiz Caravantes.
3. Luiz Reginatto.
4. Pedro lianisch.
5. Adolpho Bernd Junior.
6. Miguel Viteilo Smith.
7. Cyro Florsano Rivalda.
8.Ernesto Viriato da Rocha.
9. Arnaldo Ramos.
10.Aldo Alves Pacheco. 11. Aura Pereira Lemos.
12. Adalberto da Silva Guimarães.
13. Teimo de Sousa Lima.
14. Ney Bernd.
15. Antonio Guilherme Ateria.
16. Ovidio Osvaldo Pandolfi.
17. Oscar Corrèa da Silva.
18. Carlos Palmeira.
19. Roderico Raphael Baptista.
20. Willy Solon Garibaldi Becker.
21. Raphael Molinari.
22. José Armando Rosa.
{ Antonietta dos Santos Finochto.
23.
Julio de Carvalho Cotia.
Ruy
Calleya.
25.
26. Antenor Remeliaue dos Santo..
27. João Manoel de Moraes.
28. Rerny Pereira Gonies.
29. Adão Bodrigues da Rocha.
80. Genesi° de Souza Costa.
31. Vicente Vaccaro.
32. Odilon de Lima Borba.
33. Alfredo Mala Bastos.
34. Leonte Espindola da Silvens.,
35. José Ulrich Romano.
36. José Maria Rodrigues.
37. Ernesto Lopes Delgado.
Classe

p

1. Luiz Baptista do Couto e Silva.
2. José Raphael de Azevedo.
3. Lúcio Fontes.
4. Gustavo Banem.
5. Odemar de Magalhãee.
6. José Costa de Andrade.
7. Júlio da Silva Carbuhn.
8. Nancy Ribeiro de Oliveira.
9. Fernando Augusto Villeroy Schnelder.
40. Yolanda Menna Barreto.
11. Maria das Dores da Fontoura Chagai.
12. Amorico João Tebreira.
13. José Bruno Gonçalves.
14. Manoela Lopes de Miranda.
Luciano Silveira.
15.
I Napoleão Cicero Pacheco Bailar.
17. Worny João Oldemar de Souza.
48. Emilio Joaquim de Oliveira.

19.
20.
21.
22.
23.

José Maria Braga.
Willybaldo de Moura Fetter.
Seina Levinson Nicilovitz,
Mario Azevedo.
Isabel José do Borba.

Perciliana Marins Colvara.
" 25. Alzira Baptista Pereira.
26. Dircen Alves Pereira.
27. Raul de Mello Ribeiro.
28. Leonel Luiz Marques.
29. Mercurio Amato Fregapani.
30. Ticiano Peguraro.
31. Clodoaldo Martins dos Santos.
32. Euripedee Lehugeur Moraes.
33. Raul Pinto Amando.

•n••n..

Classificação de funcionários públicos civis da União, por ordem de antiguidade, em 10 de janeiro de 1937, ez-vi do artigo 50, pa..
rágrafo único, das Disposições Transitórias da lei n. 284, de 28 do
outubro de 1936, aprovada pelo Sr. Presidente da República por despacho de 13 de dezembro (processo n. 2.238).
MINISTÉRIO: VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
QUADRO : XXVII (D. na Aueioets).
Carreira: Agente
Classe: E
• Anna tina de Albuquerque.
1. Manoel Corrêa de Lima Gama.
Carreira: Ajudante de agente
Classe: D
1. José Augusto Carvalhal.
4. Adolphina Pereira Sampaio.

Divisão de Seleção a Aperfeiçoamento
Processo 2.075:
Abigail de Andrade Sousa, candidata inscrita no concurso de
Auxiliar Estatístico, menor de 18 anos, pede para prestar o referido
concurso.
Parecer:
A requerente inscreveu-se condicionalmente no concurso para
provimento dos cargos da classe inicial da carreira de estatístico auxiliar, cujas inscrições se encerraram a 30 de setembro.
2. A aludida req. só em fevereiro p. completará dezoito anos,
idade mínima estabelecida pelas instruções especiais referentes ao
aludido concurso.
3. Pede para ser admitida a prestar o dito concurso.
4. Opino peio indeferimento.
A consideração do Sr. presidente deste Departamento. D. S.,
do DASP, 29-11-38. - H. Brito.
Despacho:
Indeferido, á vista do parecer Em 3-12-38. - Luiz Simões Lopes, presidente.
Processo 4.574:
Luiz Gaivão do Valls, tradutor classe R, da Diretoria Geral do
Departamento Nacional do Povoamento - Ministério do Trabalho pede transferência para a carreira de Oficial Administrativo.
Parecer:
Opino pela aprovação das provas, programa e processb de julgamento constantes dos as. 5, 6 e 7 do parecer da S. O. S. do INEP
(fls.) e proponho se cometa á banca examinadora do próximo concurso para escriturários de qualquer Ministério a incumbêncri
realizar as aludidas provas e respectivo julgamento. A consideração
do Sr. presidente deste Departamento. D. S. do DASP, 29-11-38.
- M. Brito.
Despacho:
Aprovado. Em 2-12-38. - Luiz Simões Lopes, presidente.
Processo 2.211:
1. Joaquim Brás Ribeiro, classificado em 10° lugar pela banca
examinadora do concurso de provas e de títulos para provimento nos
cargos da carreira de técnico de educação do quadro I do Ministério
da Educação e Saúde, tendo obtido certidão do julgamento dos seus
títulos pela petição n. 1.834-38 anexada ao presente processo, pede
"para aduzir ao requerimento de anulação do referido conLurso•
que a banca examinadora sonegou 'o titulo máximo do requerente,
isto é, o de técnico de educação efetivo, letra J, o que, no entender
do peticionário constitue suficiente "esbulho para justificar a anulação do concurso".
S. As expressões do recorrente levariam, nos termos do ã 20 do
artiso 25 das in s truções gerais para a realização de concursos, a Mo
se apses hr sim roMnrnarão.
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2. Considerando-se; contudo, no seu mérito, cabe ponderar que
Como "terceiro fato", alega novas omissões, de julgamento I o titulo de tacnico de educação efetivo, apresentado pelo peticionário, banca, em relação a "autros títulos porque não estavam com sis
siG'
não se ensplarfrando nem no grupo A (artigo 8° dos instruçéass es:pe- no entender da comissão", extenetendo-se em sustentar ai °Jaa
a
umidade
da
comprovação,
em
face
da
"declaração
do
candidato,
.'er.
ciais), relativo a "atividades docentes", nem dó grupo C, referente
"trabalhos publ icados sobre assuntos escolares ou de educação em indicação de fatos precises e verificas-eis" e afirmando que o pará-n
geral", só no grupo restante (B ±_correspondente a "ativid'ades em grafo 2° do artigo 8° das instruções especiais reguladoras do ~curse
,cargos de administração de educação e ensino, com respcnsabilidad'es deixa claro que "se a comissão não convidar o candidato a apresentar
documentação relativa à validade ou à significação dos títulos é
técnicas") poderia se incluir,
Minudenciando o grupo em apreço, as instruções limitam os ti- porque não julgou necessário".
•
rtulos computaveis aos que sejam relativos a a) "direção de escolas Quanto à monografia e respectiva defesa oral, o recorrente alga
Oficiais e direção de cursos oficiais", b) "direção de s erv iços téc- a existência de erros. do julgernento, entrando em minticias na apis3Picos, oficiais, de educação", e) " inspeção escolar, orientação do en- dação de como decorreram sua prova e as de outrea candidatos e casino ou. assistência técnica, e m serviços o ficiais de educação e en- tabelecendo comparações. Na parte referente ao julgamento da mopino", e de "direção geral de serviços oficiais de educaç ão ou de 'di- nograf ia, discute o critério seguido, que teria levado a comissão a
eeleões desses serviços". Dos diversos itens t ranscritos, só o corres- dar notas mais elevadas a trabalhos de autores sem títulos computaveis
baixas aos de candidatos com "estudos pessoais realizados
ipondente á letra c) com p ortari a o titulo de técnico de educação, uma anomais
exame de problemas reais e complexos", cujas conclusões tiares que todos os demais se referem explicitamente á "direção",
, Ao firmar previamente o critério para julgamento dos títulos, a vessem_ sido "baseadas em observações e pesquisas trabalhosas e
panca subdividiu o grupo B, aludido, em 17 "especies", das quais 8 dificeis", como seria o caso do recorrente, e a atribuir maior mi' orrespondentes a "direção" ou "vice-direção de escolas, 3 a "ins- mero de pontos a "monografias puramente literárias" do que às
eção escolar", 5 a direção ou assistência de repartições técnicas e de "carater mais especializado", como a do mesmo recorrente.
O Sr. Moisés Araujo afirma, ainda, que a atribuição de "nota
ma a relatórios e documentos semelhantes (dos mencionados no
. 2 do grupo citado). O aludido critério estabeleceu, ainda, comouma
maisconfissão
alta na prova
de defesa do que na monografia" "vale por
de que
houve rigor excessivo no julgamento da
receito de n. 4: "Quando o candidato tiver duas ou mais nortica- monografia", para concluir
que o grau setenta, conferido ao seu
. aões para cargos equivalentes,sconsiderando que tais nomeações cor.- trabalho, "é efetivamente muito inferior ao mérito real" respectivo.
respondem a simples remoção, a comissão atribuirá pontos unica- .
3. O que o recorrente solicita, e vem resumido na parte final
'inente a uma delas".,
de sua petição (item 5), equivaleria a dar-lhe vista de todos os
Tendo em vista que o Dr. Brás Ribeiro, nomeado inspetor em documentos do concurso (letras
a e b do aludido item), ao que!
:estabelecimento de ensino secundário (por concurso), foi, posterior- presumo para que dai resultasse noaaa Vista dos documentos retaque
'
é,
'haente, nomeado técnico de educação, sem novas provas, isto
,ridos, com o parecer ou as informações da banca examinadora, a
primeiro cargo se transformou no segundo, entendeu a banca exa- que se seguiriam as "razões finais" do recurso (letra e do mesmo
inacfora que o caso se compreendia no . preceito transcrito e, para elj
.
ão infringi-1o, computou para o 'candidato apenas uma nota, suem)1‘1.ile vejo como possa ser _deferida a solicitação, que, se viavel
ordinada á especie B 12, "inspeção escolar secundária", tomando-a ) para o c aso si
o peticionário, não deveria ser negada a todos os de1
Aliás, no grau máximo.
mais -candidatos, habilitados ou não, o que importaria em subAo contrário, pois, do que supõe o recorrente não houve sone- versão de todo o proceaao do concurso,
,
fação do seu título ao julgamento, tanto mais que é na própria letra
Quando muito, seria deferivel a expedição de certidões do qud
) do grupo B (artigo 8° das instruções especiais) a referente a pede, na forma das leis em vigor. Mas, caberia tal providência',
inspeção escolar", que se menciona, tambem, "orientação do ensino aliás não solicitada ? Eàtabelecendo as instruções gerais para a rea' ti assistência técnica", única rubrica a que se poderia subordinar o lização de concursos (Ato n. 45 cio extinto C.10.S.P.C., de 9 do
tulos em causa, sa não fosse julgada rigorosamente justa sua hl- fevereiro de ano corrente), o "prazo improrrogavel de cinco dias",
lusão na de inspeção escolar. É de notar, ainda, que, da, . cinco e43- para reclamações, poderia o recorrente falar de novo (artigo 25;
pedes atraz indicadas como correspondendo a direção ou assistên- Parágrafo 1.°)?
ia de repartiçães técnicas, só duas se referem a assis qlecia; para
remo quer que seja, parece-me possivel examinar cada iasuma
delas ("assistente de serviços técnicos") o máximo admitido foi pugnação do ' pauso sem a providancia requerida.
i mesmo
s
4. Vejamos as alegações sobre os títulos.
(5); a outra ("assistente de diretor técnico") alo comporp
Entende o recorrente que a banca "equivocou-se na classificaViria o titulo apresentado.'i
ção de um dos títulos (o de nomeação para inspetor escolar)". Tal
Acho, assim, que nada ha que deferir na petição examinada.
titulo foi considerado incluído no grupo B, citado no artigo 8° das
A. consideração do Sr. presidente deste Departamento.
Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento do Departamento Admi- instruções especiais relativas ao concurso e aí explicado como abreulilaistrativo do Serviço Público. Em 14 de dezembro de 1938. — Marte gendo "atividades em cargos de administração de educação e ensino,
com responsabilidades técnicas". Referindo-se os dois grupos resde Britto.
1
tantes. A e C, respectovamente, a "atividades docentes" e a "traba1 - De acordo. Arquive-se, Em 15 de dezembro de 1938. — Luiz lhos
'publicados sobre assuntos escolares ou de educação em geral".
rigieiões Lopes.
só Mesmo no grupo B poderia ter sido classificado o titulo em apreço,
Processo n. 1,894
desse-se-lhe, ou não, a feição frisada pelo peticionário em seu reNão me parece, pois, procedente a reclamação, neste ponto.
1. O kir. Moisés Xavier do Araujo, classificado, no concurso para curso.
Quanto ao valor atribuído ao título, verifica-se do exame da dotécnico de educação do quadro I do Ministério da Educação e Saúde cumentação atinente ao julgamento que a_ banca subdividitkos títulos
iem
7° lugar, pela
respectiva
examinadora,
recorre do ato
que pertencentes
ao grupo B era 17 'espécies", das quais C referentes a,
)9 classificou
por essa
forma,banca
aduzindo
várias considerações
e ters
iminando por pedir "lhe seja facilitado o exame dos títulos e do- direçao de escola" (ou "vice-direção"), 3 a "inspeção escolar", IS
e um a relatórios e do,oumentos apresentados pelos diversos candidatos, respectiva cias- a direi:ao ou assistência de repartições técnicas
„oda:seção e pontos atribuidos", lhe seja igualmente facilitado o exame cumentos ssemelhantes, fixando para cada espécie e limite máximo
das atas de julgamento das monografias e pareceres correspondenta.s de pontos a atribuir. Para cada uma das espécies que enfeixam a
dos membrop da comissão examinadora", que se mando proceder "ao inspeção escolar (primária, secundária, profissional) foz marcado
exigirdacomprovanteso
limite 5, valor dado ao titulo do recorrente. Este máximo terá sido
. ulgamento de todos os títulos constantes
relação apresentada
elo grequerente, podendo
pod e aa caoumt eins atei
m
nos casos adotado para o título do Sr. Moisés precisamente por se tratar do
inspeção geral devidamente comprovado seu desempenho pelo rolaaa julgarduvidosa
idade dotítulo",
anande proceder "a uma revisão das notas atribuídas ao requerente tório juntado; de qualquer modo não poderia ser excedido, por isso
Aias provas de monografia e defesa oral", e "ouvida a comissão éxa- mesmo que é máximo.
Se o equívoco de classificação a que alude o recorrente dia que
ip.inadora sobre todo o exposto, seja concedida vista ao requerente
a espécie e não o grupo, ainda que procedente a increpação, em nada
bera as razões finais" do recurso,
t
2. As considerações feitas pelo recorrente para concluir sua se alteraria o resultado: os maxima adotados para as três espécies
petioão pela forma indicada são numerosas, abrangendo quatro itens, de inspeção forlun os mesmos (5) .
Quanto ao título de professor interino de Psicologia do Instituto
;Alguns dos quais subdivididos.
Refere-se tanto ao "julgamento da prova de títulos" como ao de Educação, isto é, da Escola Secundária respectiva (atolo oomplementar). nao houve omissão de julgamento, como pensa o petioionfe514a monografia e da prova de defesa oral".
Quanto aos títulos, depois de mencionar os que receberam notas, rio. l'o-nie atribuida, até, na espécie respectiva (nomeação para o
'
bom a transcrição destas, firma sua argument ação no q ue Qualifica maeisferi e Maciel esse - 'ario), o máximo de pontos da tabela fixada
pela banca examinadora.
Oe " primeiro"! "segundo" e "terceiro fato".
Como "primeiro fato" "alega que a banca "equivocou-se na eine- O is:eas ‘ sate rcelai.la contra a omissão de julgamento do seu ElSificação de um dos títulos (o de nomeação para inspetor escolar)" Lide ,:.; "dele,aulo of:rii, do Estado do Rio ne 0° Congresso Nacional
Afirmando que, tendo sido aproveitado no cargo de "inspetor gera; de .,1i-locavao". o artigo 3° das instruções especiais descrimina os tfao Ensino no Estado do Rio de Janeiro", que tinha atrituiçUed de tolos • .ompuLávels; o a-troo A et mencionado, refere-se a "atividades
chefia e outras, de natureza técnica de direção, deveria a aludlea tlacar,:as" e o grupo G a "trabalhos publicados sobre assuntos escolabanca ter atribuido maior número 'de pontos a esse titulo, comei- reg ou de educação em geral". O titulo de delegado ao Congresso Na&rad° pelo recorrente superior ao de simples inspetor escolar.
chin.& de Educaçáo não poderia ser incluido nem num nein noatro.
Como "segundo fato", declara que a banca deixou de com p utai Taliii•4 01 rã' poderia ser contado no restante (A), pois que este os aidois títulos, o de designação para professor interino da cadeira Ii 0 fra l eis titiilea -referentes a atividades sal urges de adm iniáti aÇllo
Psicologia do •instituto de Educação é o de delegado oficial do Esfatio de ledacaeiie e ear Tno. com responsabilidade' técnioaa".
do ri!o ao V Congresso Nacional. de Educação, atribuindo-o a "omissão
12 dúvIda bort:- ,.. :-, ' o i f 11 n i r• n r; i a dl o do aludido grupo 73 a disinvoluntária".
siparia; nela se faia eisetiaa cai "títulos 9 00131031414 ft Wang tilt
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ceetrato, peva (sugue. de adminitração de educacão, tais como: a)
direçãn de escolas oficiais e direção de cursos oficiais; b) direção de
services técnicus, eficiais, de educação: c) inspeção escolar. orientaensino ou assistêneia tas enica, em serviços ofieiai d edocatão
cã . ) eneino: d•, direção geral de eeeviços oficiais de educação ou de
divis ;3e e desses serviços" e em ", i nrounrntação relativa ao des(olmeolm
desses i.'2.i. gos oh faies" .
O recorrente ao aludir ee titulo em aprece, menciona. entre
perenteeie "arti g e 8°,.; 1°", inferindoe daí que o julga incluido entre os referenles às "omissões i n eni e rs de que se Pila nçsso

• Livo das instrur,l , s especiais,
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Paeece-me, dada a eetrutuca oto erfigo 80 eu) cansa, que -et documentação relativa co desempenho de comissões técnicas", a ,111,3
refere o respectivo § 1°, não deve ser tida como importando ein novos titules a julgar em separado. De fato, definido no corpo do ar: tigo o que Ae entende por títulos computáveis e discriminadas as categorias a considerar, só em Pin parágrafo, complemento do artigo, é
. que se fala nessa doeumerileção. Jnleo, pois, que ela só deveria ser:vir como elemento Ellbsidiária, para que a banca viesse a conferir,
com fundamenta nela, reboles mais fitos às notas dos títulos propriaInerte ditos. A banca examinadora tatenden, porém, de outra forma,
estabelecendo uma "espécie", a que chamou D. 1, para os documentos
' Correspondentes ao § 1° do art. 8 0 , tanto assim que atribuiu notas
com aquele prefixo a alguns candidatos. Não considerou ela, porém.
Computáveis, em nenhum caso, designações para congressos, conferências ou realizações semelhantes, por entender não se tratar de "co' InissÕes técnicas". Este critério foi gerai e é perfeitamente defensável, sobretudo se atentarmos em que, com grande frequência, as in1 Cumbências desse tipo não reaun em pessoas com aptidões especializadas.
Demais, ainda que tidas as designações para congressos como
! Computáveis, dentro do § 1° do art. 8°, seria necessária, para isto, a
comprovação do trabalho realizado", isto é do desempenho corres' pondente. O recorrente não comprovou a execução que terá dado ais
mandato. Juntou, é certo, uma revista, contendo a íntegra de uma
nus apresentou ao 6° Congresso Nacional de Educação, mas em
tese
trabalho foi contado sob outra rubrica, a de "obras de divulgação".
Quanto às omissões de julgamento "de outros títulos porque não
estavam comprovados no entender da comissão", parece referir-se o
que
• recorrente especialmente à "sua ativdade, nos diversos postos em
teve a honra de servir", na Associação Brasileira de Educaç ão, "in• clusive na presidencia do Departamento do Distrito Federal" e ao
"concurso em virtude do qual foi o requerente nomeado professor do
'ensino profissional em 1930, tendo sido o único classificado entre 23
candidatos que disputavam duas vagas", pois são esses dois os casos
explicitamente mencionados no recurso, na parte subordinada ao titulo "Terceiro fato" (o que trata das outras omissões não menos
graves").
O recorrente não juntou qualquer documento reialko quis' a um
a referida instituição asquer a cutro caso. Limito-me, no que diz com
•ociativa, a alegar, na relação de títulos entregue quando da sua inscrição, que, entre suas "atividades em instituições culturais e ciéntificas", se incluia a de "sócio mantenedor da Associação Brasileira
de Educação, ex-presidente do Despartarnents, els Distrito Federai da
mesma Associação, ex-presidente da Secção de Ensino Normal, etc."
Limitou-se, no que diz com o concurso para "professor do ensino protissional", a alegar, igualmente, na dita relação, ser "professor dos
Institutos e Escolas Profissionais Municipais do Distrito.
Federal
f(atualmente o cargo tem a designação de professor do Ensino Técnico
Secundário), tendo sido nomeado em virtude de concurso de provas,
no qual foi o único classificado dentre 23 candidatos que disputavam
duas vagas (cadeira de Anatomia e Fisiologia Humanas).
Entre os documentos apresentados pelo recorrente, para inserieão, se encontra uma portaria, assinada pelo secretário geral de Educação e Cultura da Prefeitura do Distrito Federal, deignando-o para o
exercício interino de determinado cargo de professor, (o de Psicologia
da Escola Secundária do Instituto de Educação, onde se declara, em carater incidente, a qualidade de "professor efetivo de ensino técnico
secundário" do designado.
Argumenta o peticionário com o § 2° do art. 8° das instseições
especiais ("Desde que julgue necessário, a banca examinadora poderá
convidar o candidato a apresentar documentação relativa à validade
dos títulos juntados, bem quanto à sua significação").
As instruções aludidas prescrevem, no mesmo art. 80 , que "os
títulos serão exclusivamente os que provarem" determinadas ataviados e confere à.hanca, pelo § 2° respectivo, supra-transcrito, a facuidado de exigir "documentação relativa à validade" ou à "significação" sies títulos, mas "dos títulos juntados".
Nãc, me parece, pois, se possa increpar falha à banca examinado! ra por não haver solicitado decumentaenn relativa a títulos não juntados, 111116, tão somente, alegados.
É de observar-se, entretanto, que a qualidade de "professor efetivo do ensino técnico secundário" da Prefeitura do Distrito Federal
foi computada, conjuntamente com a designação para reVncia interi n a de Psic ol ogi a, ' lu que resultou a nota maxitott, já me:Icionada,
espécie "nomeação para o magistério oficial seCorrespondente
eendário".
de observar, ainda, que a atividade do recorrente na Assoeiaclio Brasi/eira de Educação, ainda que comprovada, não seria
0OlopUta4a. A banca uniformemente, julgou os títulos dessa n3tureza
Onn. nãe 4e Óquaarando eat Dentem, ODA modalidades ptevietas".
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5 — ()nardo às impognaçães do recorrente relativas ao julgamento"
de sua meie-ler:4in e ao da respectiva defesa oral, atrás resumidas,
cifrindo-s- eles em diver;ir das notas conferidas pela banc.a, m.14
!Men! — p.irece-me — ser objecto de apreciação, dado que o julga-,
e, e i to er,i i eeemanie di n o, que conclue pela expressão do valor da;
)iugii t t1 o
delesa em números é questão de fundamento ex-,
,wnnont,n eehjetivo, que não comporta discussão entre juleadores‘
e iulessios, so,l n pena de subversão total do processo. Além disto,
iple:ipiee exale( a respeito exigiria, evidentemente, audièneie d,
breca, já n liseolvida, com dois cie seus membros ausentes deset eapP.al, inclusive o presidente. Ademais, as prescrições do art. 25 dai
instrtiçõe g gerais para os concursos (artigo que regula o processam I
menta das OI 1. :a mações) não permitiriam a diligência, una vez quell
aí só sa fale f in "vicio, irregularidade insanavel, ou preterição de rrulalidaGe 6111,staucial", corno motivo bastante para anulação da
eencurso.
l
Alguns dos reparos do recorrente, por isso que versam aspecto
g
mais objetivos, podem ser, não obstante considerados. Discute ele •
com base no fato de que es examinadores se teriam declarado "sathee'
feitos", após ae respostas dadas às perguntas feitas, o que corressr
penderia a uma a p rovação total dessas
respostas e portanto a note; •
maior do que a obtida.
Não quero insinuar que seja o caso, pois o recorrente é pesso l
de mérito e obteve muito boa colocação na classificação da bane
examinadora, mas s.s., que é professor, sabe muito bem que a fOrmu...:
la de se declarar "satisfeitos', usada pelos examinadores, correspondei
frequentemente a uma simples despedida que nenhum, iesponsaei
bilidade envolve de aprovar ou dar Ma nota; é, muita vez, mesmo, 1
simples maneira de finalizar uma situação desa gradavel para o exanti
reinando.
1
O recorrente, ainda com o objetivo de reputar injustas as nata
que lhe foram atribuidas na monografia e em sua defesa, liga entre
si os julgamentos delas com o dos títulos. Trata-se, não obstante,
de provas tetalmente distintas, que acarretam, até, pela sua adis
tência simultanea, que o concurso se chame "de provas e de títulos"
e não. simplesmente, "de provas". Nada impedb, pois, que nem sem.,
pre exista correlação entre os valõres obtidos numa e noutra parte
do consurso.
Tambem não me parece procedente a alegação de que nota mala alta na defesa que a dada à monografia valha "por uma confissãO
do que houve rigor excessivo no julgamento" desta. Trata-se, ainda;
, aqui, de etapas distintas e independentes„ tanto que a apresentaçãe
da monografia (com o respectivo julgamento) constitue prova dag
seleção, com fardiee eliminatório, e a , defesa oral é prova de habilid
fação, sem earater eliminatório. Nem seria possivel mesmo, preito
cemente, dada tal organização do concurso, fazer depender a uri..
melro nota da segunda, a ser conferida, aquela, necessáriament41
antes da outra, em fase distinta do concurso, isto é, na fase em qu(
se apura quem deve ir adiante ou ser considerado logo eliminado.
Ademais, a prova oral versava sóbre o assunto da monografia apenas
para :imitar-se o arbítrio dos examinadores, sem os inconvenientei.
do sorteio de pontos.
.1
Presumo, pelo menos, que se deu ao concurso essa arientaçãe‘
senão nás, instruções correspondentes, ao mesmo na aplicação efetivIll
destas, ficiTe os examinadores faziam, quasi com absoluta uniformi...4
dade, tree perguntas a cada candidato.
ti — Em resumo: as letras a, b e e• do item 5 da petição nildi •
me parecem deferiveis, bem como a letra d do mesmo item. Quankri
à letra c, a providência pedida é desnecessária, uma vez que já foragi,
julgados os títulos computáveis.
ri
Á consideração do Sr. Presidente deste Departamento.
Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento do Departamento Adm141,
nistrativo do Serviço Público, em 14 de dezembro de 1938. — Morte
de DOU).

Aprovado. Em 15 de dezembro de 1938. — Luis Simões

Lopetio,

A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação ezif'.
vigor, sé registrará assinrturas dos orgãos Oficiais, para o exercida'
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao pada .
rodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 da
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas ti'.
partições arrecadadoras federais — Dele gacias F i scais, Alandegegai
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estadeais • municipais é Ma
coitado pagar u custo da assinatura, computado já o desconto (141
20 To, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 283008.
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Dezembro -de I938 2591Ã

res (Dist. da U. S. Of Brasil, Mc) — 1.566 metros. — Filme _mpróprio para crianças até 10 anos. — Aprovado.
Radio PictuEspsdiente de 11 e 14 de novembro de 1938 — Aditamento
Danse comigo, .(Carefree) — Drama. Rko
12°
res Jr. 5: A. —'2.336 metros. — Aprovado.
ATOS DO SR. IVIINISTRO
13" — Ultimo Beijo (The Shopworn angel) — Drama. Metro —
Exposição de Inativos
(3oldwyn — ;Mayer, ti. S. A. 2.387 metros. — Aprovado.
14° — Filme Jornal n. 81. A. Botelho Filmo. Brasil. 156 fileiras.
Ao Exmo. Sr. Presidente da República:
Aprovado.
DC-2aS-361 — Solicitando autorização para a construção de um — 15" — Cinedia Jornal Vol 2 — n.
— Cinedia S. A.
. Brasil.
paiól, um galinheiro e um chuveiro no Patronato Agrícola Artur 160 metros. — Aprovado.
O
Sr.
Prede
7
:500$000
.
Bernardas, cuja despesa foi orçada no total
16° — Viajando peio Brasil n. 1. Tupy Filmes Brasileiros Ltda.
sidente da República exarou osseguinte despacho: "Autorizado. — Brasil. 120 metros. — Aprox scio
16° — Uma excursilo a Barra do Piraity. Cinevoz Filme
Em 21-11-938. — G. VARGAS."
120 metros. — Aprovado.
Primeira Sução
17° — Condor Filme a. 9. Condor Filme. Brasil. 120 metros. —
Avisos:
Aprovado. •
Ao Sr. presidente do Tribunal de Contas:
18° — .Arrabrldes do Riu. Fortaleza Filme. Brasil. 150 m.tros.
N. 325 -- Transmitindo cópias do decreto-lei n. 831, de 5-11-38,, — Aprovado.
10° — Cresciuma — Tupy Filmes Brasileiros Ltda. Brasil. 145
que abre, por esto Ministério, o crédito suplementar de 2.309:00(4000'
para reforço de diversas dotações do atual orçamento deste Ministério, metros. — Aprovado.
20°.— A Capital dó Amazonas. —. Condor Filme. Brasil. 125 Do mesmo decreto especificadas e solicitando o registro do referido
metros. — Aprovado.
crédito.
21° — Almas sem rumo (Road to Reno) — Trailer. Universal
— Ao Sr. ministro da Fazenda:
N. 1.585 — Solicitando o pagamento, no Tesouro Nacional, da Pietures Corp. U. S',. A. — 07 metros. — Aprovado. '
22° — Invenções alegres. (Pixieland) — Desenho. Universal
importância de 741900, a Isabel Fernandes de Azevedo, proveniente •
da Pensão que lhe foi concedida pelo decreto slei n. 309, do 27 de fe- Pictures Corp. U. S. A. — 201 metros. — Aprovado.
23° — Palavra de rato (Big cat Sc Cia. Little Mouse) — Desenho.,
vereiro de 1938, correspondente ao período de 19 de maio a 31 de deUniversal Pictures Corp. ti. S. A. — 203 metros. — Aprovado.
zembro deste ano.
2-4° — OS sirnplorios (Ohost town follies) — Desenho. Universal
N. 1.574 — Solicitando a entrega, no Tesouro Nacional, da linportancia de 2.000:000$000, ao tesoureiro da Polícia Civil do Distrito Piettires Corp. U. S. A. — 197 metros. — Aprovado.
25° — Jornal Universal n. 03. — (Universal News n. ±33)
Federal, Inácio Manuel de Paula Antunes, destinada às despesas de que
Universal Pietures Corp. U. S. A. — 235 metros. — Aproa
trata a subconsignação n. 4 — Polícia Civil (01), da verba 3", do orça- Jornal.
vado.
mento vigente.
25° — O Gato e a campainha. (Cat Cia tbe Bell) — Desenho.,
Universal Pictures Corp .. U. S. A. 202 metros. — Aprovado.
Serviço' do Pessoal
.27" — Café Si. Cia. Canções. (Rithm Café) — Universal Pictureg
Corp. U. S. A. — 474 metros. — Aprovado.
SECÇÃO ADMINISTRATIVA
28° — Almas sem rumo (Ftoad to Reno) — Drama. Universal
ATOS DO ISR. WNISTRO
Pictures Corp. U. S. A. 1.898 metros. Universal Pictures Corp.,
Por portaria de 14 de dezembro de 1938, foram concedidos seis TI. R. A. A. — Aprovado. Sofreu supressão de legendas.
29° — Vingança fatal (Painted desert) — Drama. .Rko Radiai
meses de licença especial, nos termos do art. 1° do decreto n. 42, do
Pistures U. • S. A. — 1.653 metros. — Filme improprio para criançal
15 de abril de 1935 e a contar de 17 de outubro último, a Oldemar
Lisboa, expedidor da classe "G", do quadro Hl, do mesmo Ministério. até 10 anos. — Aprovado.
— Avante boiadeiros' (Come on Cowboys) — Drama. Repub114
Proc. n. SA-38-4.337).
Pietures U. S. A. — 1.636 metros. — Filme improprio para criais.,
Requerimentos despachados
5 ças até 10 anos. — Aprovado.
-sess.
— Fusileiro Wipf (Fusilier Wird') Praesens Film, 5/A.,
Alípio Rodrigues, guarda extranumerário . mensalistà da Casa do
Suissa
.
1.231
metros.
—
Apro safio (Esclusivainonte para exibiçãii
Correção, solicitando averbação de tempo de serviço. — Deferido.
1 privada) .
(Proc. n. SA-38-4.682) .
32° — Idade Perigosa (That certain age) — Drama. Universal
EXPEDIENTE 'DO Skt. DIRETOR
Pictures Corp. U. S. A. — 2.184 metros. — Aprovado.
35' — A Volta lie El Zorro- (Zorro , rides again) — 1/2 Episodioa.:
Requerimentos despachados
•
Republic
Pietures li. S. A. — 1.355 . metros. — Filme improprIg
de
Siqueira,
ex-tabelião
de
Notas
de
Sena
MaEufrásio Povoas
•
'para
crianças
até 10 anos. — Aprovado.
°
de
serviço.
—
Dirija-se
ao
Tribu•dureira, pedindo certidão de temia .
34°
—
A
Volta de A Volta de El Zorro (Zorro rides again) -se
pal de Apelação do Território do Acre. (Proc. SA-38-4.157).
3/4 Episodios. Republic Pictures U. S. A. — 3/4 Episodios. Repta
• Manuel de Freitas Valim, ex-funcionário do Escritório de Obras blic Pictures Filme improprio paar crianças até 10 anos. — Aproa
•deste Ministério, solicitando certidão de seu tempo de serviço, bem ' vado.
como si consta alguma nota desabonadora. — Dirija-se ao Tesouro
35° — A Volta de El Zorro (Zorro rides again) — 5/8 Episodioas
Nacional, pedindo certidãsi das folhas de •pagarrierto, querendo.
Itepublio Pictures Ti. S. A. — 940 metros. — Filme inaproprio par4
.(Proc. n. SA-38-2.753).
crianças até 10 anos. — Aprovado.
30° — Saraivada de balas — (Gun fira) — drama. Cristo Piettss
Departamento Nacional de Propaõandr
re,s (Dist. da ,11. A. Of Brasil, me) 1.653 metros. — Filme impras
prio para crianças até 10 anos. — Aprovado.
SECÇÃO DE CINEMA •
•
37° — A Volta de El Zorro (Zorro rides again) 7/8 Episodioa.
Republic Pictures U. S. A!— 919 metros. — Filme improprio parg
, Relação dos filmes censurados pela Comissão de Censura Cinematono
gráfica do Departamento de Propaganda e Difusão Cultural,
crianças até 10 anos. — Aprovaod. .
período de 1 a 15 de dezembro de 1938.
38°— A Volta de E/ Zorro (Zorro rides again) — 9/10 Epi.teódi0i.,
10 — Serenata — Short. Cinelab — U. S. A. - 129 Metros. — -Republic Pktures U. S. A. — 969 metros. — Filme impróprio pai%
crianças até 10 anos. — Aprovado.
Aprovado.
Short. Ginelab —
39°— A Volta de El Zorro (Zorro rides agair) — 11/12 Episódios.
2° — Desfile de personalidades artísticas
.Republic Pictures U. S. A. — 894 metros. — Filme impróprio .Parg
ti. 'S. A. — 137 metros. — Aprovado.
Trailer. Reoublie- -crianças até 10 anos. —*Aprovado.
3" — Ritmo Serrano. (Rootin tootin rythin)
40° — Gine Jornal Brasileiro Vol
1 n. 8. Departamento de Pró..
Aprovado.
ictures
U.
S.
A.
59
metros.
Il
4* — Avante boiadeiros. (Come on Cowboy) — Trailer. Itapu- paganda. Brasil. 170 metros. — Aprovado.
41° — Atualidades Ufa n. 95 — (Ufa — Auslandstonwoche n. 95)'
Pictures , U. S. A-. -42 metros..-- Aprovado. •
Drama. itko — — Jornal. Ufa de Berlim — Allemanba. 260 metros. — Aprovado-.
5°•— Piruetas do destino. (Breaking the ice)
•
•
42° — Marcha do tempo "Os. Milhões de Hockefeller" — (March•
Radio Pictures U. S. A. — 2.300.metros. — Aprovado.
6° — 20 Ths -Century-Fox• Ap.:andadas n. 21 x 20 — (Fax Mo- slf Timo — Man of wheeland Rocfeller mi/lions) — Rko —
vietone News n. 21 x 20—) Jorna l . 20 Th. Century-Foz Film Corp. Pictures U. S. A. — 477 metros. — Aprovado.
43° — O Caminho do Amór (Die stimme des Herzens) .I.J. S. A. — 300 metros.'— Aprovadd.
. 7° — Agarrem essa: normalista. (1Io/d that. coed) -- Drama. 20 eavaria Film.- Allemanha. 130 metros. — Aprovado.
41° — 20 Th. Century-Fox Atualidades n.-21 x 22 -- (Fox )10Th. Gentury-Fox Film • Corp. ti. S. A. — 2.197 -metros. — Aprovietone News-n. 21 x 22) — Jornal. 20 Th. Century-Fox Film Corp.:
vado,•
• 8° -- Cine Jornal Brasileiro Vol. - 1 n. 7. Departamento de Pro- U. S. A. — 300 metros. — Aprovado.
45° — Noticias do dia n. 8 x 10 — (News of the day n. x !O) —6
paganda. Brasil. 160 metros. — Aprovado.
Jornal. Metro — Galdwyn — Mayer U. S. A. — 250 metros. —
Vienna.
105
meFilrn
9° — Julika • (fie Julika) — Synelikat
.
vado.
' tros.. — Aprovado.
46° — A Vdz do Mundo n. 9 — 29 (Paramount News n. 23)
-- Noticias do dia n. 7x 10 (News of the day n., 7 x 10) —
Jornal. Pararnount Pictures-U. S. A. — 259 -metros. — Aprovados
:ornai. :Metro — Goldwyn — Mayer U. S. A. — 25.0. metros.
•
•
•
h
•
47° — A.V6z- do Mundo n. 9 —30 (paraincont.News...n. 301 —
•
• ••
Aprovado..
.
prov,o4o.
. 11° — Cavaleiros audazes. (Saddie ates) — Drama. CristosBjctu- Jornal. Paramount ,Pistusea- 11...S. A..
1$0, inetrogis
Diretoria da Contabilidade

•
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D.E.C. 419-33 - José Smith. - 1's:14Na-se guia para o depll,
sito da taxa de verificação prévia, lis. 1:5005000.
S. C. 42.322-38 - Gustavo Sanar. - Certifique-se.
S.G. 37.146-38 - Gustavo Mohrstedt Júnior. - Deferido.
Dia 16
Recebidos:
D.E.C. 5.094-38 - Antônio Francisco de Albuquerque - Re,
latório mês de setembro e outubro - Escola "de Comércio Uniãd
Caixeiral - Mossoró - Rio Orando do Norte.
D.E.C. A.999-28 - Alberto Teófilo Braga - Ilelatério mék
de outubro - Colégio das Damas da Instrução Cristã. - Recife
Pernambuco.
D.E.C. 5.009-38.- Abdon da Costa Andrade Pimentel - Rola.
tório mês de outubro - Colégio Coração Eucarístico de Jesus - Re.
cite - Pernambuco.
D.E.C. 5.103-38 - Arquírio Pinto Amando - Relatório més
de novembro - Escola Prática de Comércio "Avalfred" - Distrito
Federal.
D.E.C. 5.105-38 - Arqufrio Pinto Amando - Relatório mês
de novembro - Colégio Luso Carioca - Distrito Federal.
D.E.C. 5.011-38 - François Nohroé - Relatório mês de outubro - Ginásio N. S. do Carmo - Caxias - Rio Grande do Sul.
D.E.C. 5.174-38 - Francisco de Castro Pires Júnior - Ralam
tdrio mês de novembro - Escola de Comércio Benedito Valadarest
- Teófilo Otoni - Minas Gerais.
D.E.C. 5.143-38 - Hermantina Iolanda Peloso - Relatório
na& ele novembro - Academia de Comércio São José - Ouaxupé Minas Gerais.
D.E.C. 5.202-38 - Inácio Piquet Carneiro - Relatório méis
de novembro - Escola Superior de Comércio - Distrito Federal.
D. E. C. 5.164-38 - Lolita Cardoso Lima - Relatório mês de
outubro - Escola de Comércio Conselheiro Orlando - Sérgipe.
D.E.C. 5.161-38 - Iranf de Oliveira Figueiredo - Relatório,
mês de novembro - Escola Téenea de Comércio do Instituto néscio
- Distrito Federal.
D.E.C. 5.168-38 - José Berbert Tavares - Escola Comercial
Feminina da Bafa - Salvador - Bafa.
D.E.C. 5.187-38 - José do Sales Fonseca - Relatório mês de
novembro - Esanla de Comércio "Olavo Bibe" - São Paulo.
D.E.C. 5.175-38 - José de Moura Candelária - Relatório de
março a setembro - Academia de Comércio "Olavo Bilac" - São
José dos Campos - Estado de São Paulo.
D.E.C. 5.131-38 - José Campos Moura - Relatório mês de
novembro - Ateneu Graça Aranha - São Paulo.
- D.E.C. 5.099-38 - José de Alan= Almeida - Faculdade de
Ciências Econômicas do Rio do Janeiro e-- Distrito Federal.
D.E.C. 5.122-38 - Ivanoff Godinho Siqueira - Relatório
mês de outubro - Escola de Corie ç reio de 1114 - Minas Gerais.
D.E.C. 5.236-38 - Evelina Templar - Relatório mês de no-,vembro - Instituto Educativo "Dr. Júlio de Abreu" - Nilópolis Fstado do Rio.
D.n.c: 5.171-38 - Francisco de Beneditis - Relatório mês
de novembro - Escola de Comércio anéxa. ao Ginásio Teodoro BataImprensa Nacional
anjo - São Paulo.
aXP Ebl EM:J .: Do olar.ron
D. E. C. 5.006-38 - Arlindo Ribeiro Horta - Relatório de
abril a setembro - Instituto Brasileiro de Ensino - São Paulo.
Requerimentos despachados
D.E.C. 5.001-38 - Adelvina de Medeiros Delgado - RelatóDia 20 de dezembro de 1938
rio mês de outubro - Colégio Imaculada Conceição - Campina
Simão Lima Alves 1 7'er:inertes (M. 71.189-38). - Certifique-se Orando - Paraíba.
D.E.C. 4.998-38 - Antônio de Carvalho - Relatório mês de
o que constar.
Generosa Roxo Teixeira _Bull:Juba (M. 71.190-38). - Certifique- outubro - Faculdade de Ciências Econômicas de Pelotas - Rio
Grande do Sul.
i* o que constar.
D.E.C. 5.200-38 - Garcia Bueno Brandão - Relatório mês de
Armando Gonçalves ,Liroa (P. 61.263-38). - Submeta-se, quenovembro - Escola de Comércio de Ouro Fino - Minas Gerais.
sendo, a exame profissional, sem comproluisso de nomeação,
Francisco Luiz Coutinho Braga (P. 61.543-38). - Não tendo
sido encontrada, nada há me deferir.

A lb:o-ai:na do Tcoraa - ('Lhe Texans) -Drama. Paramaunt
48°
Piotures U. S. A. - 2.579 metiam. - Filme impróprio para erianeretan i1J.
çaS até 10 aeoe.
Desenho. urnaraesa!
450 - 1?. gato ou coelho (Ratn bit Rant)
Pictures Corp. C. S. A. - 210 met rIJS, - Aprovado.
56^ -,Manias do S(. C11!() . (II fdlyValCil B0W1) - Deenho. univet..
- 11)2 rao!ros. - Aprovado.
al Piclure s Corp.
51° - Porto de sele mares (P0.1, of seven mas) - Trailer.
ro - Go l dwyn Mayer V. S. A. - 74 malros. - Aprovado.
52° - Nancy tem Ires arnOre.s (Three Lovc luis Nancy) - Trailer.. róelro - Goldwyn - alayor ti . S. A. - 67 metros. - Aproyado.
53" - Fibra de campoão (Crowd roars) - Tronar. Metro Ooldwyn - Mayer U. S. A. - 81 metros. - Aprovado.
540 - Fibra de caropeão (Creavd roars) - Drama. Metro Ooldwyn - Mayer J. S. A. 2.472 metros. - Aprovado.
55°- Crime sem culpa - (Woman against Lhe world) - Trailer,
Oolumbia Pictures U. S. A. - 73 metros. - Aprovado.
56°
Olimpíadas (Fest der Voelker)
Trailer. Tobis
Manha. 118 metros. - Aprovado.
57° - Cindia Jornal VOL - n. 51. Cinédia EVA. Brasil. 180
Metros. - Aprovado.
58° - D. N. C. na Feira de Amostras. - Documentario. Vida Doméstica. Brasil. 120 metros. - Aprovado (Sofreu cortes),
59° - Comemorações do Estado Novo - Documentário. Popit
S/A. Brasil. 120 atros, - Aprovado.
GO' - Pesos e Medidas. (Great Guy) - Trailer. Grand Nations'
Plotures U. S. A. - 67 metros. - Aprovado.
(11° - Pesos e Medidas. (Great Guy) - Drama. Grand National
.Pictures U. S. A. - 2.001 metros. - Aprovado. (Sofreu ¡sorte de
cena).
620 - Molecagem no Ritz. Manliattan Moakey business) - CoMédia. Metro - Goldwyn - eyer C. S. A. - 560 metros. Aprosrado.
83° - Olimpíadas (Fest der Voolker) - Natural. Tobia - Aliemanha. 2.800 metros. - Aprovado.
64° - Idade Perigosa (That Certain Age) - Trailer. Universal
Phatures Corp. U. S. A. - 116 metros. - Aprovado.
65°
Vassalos do Crime (Smashin s Lhe Backet) - 'Trailer.
Rko - Radio Pictures U. S. A. - 57 metros. - Aprovado.
66° - Caçador sem sorte (Fax Hunt) - Desenho. Rko - Radio
Pictures U. S. A. - 217 metros. - Aprovado.
67° - Papagaio malandro (Mickey's Parrot) - Desenho, Rko Radio Picturea U. S. A. - 217 melros. - Aprovado.
68° - Os Baleeiros (The Wilale,rs) - Desenho. - Rko - Radio
_oa Pictures U. S. A. - 235 melros. - Aprovado.
69° - Caçadores polares.
Tioppers) - Desenho. Rko Radio Piotures It. S. A. - 2:37 melros. - Aprovado.
70° - O Mendigo Milionario (F11 give a million) - Drama.
gO Th. Ceniory - Fui Filia (orp. U. S. A. - 2.067 metros. Aprovado.
71" - O Mendigo Milionario (1'11 give a million)
Tronar. 20
Wh. Century-Fox Film Corp. U. S. A. - 68 metros. - Aprovado.

Inspetoria dos Centros de Saúde

A Diretoria da Imprensa Naoional, de acordo com a legislação em
vigor, alo registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao Pe- riodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais - Delegacias Fiscais, Alfândegas.
nuas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais á LiQuitado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 28$000.

Ministério da Ed ucação e Sailde
Departamento Nacional de E:Macacão
DIVISÃO DE ENSRO COMERCIAI.
rio SR. DTREPOR DA DIVISÃO DE .15N8 I N
Dia 15 de dezembro de 1938
S.O. 43.834-38 - Ovídio Collislel de Arat.io Jultior. weira ao estabelecimento .
ITEPEDTEWE

1.xl

GleNTHO Dat gainx 14. 3
Relação das casas de géneros alimentfolcie enonlatradaa em de&I
acordo com o Regulamento, conforme ordena o oficio n. 110 de
de junho do corrente ano, feito durante os dias II a 26 do corrente
mês (novembro de 1938).
Art. 1.088 - A. S. - Rua Visconde boina /1.- 081 - Pr~
- jacinto. Crisarela - Por não ter asmas:n*2o si termo 'de fotimac10
n. 51.859. de 26 de setembro p. p.
Art. 681 § 1.° - A. S. - iludi Visconde do Rio Brasas° ti. 1
Padaria. T)aiii Pereira & Comp.- - Por falta de carteiras de sande dos
empregadas r' empregadOrell.
krt. 681 § 1. 0 - A, 'S. - Rua do Lavradio n. 1 - Botequind
- Aneel'
Slbuquerque - Idem, idem.
1.0 - A. 8. - Rua do Riaobuate lie 58 - Quitanda
- i'asspe ti 1 , :rear1umes - Idem, idem.
Au. 681 § 1.° - A. 8. - Mesma rulf. EU 40 ,.-. Qumcia-Tet• t2
- Idem, idem.
\i. 681 §
- A. S. - Mesma gan-,,
Botequim 4'
.10ât, :n )1 ,i1
idem.
1
. ( S M § 1. - A. S. - Mesma rua, n. 46 - Padaria - J.
41,1 Uniu
ilirf'H - Idem, idem.
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Art. 681 § 1. 0 — A. S. — Mesma ruo, n. 54 — Restaurante —
O. Martins — Idem, idem.
Art. 681 § — A. S. — Rua Frei Caneca n. 193 — Botequim
— A. F. Duarte — Por falta de carteira de saude de empregados e
empregadores.
Art. 681 § 1. — A. S. — Mesma rua, n. 189 — Botequim —
Jtiiic Dias Canito — Idem, idem.
•
Dia 20 de dezembro de 1938
Art. 681 § 1.° — A. S. — Mesma rua, n. 185 — Botequim -Francisco Rocha & Fereira — Idem, idem.
Art. 681 § L — A. S. — Mesma rua, n. 157 — Fábrica de ¡ser;vejas — Empresa Sameiro Ltda. — Idem, idem.
Art. 681 § 1.• — A. S. — Mesma rua, n. 163 — Botequim —
• Maidolino & Poreis — Idem, idem.
Art. 681 § 1.° — A. S. — Mesma rua, n. 181 — Restaurante —
L Costa & Irmão — Idem, idem.
Art. 681 § 1? — A. S. — Mesma rua, n. 2.33 — Botequim —
,losal de Campos — Idem, idem.
Art. 681 § 1.° — Mesma rua, n. 101 — Botequim — João Leite
Brandão — Idem, idem.
Arts. 872 comb. 671 Z Rua dos Arcos 31.5 . 18 e 20 — Ars:luzem — Alvaro Cruz — Apreendi e inutilizei (20 quilos de orelhas
' de porco salgado, deterioradas.
Art. 672 cauã. 677 — Z -- Mesma rua, n. 68 — Armazem —
António &ericei — Apreendi e inutilizei 15 quilos de chispes, deteriorado e parasitado.
Art. 681 § — A. S. — Rua do Riachuelo n. 2043 — Açougue
.- Evaristo Sousa Guimarães — Por falta de carteiras de saude dos
empregados e emaregadores.
Art. 881 § — A. S. — Mesma rua, n. 26 — Armazem — M.
Rodrigues Neto — Idem, idem.
— A. S. — Mesma rua, n. 30 — Botequim —
Art. 881 §
Benigno Fernandes — Idem, ideia.
Art. 681 § 1.° — A. S. — Mesma rua, n. 190 — Leiteria — Lino
& Oomes — Idem, idem.
Art. 1.088 — A. S. — Mesma rua, n. 180 — Matadouro Avicola — &ovino & Comp Ltda. — Por não terem cumprido o termo
de intimação n. 37.883 de 26 de maio p. p.
Art. 681 § 1.0 — A. S. — Avenida Meia de Sã n. 34 sobrado —
Bar e diversões — Almeida & Cunha — Por falta de carteiras de
mude dos empregados e empregadores.
Art. 681 § 1` — A. S. — Mesma rua, n. 25 — Bar — "{eller &
Kuhn — Idem, idem.
Art. 1.088 — A. S. — Rua Tenente Possolo n. 49 — Botequim
Natividade — Por não ter cumprido o termo de intimação n. 42,877,
de 26 de setembro p. p.
Art. 761 — C. A. — I. 8. — Rua do Riachuelo In 73 — Quitanda — Franctsco Agostinho — Retirar ou isolar a comunicaoha'
direta com o negócio.
Art. 761 — C. — I. S. — Mesma rua, n. 40 — Quitanda — Tel.
xe.ra & Gomes — Colocar mola na porta e tela nas aberturas do gabinete sanitário.
Art. 761 — C. — I. 8. — Mesma rua, n. 46 — Padaria — J.
Carvalho & Rocha — Idem, idem.
Ana. 761 B. C. e 766 — I. S. — Mesma rua, n. 58 — Quitanda — Campelo Scoliero. A) Substituir o vaso sanitário. B) Colocar
, depósito próprio para lixo. C) Retirar as div.sões de madeira.
Art. 812 — B. C. — I. S. — Rua dos Arcos n. 94 Botequim
Augusto Moreira & Dias — Ficam intimados a se utilizar sómente de
ariardatiapoe t; 'toalhas de leu individual, que para esse fim serão
protegidos por 5 ntao ou invólucros.
Art. 761 — C. — I. S. — Rua Riachuelo n. 54. — Restaurante
— M. O. Martins — Idem, idem.
Aua Arcos n. 84 — Botequim —
Art. 812 — B. C. — I. 8.
Bentos Lopes & Comp. Ltda. — Idem, idem.
Art. 812 — B. C. Mesma rua, n. 82 — Botequim -- José Luis
Fent:agia — Idem. idem.
Art. 812 — B. C. — I. 8. — Rua dos Arcos n. 68 -- Botequim
— Ferreira & Bernarclino — Ficam intimados a se utilizarem ao:mete de toalhas e guardanapos de uso individual, que para esse fim
serão protegidos por cintas ou invólucros.
-- Botequim
Art. 812 — B. C. — 1, S. — Mesma rua, TI
Fernandes it Ribeiro — Idem, idem.
Art. 812 — B. C. — I. S. — Mesma rua, n. 50 -- Botequim
— Irmãos Alves Jorge — Idem, idem.
M.

Betado das casas de gêneros aliment'cios encontradas em dosacendo com o Regulamento, durante a semana de 28 de novembro a 3
ee dezembro do corrente ano, conforme ordena o oficio n. 110, de
14 de junho p. p.
Arta. 761-C e 776 — A. S. Rua Benedito Hipólito n. 63 — Bo!caulim — Joaquim Gonçalves — Por não ter cumprido o termo de
Intimação n. 42.838 de 14 d esetembro do corrente ano.
Art. 681 § 1° — A. S. — Rua do Riachuelo n. 184 -- Botequim
— António Braga & Irmão — Por falta de carteiras de saude dos
empregados e empiegadores.
Art. 681 § 1° — A. S. — Praça da República n. 61 — Depésito. de *olear — 1. M. Maciel — Idem, idem.
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Art. 681 § 1* — A. S. — Mesma rua, n. 118 — Hotel — An*
rico de Almeida — Idem, idem.
Art. 681 § 1° — A. S. — Rua do Senado n. 278 — Quitanda am
A.ttónio C. Magalhães — Idem, idem.
A. S. — Praga da República n. 72, i a loja
Art. 681 § 1°
Botequim — Cardoso 4% nane — Idem, idem.
Art. 681 § 1° — A. S. — Rua Senador Eusébio n. 14 — Reei.
itourante — à!, Carvalho & Brochado — Idem, idem.
Art. 812 — B. C. — I. S. — Rua Silva Jardim n. 13 — Reetaurante — João da Silva Alviões — Fica intimado a se utilizar de
guardanapos e toalhas para uso individual que para esse fim serão
protegidos por cintas ou invólucros.
Art. 812— B. C. — I. S. —Rua Pedro 1', n. 18 — Leiteria
Lufa Pinto — Idem, idem.
11411
Art. 812 — B. C. — I. S. — Rua de São José n. 120 — Bar a.,
Teixeira & Barbosa — Idem, idem.
Art. 812 — B. G. — I. S. — Rua Almirante Barroso n. 9. —,
Botequim — anilharam Pino — Idem, idem.
Art. 812 — B. C. — I. S. — Rua dos Arcoa n. 24 — Botequins,
— Carvalho & Peres — Idem, idem.
Art. 812 — 13. C. — I. S. — Mesma rua, n. 1 — Restaurante
— Antônio Pinto Leitão — Idem, idem.
Art. 812 — B. (1. — I. S. — Mesma rua, n. 6 — Restaurante
—Joaquim Leitão Duarte — Idem, idem.
Art. 812 — B. C. — I. S. — Rua Maranguape a. 39 — Restaurante — Renato Rodrigues — Idem, idem.
Art. 812 — B. (1. — I. 8. — Mesma rua, n. 38 — Restaurante
— Ferreira ft Vieira — Idem, idem.
Art. 681 § i s — A. S. — Rua Eliane de Almeida n. 68 — Aramt.zem — José Pinto de Aguiar — Por falta de carteira, de saude dós •
• empregados e empregadores.
Art. 681 § 1° — Rua do Cunha n. 66 — Quitanda — Manoel Aodiigues de Oliveira — Idem, idem.
Art. 681 § i s — A. S. — Rua Frei Caneca n. 907 — Açougue
Madruga Belém — Idem, idem.
Art. 681 § I* — A. S. — Rua do Riachuelo n. 182 — Quitanda
— Souto Condim Quintela — Idem, idem.
Art. 1.088 — I. S. — Mesma rua, n. 188 — Arrnazem —P.
António Pereira & Comp. a) colocar mola na porta e teta nas aberturas do gabinete sanitário; b) colocar tubo de ventilação na privada; c) (»locar coberturas de telhas no tanque; d) colocar depósito
para lixo em resíduos; e) proceder a uma pintura geral.
Art. 1.088 — I. S. — Mesma rua n. 188, 2° loja — Quitanda —
&Mia Teresa — Colocar depósito para lixo.
"Ígila
Art. 1.0 — I. S. — Mesma rua, n. 184 — Botequim Braga
Irmão — a) colocar depósito para lixo; b) colocar vidros nos armários de louça, pães, etc.; c) colocar tubo de ventilação na privada:
d) colocar mola e tela no gabinete sanitário.
Art. 812 —8. C. — I. S. — Rua Maranguape n. 23 — Botequan — Severino Brandão — Fica intimado a se utilizar somente
de guardanapos e toalhas para uso individual, que para esse fim serão protegidos por cintais ou invólucros.
Art. 812 — B. C. — I. S. — Mesma rua, n. 21 — Confeitaria
— Padaria e Bar — Perrota Medeiros & Comp. — Idem, idem.
Art. 812 — B. C. — Rua Riachueilo n. 182 — Quitanda i•-•
Souto Condin Quintela — a) colocar mola e tela no gabinete santOiro; b) colocar depósito para lixo.
Art. 812 — B. C. — I. S. — Ov. Mem de Sá n. 44 — Bote.
qu m — Rosalino de Queirós — Fica Intimado a se utilizar de toalhas e guardanapos, etc.
Art. 812 — B. C. — I. S. — Mesma rua, n. 84 — 1* andar
bar — Almeida & Cunha — Idem, idem.
Art. 812 — B. C. — I. S. —Mesma rua, n. 26 — Bar — ICON
ler & Khon — Idem, idem.
Art. 812— B. C. — I. 8. — Mesma rua, n. 2— Bote quim -M. Duarte &Ribeiro & Comp. — Idem, idem.
Art 812 — B. C. — I. S. — Largo da Lapa n. 30 — Bar
Alipio Bastos Filho — Idem, idem.
Art. 812 — B. C. — I. S. — Mesma rua n. 41 — Botequim
d: 2
Nunes & Soares — Idem, idem.
Art. 181 § I° -- A. S. — Rua do Riachuelo n. 188 — Arrnazem
— F. Antônio Pereira & Comp. — Por falta de carteiras de sande
dos empregados e empregadores. •
Art. 1 088 — A. 8. Rua Frei Caneca n. 191 — Botequim —
João Leite Brandão — Por não ter cumprido o termo de Intimaotto
n. 42.855, de 30 de setembro p. p.
Art. 1.088 — A. S. — Mesma rua, n. 163 — Botequim — Marcoiino Nunes — Idem, n. 42.880, de 30 de setembro p. p.
Art. 1.088 — A. S. — Mesma rua, n. 189 — Botequim —
Dias Canito — Idem, n. 42.85e, de 30 de setembro p. p.
Art. 1 088 — A. S. Mesma rua, n. 181 — Restaurante — La
Costa Lupo — Idem, idem, ri. 42.875, de 30 de setembro p. p.
Art. 1.088 — A. S. — Mesma rua, o. 193 — Botequim — A. P.
Duarte — Idem, idem, n. 12.854, de 30 de setemban p. p.
Art. 1.088 — A. S. — Mesma rua, 157 — Fabrica de Cervo%
— Emp. Bebidas Sameiro Ltda. — Idem, a. 42.879, de 90 de es•
lembro p. p.
Art. 1.088 — A. S. — Rua Tenente Poseolo n. 38 — Botowitn
— João Amado — Idem, n. 42.818, de 30 de setembro p. p.
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-S.

Estrada 7 Riachos n. 326 - Aurora G. Coelho - 761-8,
811-B, 778.
Estrada do Mendanha n. 1.902 - Aurora G. Coelho -161-B,
811-B.
Estrada do 'Mendanha n. 1.889 - Manuel Francisco de Gouveia
- 811-B.
Sell"taTla de 5 a 10 de dezembro de 1938
Logradouros - Números - Firmas - Artigos
Estrada do Tingia n. 214 - Eurides Rangel - 761-F, 811-0,
1.088.
Estrada da Cachoo:ea n. 605 - Batista Soares - 811, 811-B,
781-A-II, I-B, 772, 812-D.
Estrada do Cabuçú n. 215 - Álvaro T. Silva - 811-B, 76i-B-C-F,
772, 812-D.
Estrada do Lamerão n. 97 - JO.té Pinto Botelho - 761-C-L
811-C-B, 778. 1.088.
Estrada do Lamerão n. 116 - Francisco J. C. Filho - 778.
661-B-C-F, 812-D, 811-B.
Estrada do Lamerão n. 116-A - José G. Pereira - 761-B-L
772, 811-B.
761-B-I, 1.288.
Rua Comarf n. 203 - Alcides & Molica
Estrada do Monteiro n. 595 - Joaquim Soares Leila° - 761-2',
811-F.
Estrada do Monteiro n. 965 - Purino de Albuquerque Lima
761-F.
Estrada do Magarça n. 61 - Dinis Camargo Júnior
781-B-I-F-C, 811-B, 1.165-B.
Estrada do Pedregoso ri. 960 - Estaváo Gamaram - 761-2',
81i-B, 1.088.
Estrada da Represa Mendanha n. 25 - Loureiro & Nunes
761-F, 811-B, 1.088.

CENTRO DE MUDE N. 4

Relação dos estabelecimentos de goneros alimentícios encontrados
transgressão dos preceitos regulamentares nos dias 28 de novemde 1938 a 3 de dezembro do 1938:
gradouros - Números - Utilização local - Artigos - Firmas
Praça 15 de Novembro n. 30 - Botequim -005 e 3°, 778-A,
76f-C, 1.148 - Felix 84 Rezende.
Praça do Carmo n. 19 - Botequim - 778-A, 760, 776, 712 Manuel Mendes.
Praça do Carmo n. 25 - Restaurante - 810 - A. Monteiro
Pareia.
Praça do Carmo n. 34 - Botequim - 760, 776, 778-4 - Carmo
Gi Novais.
Praça do Carmo n 41 - Padaria - 762, 776, 780-D, 778-A,
yei-C-F - Borges & Godinho.
Praça do Carmo n. 54 - Botequim e restaurtnto - 812-B-C,
7,148 - J. Santos & Mendes.
Praça do Carmo n. 56 - Botequim e restaufanto - 812-B-C,
778-A - Cunhado & Alonso.
Praça do Carmo n. 62 - Restaurante - 761-C - D. Alves &
&fusa.
Praça do Carmo n. 68 - Botequim - 778-A - Carreira &
()ronha.
Praça do Carmo n. 69 - Restaurante - 776, 761-E, 778-A Pousa 81 Vicente.
Largo José Clemente n. 4 - Açougue - 778-A - J. Duarte &
Pires.
Largo José Clemente n. 8 - Açougue - 778-A - Gabriel Lopes
(ilta Azeredo.
Largo José Clemente ni 10 - Açougue - 778-A, 605, § 3- 1986 Jacinto Pacheco.
Largo José Clemente n. 14 - 1.148 - Valério & Filho.
Largo José Clemente n. 16 - Secos o molhados - 1.148, 778-A,
Serviço de Saúde Pública do Distrito Federal
Y72 - Autuação Santos & Comp.
Largo José Clemente n. 7 - Aves e ovos - 778-A, 776 - José
XNSPETORIA DE ALIMENTAÇÃO
Barros.
RXPEDiENTE DO BR. DIRETOR
Largo José Clemente n. 9-2' loja - Botequim - 780, 782, 776,
Requerimentos despachados
512 - Pais 84 Domingues.
Largo José Clemente n. 17-A - Botequim - 760, 770 - MaDias 7, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 1938
tais' Pinto Lemos.
Rua Uruguaiana n. 216 - Botequim - 812-A, 778-A, 1.148 N. 1.677 - Paulo Augusto Marcondes.- Certifique-se de acorCoelho & Gouveia.
do com a informação.
Rua Uruguaiana n. 113 - Botequim - 603. § 30 - J. Penedo
N. 1.720 - Leopoldo Freire Pinto.- Certifique-se.
h Comp.
N. 1.848 - Cesar Pires de Melo.- Certifique-se.
Rua Uruguaiana n. 174 - Restaurante - 778-A, 812-D, 761-C
N. 1.824 - Apolinário CamõoS.- Certifique-se.
1~ Lopes & Azevedo.
N. 1.858 - Hart Haslinger.- Indeferido noa termos da infor.
Rua Uruguaiana n. 154 - Botequim - 772, 778-A - A. Mar- mação.
tins & Carvalho.
N. 1.562 - Companhia Produtora Pilar S. A.- Deferido.
Rua Uruguaiana n. 144 - Leiteria e restaurante - 778-A, 772
Ns . 1.155, 1.556, 1.558, 1.559, 1.560, 1 .561 e j.681 todos dia
. Albino C. ~calvos.
Companhia Produtos Pilar S. A.- Deferidos.
Rua Uruguaiana n. 75 - Açougue - 778-A - Manuel Tomaz
N. 1.797 - Dias Noronha & Cia.- Deferido.,
(lorpa.
N. 1.699 - F. Vescovi & Cia.- Deferido.
0
,
778-A.
Beco do Rosário n. 4 - Botequim - 760, 776, 805, § 3
N. 1.710 - J. Rademaker.- Deferido.
772, 811-B - Francisco Rodrigues.
N.
1.594 - AxeI Thesing Lorenson.- Deferido.
Beco do Rosário n. 3 - Caldo de cana e bar - 778-A - Oscar
N. 1.367 - Aleexandre Edeer & Cia.- Deferido.
Ø. Pereira.
N. 413 - Ilidi° de Castro.- Deferido.
Largo de São Francisco de Paula n. 18, 3' loja - Botequim N. 563 - José de Souza Mascarenhas.- Deeferido,
778-A - A. Cerqueira & Comp.
N. 1.676 - Alfredo Seabra ela Cruz.- Deferido.
Rua do Rosário n. 168 - Botequim o leiteria - 778-A, 761-C
N. 1.176 - Carlos del Claro & Cia.- Deferido, transfirti-s6
Go- Oliveira & Morai'.
N. 1.443- Senra & Cia.- Deferido.
Rua do Rosário n. 171 - Restaurante - 812-B-C, 776, 778-B-C
N. 1.439 - Senna tit Cia.- Deferido.
sou Manuel Tomas Serpa.
1.652 - Jõsé Kalleonback.- Deferida_
Rua do Rosário n. 182 - Botequim e restaurante - 778-A, 776,
N. 1.626 --- Frooreza de Bebidas Sarneiro & Cia. Ltda.- De
:4)1-G4 - Batista Lopes.
Rua do Rosário n. 154 - Botequim e restaurante - 778-A, 776 ferido.
x. 1.676 - Alfredo -Esteves.-- Deferido.
o- Maria Monteiro & Carvalho.
N. 1.505 - Stozembach & Co.- Deferido,Rua do Rosário n. 151 - Restaurante - 776, 778-B-C - Ante,Aleirn Botelho.- Deferido.'
N. 1.457 Aio Dias Machado.
N. 1.907 . - José Machado Macedo.- Deferidd..
Rua do Rosário n. 149, 1° andar - Restaurante - 778-A-B-C,
15109-B, 805, § 3', 776, 812-B-C, 761-C-E - Aleixo Alves Sonsa.
N. 1.908 - Martins & Pinto.- Deferido.
Rua do Rosário n. 149, loja - Padaria - 762, 776, 761-C-E,
N. 1.909 - Américo Pereira dos Santos.- Deferidd.N. 1.910 - Francisco Teixeira da Fonseca.- Deferido.
51)13-D - A. El. Machado & Comp. Limitada.
N. 1.911 - Américo Duque.- Doferido.
11317B-IIENTRO DE CAMPO GRANDE
N. 1.777 - Piatti, Figueiredo & Cia. Ltda.- Deferido.
N. 1.919- Palmira da Silva Colás.=-. Aguarde oportunidade.
Lista das oasas em transgressão aos preceitos regulamentares, de
N. 1.932 - Adelino António de Souza Campos.- Deferido.
Corda com a circular n. 114, de 10 de junho de 1938:
N. 1,629 _ André Lunardi & Cia.- Deferido.
N. 3.141 - Barros ã: Cia.- É mantida a penalidade impasta.
Semana de 28 de novembro a 3 de dezembro de 1938
N. 1.757 - Companhia Laticínios Minas Gerais S. A.- Deferido.
N. 1.728 - C. Vinhas Ltda.- Deferido.
Logradouro - Número - Firmas - Artigos
N. 1.812 - J. A. Pinto & Lopes.- Deferido, quanto ao pedido
Gonçalves
da
Cruz
José
n.
223
nua Barcelos Domingos
do
análise.
778.
N. 1.651 - Meirelea, Souza IP Cio,- Deeferid0.
761-D-F-T, 772.
Rua Barbeio, Domingos n. 227 - Elisa Jorge
•
N. 1.95-3 - José Simões dos Santos.- Deferido, quanto as ps.
Estrada da Capoeira n. 319 - José Diogo - 761-D-I.
dido de análise.
Estrada Cul/Off-Sapa a. 187 - José Reginablo Rodrigues
. 1 . 683 - F. Marin°. - Deferido
-D -F-I.
N. 1.504 - A. Hansen, Irmãos & Cia.- Deferido.
Estrada Alo-Eitle Paulo o. 3.275 - Pranklin Gonçalves Silva N. 1.954 - Elias Assad Chaifon.- Deferido.
01-D-P4, 772.
N. 1.956 - José E. Odi.- Deferido.
Paulo ti. 5.011 - Inácio Alves Nascimento F4~
N. 1.638 - S. A. Todastrias Reunidas F. Matarazzo.- Deferido.
1-D-F, 773.
Francisco Ji Lima.- Deferido.
N. i .955 Beirada Rio-São Paulo u. 3.452 - José Pereira da SEva N. 1.622 - Henrique 84 Irmão.- Deferido,
-B-D-F, via.
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N.-1.898 — Galipe & Cia.— Cumpra-se a exigéncia.
N. 2.134 — A. Moreira Rodrigues.— Deferido, transfira-se.
N. 2435 — Pires Soares.— Deferido, transfira-se.
N. 1.817 — Ivan Guimarães.— Certifique-se.
N. 1.881 — Nelson Salgado.— Deferido, transfira-se.
N. 77 — Godinho da Costa.— Certifique-se.,
N. 1.913 — instituto Ouimioterápico Ltda.— Decida qual das
designações prefere para o produto.
N. 1.916 — Armour of Brasil Corporation.— Junte novJs rótulos.
N. 1.900 — José Mereadante.— Cumpra as exigências.
N. 1.641 — Empreza Técnical,de Indústrias.— Deferido,
Análises prévias do Laboratório Bromatológice
Aprovados em 'análises prévias de acordo com o art. 4° e
seus itens do decreto n. 24.697, de 12-7-934 (1° qua:idads)
Manteiga, marca "V-8", fab. por Migueel Lopes Gutierrez, à rua
Prudente de Morais„n. 5-54, em Pederneiras, Estalo de São Paulo,
Manteiga, marca "Deusa", fabricada por Agostinho Machado Comp.,
em Grupiara, municipio de Estrela do Sul — Estado de Minas Gerais.
Aprovados em análises prévias com ressalva das declarações
siadas pelo fabricante visto o regulamento sanitário
definir
especificadamente os produtos de carne, "es-vi" dos artigos 983 à
987:
Copa, marca "Ipiranga" fabricado pela Sociedade Produtos Sulnos Barrense Ltd. na Estação de Barro, município José Bonifácio
no Estado do Rio Grande do Sul; Presunto, copa, salame, lombo, todos com a marca "Fornari, Busetti & Comp.", fabricados por Fortaari, Busetti & Comp., em Anta Gorda, Estado do Rio Grande do
Sul.
Aprovados em análises prévias:
Café, marca ",,Saudade", fornecido por Alfredo Seabra da Cruz,
à rua da Saudade, 1.994 — Petrópolis; Azeite de Oliveira, marca
*Paz", fabricado por Francisco Bonito & Comp. Ltda., em LisboaPortugal; CM) Ralado, marca "Galo" fabricado por Manuel. Galho
Rodriguear Avenida Suburbana, 2.485;' Biscoito marca "Pilar-Vitória", fabricado pela Companhia Produtos Pilar S/A. em Recife; Biscoito, marca "Pilar-Maizena", fabricado pela Companhia, Produtos
Pilar S/A., em Recife; Biscoito, marca "Pilar-Maria", fabricado pela
Companhia Produtos Pilar S/A., em Recife; Biscoito, marca "PilarChampne", fabricado pela Companhia Produtos Pilar S/A., em Recife; Biscoito, marca 'Pilar Wembley", fabricado pela Companhia
Produtos Pilar SIA., em Recife; Biscoito, marca "Cinderela" fabricado pela Companhia Produtos Pilar S/A., em Recife; Biscoito,
' marca "Africana", fabricado pela Companhia Produtos Pilar S/A., em
Recife; Biscoito, marca "Cream Crackers", fabricado pela Companhia
Produtos Pilar S/A., em Recife; Biscotto, marca "Egypcia", fabricado
pela Companhia Produtos Pilar S/A., em Recife; Biscoito, marca
"Olinda*, fabricado pela Companhia; Produtos Pilar SIA., em Recife;
Figos, marca "Princeza do Sul", fabricado por. José de Sousa Mascaranhas, no municipio de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul; Farinha de milho, marca "Creme de Milho Puritas", fabricado por Puzitas Indústria Paulista (Capurro, Fabini & Comp'Ltda.), à rua dos
Corrientes, 135 — São Paulo; Café, marca "Moderno", fornecido por
Pacheco Ferreira & Comp., à Avenida Marechal Floriano, 142; Banha,
'manca "Sulina", fabricada pelo Friforifico Ideal S/A. .de Serafina
Correia (Estado do Rio Grande do Sul); Queijo do Sul); Queijo Prato,
marca "Pleliantho", fabricado por Guimarães Werner Ltd. cm Lavras
atado de Minas Gerais; Ervilhas, paras, pêcegos, todas as marcas
"Princesa do Sul", fabricados por José de Sousa Mascarenhas, ro min/ pipio de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.
Tolerados em analises prévias:
Aguardente, marca "Garota", fabricado por José Kallemback
Cardoso, na Fazenda de Olaria, no municipio de Paraiba do Sul, em
33emposta, Estado do Rio de Janeiro; Aguardente, marca "Paz", fabricada por Antônio de Faria, em Santa Catarina no Estado de Minas
Gerais; Cognac, marca "Geriu", fabricado por M. Gerin & Comp.,
I rua de São Pedro, 48; Laranjinha, marca "Astro", fabricada por
Seara & Comp., à Avenida Sete de Setembro, 435, em Juiz de Fora,
ratado de Minas Gerais; Aguardente do Reno, marca "Astro", fabricada por Senra & Comp., à Avenida Sete de Setembro, 135, em Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais; Cerveja Preta, Cerveja Morena,
Cervej a Pilsen, e soda todos com a marca "Stiebler", fabricados por
4. A/vim Botelho, 4, Avenida Sete de Setembro, 1.417, em Juiz de
'ora, Estado de Minas Gerais; Vinho Verde, marca "Timpanas", fabricado por -Delfim F. de Sousa, em Santo Tirso -- Portugal; Tem-.
peiro marca "Mulatinha", fabricado por Adelino António de Sousa
Campos à rua do Mercado, 12; Aguardente, marca "Caninha Luiz
Zummer, fabricado por Luiz de Azevedo ilurnmel, em Capuava, no
Bairro de Bocaina município de Cachoeira, Est. de S. Paulo, Aguardente, marca "Caninha Siqueira", fabricada por José Nunes de Siqueira Filho, em São João no Bairro de 'Bocaina, município do Silveiras, Estado de São Paulo.
Condenados em análises prévias:
Ameixas secas, marca "Princeza do Sul", fabricada por José de
Sousa Mascarenhas, municipio de Pelotas, Estado do Rio Grande do
Sul; Manteiga, marca "Supremo*, fabricada por Azei Thesing; SorenNen, em Encruzilhada (municipio de Baependi) no Estado de Minas
Gerais; Vinagre de alcool, marca "Astro", fabricado por Senra & Com-'subia, em Juiz de Fora, Estada de Minas Gerais; Leite de cóco,
marca "Aurora", fabricado por Neves Campos & Comp., em Recife,
Estado de Pernambuco.
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A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação mai
vigor, sé registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao pe.,
rodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comproriação, nas red
partições arrecadadoras federais — Delegacias Piscais, Alfandegas,
Mesas de Rendas e Coletorias,

‘os funcionários públicos federais, estadoais e municipais á ft;»
Cubado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto do
O %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 28000.

Ministério da -Fazenda
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Serviço do Pessoal

DãO

EXPEDIENTE DO SR. PRESIDENTE DA REPOBLICA
DESPACHOS

Processo n„, 72.402-38 — Edward Vieira, habilitado em concurso
para o cargo de agente fiscal, pedindo sua nomeação. — A pretensão
não merece deferimento, visto que o suplicante já excedeu o limite
de idade, a que se refere o art. 174 do decreto-lei xx. 739, de 24 de
setembro último. 8-12-38. — Arquive-se. 12-12-938. — Grima°
VARGAS.

Processo n. 87.499-38 — Moisés Gouveia Coelho, aprovado em
concurso de 1 8 entrância para emprêgo de Fazenda, pedindo sua nomeapção. — De acordo com o determinado na circular n. 12, de 28
de junho de 1937, deste ministério, o requerente deve aguardar a vez
de sua classificação. 5-12-38. — Sim. — Girruxão VARGAS.
„ Processo n. 85.109-38 — José Nóbrega Chaves, guarda aduaneiro
na Alfândega de Paraíba, habilitado em concurso para o cargo de
agente fiscal, pedindo sua nomeação. — Atualmente não existe vaga
de 3 8 categoria em Estado de 3 8 classe, parecendo-me que o suplicante
deve aguardar oportunidade. 29-11-38. — Sim. — Otertnao VARGAS.
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAL DA FAZENDA RACIONAI.,
LICENÇAS

Por portaria de 17 do corrente, foi concedida a seguinte licença(
De 30 dias, em prorrogação, para tratamento de saude, ao escrivã°
da classe I, do quadro XIV, do Ministério da Fazenda, Ari Remar Pena
Firme, com exercício na Administração do Domínio da União junta
a Delegacia Fiscal em Mato Grosso.
— Por portarias de 19 de dezembro de 1938, foi concedida a semi
guinte licença:
De seis meses, nos termos do art. 18 do deoreto n. 42, de 15
abril de 1935, ao oficial administrativo da classe J, do quadro I, Te,
souro Nacional, do Ministério da Fazenda, Hélio Sálvio Pessoa de Melo,
com exercício na Diretoria da Despesa Pública, ficando-lhe marca
o prazo de oito dias para entrar no gozo da referida licença.
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR DO PESSOAL
DESPACHO

Processo n. 91.845-38—Armando Simões da Silva, habilitado eg
concurso de 1 8 entrancia, pedindo sua nomeação. ..-- Revende o edil..
da petição, que não foi inutilizado regularmente, 14.-12-938,
.
GRATIFICAÇÕES E AUXILIOS

*

Folha de gratificação, por serviços prestados no Gabinete do Sn
ministro, no mês de outubro deste_ ano, de acordo com a portaria n.'
mero 110, de 7 de novembro de 1938, ao funcionário abaixei
200$#:
Valdemiro Bruno dos Santos (motorista)
(Folha organizada no Gabinete do ministro, em 4 de novembro dir
1938. — Processo n. 88.494-38).
Secretaria do Serviço do Pessoal, em 19 de dezembro de 198811
s+
í.,
Relação dos funcionados e extranuxnerárioa do &migo do P el
. ,
soai que.à vista do resolvido nos processos na. 69.997-38 e 78.095,
1938, fizeram jus, durante
te.
o mês de dezembro de 1938, à gratificac
mensal, estabelecida .naqueles processos, pela prorrogasilo de ene,
cliente, (empenhos 202 P, de 15-9-38 e 248 P, de 10-10-38), O que a4
publica em obediência à circular da Secretaria da Presidiada (I4
República, n. 7/38, de 18-8 s1938:
a.
1. Francisco Justiniano Vaz Falho, oficial adMinistrativO,
H. Quadro VII
2. Ranulfo Augusto Pereira da Silva, oficiai adminietrative J. Quadro I
a. Frederico Rocha, idem, idem
4. Olavo Dantas de Araujo, oficial administrativo I Quilldro m, servindo no Q. 1114yol.
P_IP

25080
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— Ao Sr. diretor do Laboratório Nacional de Análises:
5. Hélio Ribeiro Boamorte, Es. F. Quadro VIII, idem,
250,0
idem
N. 32 — Comunicando que o Sr. diretor geral da Fazenda Na46. José Batista de Morais, ar icial administrativo H, Quaresolveu autorizar o Sr. Dr. Galdino Martins Sousa Ramos a
dro VII, idem, idem
25030 cional
ir, pessoalmente, instalar e dirigir os traInViios iniciais da Secção do
7. .Lforácio de Almeida Barbo:A, oficial administrativo J
Laboratório junto à Alfândega de Santos.
12030 mesmo Ao
Quadra I .
Sr. diretor da seceae de Fiscalização do Exercício Profis—
Oscar
Guerra
Fontes,
oficiai
administraivo
Quadro
IV,
8.
sional:
servindo Q. Móvel
N. 664 — Solicitando seja .submetido à inspeção de saude, para
P• Djanira . Pimentel Augusto, auxiliar de escrita extrium8030 efeito de posse, Afonso Almiro da Costa Júnior, nomeado para exermerário de 5a classe do S. p
cer o cargo da classe C, da carreira de Escriturário, do Quadro VIII
#0,• Fernando Teixeira Lima, servente extranurnerário
6030 — Alfândegas.
Serviço do Pessoal
— Ao Sr. chefe da 1' Circunscrição de Recrutamento Militar:
A respectiva folha foi organizada em 19 de dezembro de 1938.
Ns. 200 a 203 — Comunicando que satisfizeram as exigências
secretaria do Serviço do Pessoal. Americo Passos Guimarães filho.
de que trata o boletim 68, de 10 de novembro de 1933, os seguintes:'
Otacilio José de Faria, nomeado para exercer. interinamente, o cargo
da classe C, da Carreira de Maquinista Marítimo, do quadro vim
Folha de pagamento de gratiricação por serviços extraordinários, Jorge Augusto Teixeira de Carvalho e Silva, tarefeiro da Diretoria
prestados fora das horas do expediente normal, no período de 29 de de Estatística Económica e Financeira; Hugo Correia Pais, transfeOutubro último a 6 do corrente, pelo pessoal eia Secção de Registro rido para o °ergo da classe H, da carreira de Oficial Administrativo,
desta Contadoria e autorizados pelo Exulo. Sr. diretor geral, por desquadro TI — Tribunal de Contas e Felix Martins de Almeida. no-c
pacho de 28 de outubro de 1938, exarado no processo n. P. G. 78.083, do
meado
para o lugar de membro do 1° Conselho de Contribuintes. .
itle 1938:
Nome — Cargo — Importância
(Pesar Machado da Silva, contador I. Quadro I. Ministério
Diretoria das Rendas Internas
720,3000
da Fazenda — Chefe
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR
:daria Passos, contador R. Quadro I. Ministério da Fe5403000
Circular n. 162 — O diretor das Rendas Internai do Tesen114
senda .
Nacional, na conformidade do disposto no art. 35 do decreto-lei
Drvonny C. de Almeida Rego, contador li. Quadro I
5408000 n. 4iú, de 4 de junho d'o corrente ano, e, no intóito de orientar e
Ministério da Fazenda
4508000
uniformizar o procedimento da fiscalização a que se refere o men.
Zioémia N. Carvalheira, auxiliar técnico de 4: a classe
2708000 ci-nado decreto-lei, declara aos chefes das repartições subordina.,
'gol o de Farias, servente
das a êste ministério:
2:5208000
a) são considerados empregados ou prepostos dos cornpradorel
autorizados, as pessoas como tal registradas no Ministério do Trabalho, que possuam procurações para aquele mistér e desde que
/olha organizada pela Contadoria Central da República em 15 de ajam
em nome e por conta dos respectivos compradores;
ilteaembro
de
1938.
Secretaria
do
Serviço
do
Pessoal,
em
19
de
defr
b) as procurações acima referidas devem ser registradas neste
Passos
Guimarães
filho.
ãpdarp de 1938. — Americo
Diretoria, para que possam produzir 08 seus efeitos legais;
c) as guias de transito (modêlo VI) a que se refere o art. 19
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR DO P&SOAL
di decreto-lei n. 466, citado, serão expedidas em três vias. O chefe
da repartiçã.o arrecadadora que visar as mesmas deverá entregar e
o igival ao interessado, afim de acompanhar a mercadoria, remem
Dia 16 de dezembro de 1938
tendo a segunda via diretamente ao Serviço de Avaliação do lugar ti
diretor
do
Serviço
do
Pessoal,
tendo
em
vista
o
que
O
qae se destinar a mercadoria em causa, ou, na sua falta, k repara
municou o Br. diretor geral, em ofício 508, de 10 do corrente, re- tição arrecadadora local, conaervando a terceira via no arquivo diC
-. •
ve designar o escriturário da classe G, do quadro III — Recebe- sua repartição.
— Duma' Mendonça. para exercício na Secretaria.
,, Federais
Em 18 de dezembro de 1938. — Alvaro Dantas Carrilho,.
()rimos
Dia 17 de dezembro de 1938
Dia 14 de dezembro de 1938
• Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
Ao Br. presidente da Comissão de Eficiência:
N. 313 — Transmitindo as portarias de contrato dos extrai:1We'
N. 805 — Transmitindo em cumprimento ao disposto no art. 49 m-erários mensalistas do Serviço de Fiscalização da Garimpagem e
Comércio de Pedras Preciosas, ultimamente admitidos, inspetor de
110) decreto g .200, de 28 de janeiro de 1933, o registro de vagas ocor54 classe, Moacir Guanabarino Ferreira e auxiliar de escrita de 5a
gdaa até 34 de agosto nos diversos quadros déste Ministério, e
Comunicando que brevemente os mapas de promoção cuja orga- classe, Gilberto Pedrosa Caldas, solicito providências no sentido 44
lio está dependendo do recebimento dos boletins de mereci- serem os mesmos reconduzidos no próximo exerchsio.
o ,que •la feitos pelos chefes das repartições serão remetidos.
Dia 19
Dia 15
Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
Ao Sr. delegado fiscal em Minas Gerais:
N. 316 — Do conformidade com o disposto no art. 47 do decrete
n. 2.290, de 28 4le janeiro do corrente ano, modificado pelo de núN. 298 — Comunicando que o Sr. diretor geral, mardou arqui3.409, de 6 du corrente mês, transmito-vos inclusos, devida.
èr processo n. 8.623-37, da mesma Delegacia, em que o Sr. Joa- mero
mente p reenchidos, 50 boletins de merecimento, dos funoionárioa
guim Xavier Vilaça, deuucia o coletor federal em Pará de Minas, subordinados
a esta Diretoria.
somo responsavel pelas irregularidades apontadas em dito proceesso,
— Ao Sr. delegado fiscal no Rio Grande do Sul:
dato ter sido apurada falta de fundamento da denúncia..
N. 283 — Comunicando que o senhor diretor geral, tende presente o processo fichado sob n. 38.852, de 1938, referente á subor— Ao Br. diretor da Recebedoria Federal em São Paulo:
aos chefes de secções das Alfandegas, dos agentes fiscald
, N. 477 — Transmitindo para os fins convenientes, o decreto que dinação
que servem junto ás
repartições, proferiu, em data de 29
Remoia José de Andrade Carneiro, para exercer o cargo da classe D, de novembro último, o mesmas
seguinte despacho:
Ma carreira de Escriturário, do Quadro III, e autorizando a dar ao
"Aprovo, por seus fundamentos, o despacho de fls. 15 e 18 da
referido nomeado a posse do respectivo cargo, com observância ao Delegacia Fiscal no Rio Grande do Sul".
pIem• 9 da circular dêste Serviço, n. 3, de 21 de fevereiro, e o disFoi o seguinte o despacho dessa Delegacia, ora aprovado:
'Neto no art. 2° do decreto n. 23.326, de 8 de novembro do 1933.
"O presente processo vem ao conhecimento o apreciação desta
Delegacia Fiscal em face de assim ser submetido o despacho de fls.,
Ao Wr. delegado fiscal em São Paulo:
como se vê de sua p arte final.
N. 474 — Transmitindo o processo relativo à aposentadbria do
Estudando devidamente o processado, com relação ao despach
dal administrativo da classe K, do Quadro VII, bacharel Vicente de fia. 10 a 12, ora apreciado, e examinadas as informações e pare-e
derico' Gerbase, e solicitando providências apresentar certidões ceres emitidos com relação ao assunte resolvo-o da seguinte
Má tempo de serviço público federal, passadas na conformidade da forma:
Otrcular 11. 4, de 8 de novembro de 1935, da antiga Diretoria do Ex.
O capitulo XI do regulamente anexo ao decreto-lei n. 301, de
Nediente do Pessoal.
24 de fevereiro de 1938 trata da direção, fiscalização e inspeção da
Dia 16
imposto de consumo.
Ali encontram-se disposições regulamentares como estas;
Ao Sr. diretor da Casa da Moeda':
"Compete ás Delegacias Fiscais nos Estados fazer a distrai-41AM
N. 174 — Comunicando que resolveu mandar arquivar o pro- dos agentes do imposto de consumo pelas circunscrições..." (ar.
r,,,so era que !os* da Silva, impresso- da classe II, do Quadro V. Ligo 141, § 4°);
eds sua aposentadoria, visto ter sido coa- i derado em condiçõeo de
"A distribuição dos agentes fiscais nas respectivas secçõee com.
[..3. de. li o..yen-mo e., sete ás repartições arrecadadoras, sem prejuizo de determinação era
-a. invalidez, de acOrdo com o laudo,
eo, da DapartainentoNacional
pontráriz úo, Au t2rkladq ssweriat". .1.41. 144,
"•
_ da asado.
_
PORTAICA
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"As Delegadas Fiscais nos Estados farão a distribuição dos
agentes fiscais pelas circunscrições, de forma que possam ser aproOeitaslos ern serviços nas Altandegas e em outros que se tornem prerisos..." kua. 146, § 2")
. marix, á repartição
-Os- agentes fiscais apresentarão, até 31 d e
da sede, residi-Seio dos trabaliais do exercício anonsios, Crn toda a
eircunscriçãe, devendo tais relatórios, nos Estados, tSer eu :mi/Unhados ás Delegacias Fiscais" (art. 155).
Estas e outras mais disposições regulamentares dão as diretrizes da subordinação dos agentes fiscais do imposto de consumo.
Está verificado, da propila leitura de tais disposições legais, que,
nos Estados, os agentes fiscais do imposto de consumo estão diretamente subordinados ás Delegadas Fiscais respectivas, pois tais
repartições chefes é que fazem a distribuição dos agentes fisea is
pelas circunscrições, determinando os serviços de fiscalização, quer
nas sedes próprias, quer em outras circunscrições, quando fôr o
caso
Relativamente às circunscrições servidas por coletorias, já '.;•oi
até decidido pelo então ministro da Fazenda, Dr. Osvaldo Aranha.
no ano de 1935, no processo n. 7.766. declarou que os coletores rdio
têm absolutamente superioridade hierárqu'ea sobre os agentes ri,3cais do imposto de consumo, por não existir uma subordinação
hierárquica por parte destes.
O caso do processo tem referência a agentes fiscais "servindo
junto a Alfândega.
Ha, por parte dos agentes', fiscais que servem junto às Alfândegas, a subordinação da lei ao chefe da repartição (ao inspetor da Alfândega), subordinação, da lei que é de ordem administrativa, como .declara aquela decisão do Ministério da Fazenda, mencionada.
A subordinação, porém, na forma dita, é diretamedte ao chefe
da repartição, ao inspetor da Alfândega e não a outros funcionários da repartição.
O encaminhamento_dos papeis, processos, representações, etc., h
Delegacia Fiscal, bem como doí relatórios e serviços estatísticos,
são feitos, por solicitação dos agentes fiscais aos inspetores da g Alfândegas, por meio dessas repartições às Delegacias Fiscais.
Em todas as suas relações oficiais, e em objeto de serviço, os
agentes fiscais do imposto de consumo deverão dirigir-se diretsmente aos inspetores das Alfandegas, rècebeneo, tambend deesas
autoridades as determinações administrativas, de senhos sem que
por parte dos agentes fiscais haja subordinação a outros func,iop arias das Alfândegas, no sentido do serviço, mesmo que os papeis
e processos passem por secções da repartição.
Em face de todo o exposto, ante a clareza das disposições legais
mencioeadas e tendo em vista o já decidido pelo Ministério da
Fazenda no processo já aludido, soluciono o fato dessa forma.
Envolvendo este despacho uma questão de 'Ordem administrativa, submeto-o à apreciação da Diretoria das Rendas Internas.
Ao Sr. fiscal gera/ de Loterias:
,
N. 679 - Comunicando ter resolvido que a dactilografa da
classe F, do Quadro I; Tesouro Nacional, Maria Leite de Eclienispos
que serve nessa Fiscalização e a da classe G, do mesmo Quadro,
Ernestina Couto, que serve na Secretaria desta Diretoria, passem
a ter exercício, respectivamente, na mesma Secretaria e nessa Fiscalização.
N. 689 - O diretor das Rendas Internas do Tesouro Nacional
atendendo a que, de conformidade com o disposto no artigo 64 do
decreto-lei n. 854, de 12 de novembro último, ficou a Fiscalização
Geral de Loterias subordinada à mesma Diretoria, deeara ao senhor secretário, para seu conhecimento e devidos fins, ter reso,
vido que a dactilógrafa da classe F, do Quadro I, Tesouro Nacional
Maria Leite de Eehenique, que serve naquela Fiscalização passe
a ter exercício nessa Secretaria, e a da classe G, do mesmo Quadro,
Ernestina Couto, passe a servir na referida Fiscalização.
FISCALIZAÇÃO BANCARIA
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Entanto, parece que, à sombra do referido decreto -da concessão,
logrou operar a firma referida como se estivesse licitamente habilitada para fruir as vantagens decorrentes da mesma concessão.
Agora, com um pedido formulado, não mais por Leão Júnior
Cia., por ,nIilas Leão Júnior, Limitada, e lendo-se a certidão .de
fls. 2 versoomeihor ¡linda, o instrumento de fls. 12 a 16, compreendese porque aquele termo minutado não chegou a ser assinado - desde
26 de março de 1936, as pesquisas e a lavra das minas que foram'
objeto da concessão do decreto n. 743, de 13 de abril de 1936, -já
pertenciam à exploração de outra firma, Minas Leão Júnior Limitada.
Por essa raeo, 111COMestavelmen'..e cauta e jorirliea. o Banco do
.Brasil deixou de reconhecer a pretensa concessionária como em goze
das vantagens conferidas pelo decreto n. 743,.se este não fez referência a novas sociedades que ela organizasse ou de que fizesse parte.
Está certo, mesmo porque, não faz mal repetir, na data do decreto
n. 743, de 13 de abril de 1036, a exploração daquelas minas-já pertencia à sociedade constituída em 26 de março do referido ano de 1936.2
11
Pela ,documentação existente no processo a firma Leão Júnior'
Limitada não está constituída regularmente.
Ninguém ignora que, na conformidade do art. 18 da lei n. 3.708,
de 10 de jensi -o de 1919, serão observadas, quanto às sociedades por
quotas., de ponsabiliade lin-idade, no que não fôr regulado no
estatuto socla l , e na parte apdcds el, as disposições da lei das sociedades anônimas..
Ora, nessas sociedades, quando realiza o subscritor a sua entrada
em bens, cousas, ou direitos, e não em dinheiro, somente será admitida essa entrada pelo valor em que os bens, cousas ou direitos forem
estimados por louvados e após a aprovação da avaliação pela assembléia geral, sob pena de nulidade da sociedade. É isso o que dispõem
os arte. 17, § 1*; 77 e 83, da Consolidação sobre Sociedades Anônimas,
aprovadas pelo decreto n. 434, de 1891.
•
Se assim é, está nula em sua constituição a firma requerente,
unia vez que 88 quotas não foram realizada em dinheiro, mas representadas da maneira descrita no respectivo instrumento, a fls. 18,
sem que, louvados avaliassem esses valores.
Mas, mesmo que estivesse organizada regularmente, a requerente
tão doei/mei/1.0u a sua existência jurídica, se não consta do processo
que tivesse sido arquivado no cartório de Registro de Hipotecas da
edainarca da sede da sociedade o exemplar da folha oficial que fez as
publicações da sua organização, como exige a lei, ou sejam o art. 18
do decreto 12. d.708. de 1919, e o art. 80, da citada Consolidação.
Finalmente, não seria regular que se fosse contratar com uma
firma, em relação a vantagens e obrigações diversas, por longo temei)°, corno isenção, para material o tudo quanto enumeravam o in-‘,„„,.
ciso 12 do art. 13 e o art. 29 do decreto n. 24.023, reproduzido no
art. 27 do decreto n. 300, de 24 de fevereiro de 1938, se pelo MUJO
n
co stitutivo da interessada, Minas Leão Júnior Limitada, é de ir&
anos o prazo de sua duração, embora possa ser prorrogado de triénio
em triénio, mas desde que uni só quotista não denuncie o contrato,
com a antecedência de três meses.
Dada a natureza da indústria de mineração, essa duração ema,
tratt:al é (mui precária.
III
Do exposto é de concluir que a concessão se fez qUando já não
eram Leão Júnior ds Cia. que exploravam a pesquisa e lavra das minas
censtantes do decreto n. 743, de 13 de aoril de 1930, se em 2 daquele
mês do referido ano já se achava registrado o contrato de Minas Leão
Júnior Limitada, pelo que a esta cabe requerer nova concessão de
favores, depois de regularizada a sua situação jurídica.
Pelo indeferimento, e pela expedição de um ato urgente que laca
cessar qualquer vantagem ou favor em cujo goso se possa encontrar a
firma interessada, em virtude do decreto n. 743, de 1938.
Procuradoria Geral da Fazenda Pública, em 12 de outubro de
1933. -'João DominQues de Oliveira, adjunto do procurador geral da
Fazenda Pública.'

"A firma Leão Júnior &' Cia., proprietária das minas de ouro da
"Ferraria" e do 'Ribeirão do Ouro", situadas no Paraná e 1nm/dias no
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO DA FAZENDA
registro do Ministério da Agricultura, obteve, por decreto n. 748,
de 13 de abril de 1936, depois de preencher as necessárias forniali-~-'
Dia 21 de novembro de 1938
dades, as vantagens previstas no decreto n. 24.195, de 4 de maio de
N. 65.16711938 - Minas Leão Júnior Limitada, de Coritiba, Es- 1934, do acórdo com o que opinou esta Procuradoria.
tado do Paraná, requerendo concessão do decreto n. 24.195, de 1934.
Propôs esta que, por decreto do Chefe do Governo, se reconheSatisfaça, querendo, as exigências contidas no parecer da Procura- cesse o direito da interessada e que esta, &Pois da expedição do ato,
doria Geral da Fazenda. - A. de Souza Costa.
assinasse um termo em que seriam definidas suas obrigaçães e 'eO parecer a que alude o despacho ministerial está expresso nos galias. (Processo anexo.)
seguintes termos:
Embora minutado o termo na Procuradoria, a sociedade não •
"Por decreto de 15 de abril de 1936, sob o n. 743 e, se;',0 dias de- subscreveu:
pOis, publicado oficialmente, concedeu o Governo a Leão Júnior 84 Cia.,
Por escritura pública de 26 de Março de 1938, anterior à core
como proprietária das minas da Ferraria e do Ribeirão do Ouro. 'si- cessão do favor, constituiu ele, com o fito de dar vida autônoma IN
tuadas nos rouniolpios de Coritiba, Araucária e Campo Largo, no Es- sua secção de mineração, a sociedade Minas Leão Maior Limitada,
tado do Paraná, os favores do decreto n. 24.195, de 4 de maio de 1934. com o capital de 1.000:000$000, dividido em 100 quotas Iguais de
Todavia, subordinou-se a concessão à forma gizada no Parecer 10:000$000 cada uma, das quais tomou 88, representadas pelas minei
do Sr. procurador geral da Fazenda Pública, exarado de fls. 15 a 23 do da "Ferraria" e do "Ribeirão do Ouro", pela jazida em pesquisa *Sanprocesso anexo, n. 1.590, de 1936, pelo que, conforme decorre do des- to Inácio" e por outros bens descritos no contrato social (f/s.)
pacho presidencial lançado a fls. 23 verso desse processado, teria
Em janeiro de 1937, o Ministério da Agricultura permitiu se averaquela firma de assinar, "depois da, expedição do decreto", um termo basse que Ál nova entidade é sucessora de Leão Júnior ct Cia., na lavra
em que seriam indicadas as suas obrigaçaes e regalias.
das minas da "Ferraria" e "Ribeirão do Ouro*.
Apesar de minutado o termo • exigido e que se encontra a fls. 25
Oferece a sociedade Minas Leão Maior Limitada prova de que
a 28 do aludido processo, jamais o assinaram aqueles negociantes, arquivou na Junta Comerei*/ do Param% o ato de tua eetlatituicit
• pelo que não pôde ser submetida a concessão ao registro do Tribunal 2 de abril de . 19341,,e solicita que se exp ede ~reto ariak slae
de Contas.
torne extensivos oe favores decorrentes do de a. 740, - 1944.-.0,
,
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N. 3.286-69 - The Rio de Janeiro City Improvements Co. Ltd.
novo decreto reconhecendo-lhe o direito ao goso dos benefícios cons- Isenção de direitos - Alfândega do Rio - Relator, Sr. Luiz Sutantes do decreto II. 24.195, de 1934.
Do documento de fls. 10 se depreende que prossegue a lavra ou cupira.
IN. 3.301-3,0 - S. A. Fábricas "Orion" - Isenção de direitos
axp l oração das minas, a que acima se alude.
A falta da assinatura do termo. nesta Procuradoria, não pode - Alfan k inga de Santke: - Relatar, Sc. 'Mil, Sucupira.'
A. Fábricas "ori)n" - Isenção de direitos
invalidar a outorga feita pelo decreto ti. 743, de 1936, uma vez que o
N. 3.3 ,1 , -33;
termo não representa condição imposta por lei para o goso da regalia, - Alfândega ite Santos - Relatar, Sr. Luiz Sucupira.
mas apenas um meio de regu l ar (iam mais clareza e exatidão os deN, 3.307-3$i - s. A. Fábricas "Orion" - Isenção de direitos
veres e direitos da beneficiária.
- Alfândega fie Santo; - Relatar, Sc. Luiz Sucupira.
Por outro lado, é certo que o falo de não haver sido estimada préN. 3,311-358 - S. A. Fábricas "Orion" - Isenção de direitos
viamente por louvados a antrada Ciii bens ou causas da firma Leão - Altândeb
S..intos
Itc/aui., Sr. Luiz Sucupira.
Júnior & Cia., não inquina de nulidade o contrato da sociedade por
S. 3.31G-U2 - S. A. Fábricas "Orion" - Isenção de direitos
quotas, por isso que a lei não exige exprez.ssamente semelhante for
- Alfandega de Santo:: - Relatar, Sr. Luiz Sucupira.
malidade.
N. 3.32U-3e; - Indústrias Reunidas F. Matarazzo - Faturas
"Para a constituição da sociedade por quotas - ensin
consulares - Alfânde ga. de Santos - Relatar, Sr. Moura Brasil.
Valdemar Ferreira - tal avaliação feita por louvados, adreN. 3.323-371 - Boolti &, Co. (Ululou) Ltd. - Direitos em dode nomeado, não é necessária. Basta que os bens, causas ou bro - Alfanilega de Mruúu - RelatOr, Si'. Moura Brasil,
direitos sejam indicados no contrato social e o seu valor
N. 3.334-379 - C nipanhia Carbonífera Rio Grandeuse - Isendeterminado por todos os sócios unanimemente. Nada im- ção de
dj i-ejtos de p nrto Alegre - Relator, Sr. Moura
pede, em verdade, que, à semelhanea do que se dá nas so e ie- Brasil.
dades anónimas, se proceda a uma avaliação por peritos.
N. 3.342-385 - Companhia Brasileira de Artefatos de Borracha
Ela, porém, não é essencial." ("Sociedade por Quotas", pá- Revisão de despacho - Alfândega do Rio - Relator, Sr. Rodolfo
gina 80.)
Ortenblad
No mesmo sentido decidiu o Tribunal lie Justiça de Pernambuco,
N. 3.352-'300 - S. A, Fábricas "Orion" - Isenção de direitos
em acórCão de 7 de julho de 1921.
- Alfândega de Santos - Relator, Sr. Luiz Sucupira.
Resolveu esse douto Pretória que a nulidade de um contraio de
N. 3.354-392 -- S. A. Fábricas "Orion" - Isenção de direitos
#ooiedade por quotas, pelo fato de não se ter observado. em sua cons- - Alfândega de Santos -- Relator, Sr, Odilon Araújo.
tituição, o disposto na Lei das Sociedades Anónimas, em seu art. 77,
N. 3.356-3a4 - S. A. Fábricas "Orion" - Isenção de direitos
não procede, desde que se não trata, na hipótese, de uma sociedade de - Aliândega de Santos - Relator, Sr. Luiz Sucupira.
capitais e sim de uma sociedade de pessoas.
N. 3,357-395 - ,S, A. Fábricas "Orion" - Isenção de direitos
Sentenciou do mesmo modo um juiz do Recife, o Dr. Santos Mo- - Alfândega de Santos - Relator, Sr. Moura Brasil.
N. 3.358-396 - S. A. Fábricas "Orion" - Isenção de direitos
reira. (Coa. W. Ferreira, Ob, ind., pág. 80.)
Também a circunstância de ser de três anos a duração da firma. - Alfândega de Santos - Relatar, Sr. Odilon Araújo.
N. 3.375-406 - Houlder Brothers & Co. (Brasil) Ltd. - Arprorrogáveis por mais três e por mais de uma vez, na falta de denúncia dos quotistas, não é de molde a impedir o deferimento do tigo 357 da Nova Consolidação das Leis das Alfândegas - Alfândega
de Santos - Relatar, Sr. Luiz Sucupira.
pedido.
N. 3.380-410 - Duran & Fernandes - Faturas consulares 2 de notar, contudo, que não consta haver sido efetuada regularAlfândega de São Salvador - Relatar, Sr. Luiz Sucupira.
mente a publicação do contrato da sociedade.
Tambér não se demonstrou que os sócios solidários da firma
N. 3.392-R-418 - The São Paulo Railway, Light and Pawer ao.
Leão Júnior 85 Cia. tinham podet para assinar o contrato, em noma Ltd. - Redução de diraitos - Alfândega) de Santos - Relator, sedesta.
nhor Luiz Sucigpira.
Secretaria da Segunda Câmara do Conselho Sunerior de Tarifa,
A simples capacidade para gerir os negócios da firma não bastada para atribuir áqueles sócios a faculdade de formar, com grande 19 de dezembro de 1938. - Sisinio Sequeira, secretário.
awo, parte do seu capital, outra sociedade, tanto mais quanto da firma faz
parte uma comanditária com o capital de 2.000:000$000 (processo
Diretor!o do Domínio da União
anexo) e esta não aparece no ato institucional da sociedade por quotas.
Importa, finalmente, salientar que as prerrogativas do decreto
DIVIS.5.0 DE El\ZGENHARIA E OBRAS
n. 24.195, de 1934, são conferidas somente as empreas, companhias e
-firmas que explorem minas de ouro e seus sub-produtos (art. 1°) .
EXPEDIENTE DO ER. MINISTRO
A Minas Leão Júnior, Limitada, constituiu-se para pesquisa e
Dia 30 de novembro de 1938
lavra de minas de ouro e de outros metais (cláusula 3, do contrato).
Assim, penso que não se pode, por ora, autorizar a transferência
Processo n. 44.353--38 - Carta do Sr. Francisco Canela, rafe,»
pretendida.
rente à doação de terreno situado entre os quilômeti'os 28 e 29, da
Entendo que, para tanto, é necessário:
Estrada Rio - São Paulo, de sua propriedade, para nêle ser construido
' a) Alterar o ato orgânico da empresa, afim de que seu objeto o Posto Fiscal da Recebedoria do Distrito Federal ,em Campo Grau,.
de. - Em face dos pareceres ,arquive-se. - A. de Bouza Costa.
fique limitado à exploração de minas de ouro;
b) Arquivar no registro próprio e publicar a modificação;
•
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR
i - , c) Apresentar prova não só de que foi publicado regularmente
contrato transcrito no documento de fls. 12 a 15, como de que os
Dia 14 de dezembro de 1938
'tgicios da firma Leão Júnior & Cia., que os assinaram,, estavam babililados a fazê-lo.
Processos:
Preenchidas essas formalidades e expedido o decreto de traneN.
62.691-38
- Júlio Eduardo Andrade, requerendo expediçâO
missão ou outorga das vantagens, dever-se-á lavrar e firmar um ter,
• mo, que discrimine os anus e favores do novo ente coletivo. limitado de carta de aforamento do lote de terreno 556 e 567 da quadra 24,
Uma, nesta Capital. - Aprovado. Encaminhe-se à Procuradoria
o seu goso ao período de duração da . sociedade.
para os devidos fins. - Ulpiano de Barros.
Procuradoria Geral da Fazenda Pública, 18 do outubro de 1938. N. 83.359-38 - Branca Fonseca Piza Pedrosa, pedindo transfeBeneulicto da Costa, procurador geral da Fazenda."
rência para seu nome dos lotes números 7 e 8, da quadra 1' e 241,
da quadra 10', na Urca, nesta Capital. - Concedo a novação de aforamento do que se trata, satisfeitas, previamente as exigências do pite
Jabb:
Conselho Superior de Tarifa
17/piano de Barros.
rocei de fls. -

1

SEGUNDA CÂMARA
Pauta para a sessM ordinária a ser realizada no dia 22 'de de• seMbro de 1938, às 13 1/2 horas, quinta feira:
- N. 2.838-38 - Bromberg & Comp. - Decreto u. 2.742, de 1897
- Recebedoria Federal em São Paulo - Relatar, Rodolfo Ortenblad.
N. 2.700-31 - São Paulo (Brazilian) Railway Company Ltd.
• Redução de direitos - Alfândega de Santos - Relator, Sr. Luiz
Sucupira.
N 3.038-218 - Société Atiouynie du Gaz de Rio de Janeiro Isenção de direitos - Alfândega de Rio - Relator. Sr. Moura Brasil.
N. 3.231-307 - Amaro & Molio - Redução de direitos - Alfândega de Santos -"Relator i Sr. Moura Brasil.
N. 3.239-311 - S. A. Fábricas "Orion" - Isenção de direitos
-

-

Alfândega de Santos - Relatar, S. Moura Brasil.
N. 2.341-314'-; S: A. Fábricas "Orion" - Isenção de direitos

Alfândega de Santos - Relator, Sr, Luiz Sucupira.
N. 3.279-334 - S. A. Fábricas "Orion" - Isenção de dh•eitos
- Alfândega. de Santos - Relator, Sr. Luiz Sucupira.

:N. 76.003-38 - Abílio Maria da Cunha e sua esposa, solicitando)
autorização para transferir h.Caixa de Construções do Ministério da
Guerra o domínio útil do lote onde está construido o prédio número.
12.2. - Concedo a novação do aforamento de que se trata, satisfeitas, previamente, as exigências do parecer da Divisão de Engenharia
e Obras. - Utpiano de Barros.
N. 92.444-38 - Serviço Regional do Domínio da União em SM.
Paulo, solicitando autorização para recebimento de lauêmio do aforamento de terrenos de marinha e acrescias, situados à avenida Pre-/
sidente Wilson, em Santos, Estado de São Paulo. - Autorizo a cobrança do laudémio de que se trata. Devolva-se' o processo ao Ser-.
viço Regional desta Diretbria no Estado de São Paulo, para os devi-.
dos fins. - Flpiano de Barros.
Dia 15
N. 53.1n5-38 - Moradores do bairro do Beroliea, solicitandd
orosiclèncias ,,olire construções existeotes elquivle
- Nada
cripi„nsi
devid„,
há que deferir. Ao Serviço Regional

ilp rtari.(,s,

•1
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N. 97.381-37 — Alfredo Ozório de Cerqueira, solicitando novaeão de aforamento de terreno acrescido de marinha, situado it rua
D. Vital, freguesia da Bôa Vista, Recife, Estado de Pernambuco. —
Aprova a novação de aforamento ,de que se trata, de aéordo com "6
parecer. — Ulpiano de Barros. .
N. 65.401-38 — Alfredo Osório de Cerqueira, sodicitando novação de aforamento de terreno acrescido de marinha, lote 470 — E. E.
E. E. E., situado à rua D. Vital, em Recife, Pernambuco. — Aprovo
0. novação do aforamento de que se trata, de acordo com o parecer
da Divisão de Engenharia e Obras. — Ulpiano de Barros,
N. 65.338-38 — Alfredo Ozório de Cerqueira, solicitando novato de aforamento de terreno acrescido de marinha, lote 470 — E. E.
te. E. E., situado à rua D. Vital, em Recife, Pernambuco. — Aprovo
ji novação do aforamento de que se trata, de acórdci com o parecer
Divisã.o de Engenharia e Obras. — Ulpiano de Barros.
EXPEDIENTE DO

CHEFE DA DIVISÃO

Dia 16 de dezembro de 1938
, Processo n. 83.380-38 — Com,panhia Air Franco, requerendo
'aforamento de terreno de marinha situado em "Nó de Rabies", bairro do Alecrim, Natal, Estado do Rio Grande do Norte. -- Restitua-se
so R. R. D. U. naquéle Estado, para o fim proposto. -- 4. C. MarDIVISÃO DE CADASTRO E REGISTRO
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 42 de dezembro de 1938
Ofícios:
Ao Sr. diretor de Contabilidade do
do Ministério da V:lacâo e Obras
N. 1.296-DA — Reiterando os termos do oficio si. 575-DA, de
13 de junho último.
— Ao Sr. diretor do Material do Departamento dos Correios
Telégrafos:
N. 1.295-DA — Reiterando •os termos do oficio n. 968-DA, de
3 de setembro último.
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional da Produção
:Vegetal:
N. 1.294-DA — Reiterando os termos do oficio n . 413-DA, de
26 de abril último.
— Ao Sr. diretor de Contabilidade do Ministério da Agricultura•
N. 1.293-DA — Reiterando os termos do oficio ri . 860-DA, de
12 de agosto último.
— Ao Sr. diretor do Material do Departamento dos Correios
e Telégrafos:
N. 1.292-DA — Reiterando os termos do oficio . 669-DA, de
27 de junho último.
--- Ao Sr. diretor geral da Marinha Mercante:
N. 1.291-DA
Reiterando os termos do oficio II . 690-DA, de
30 de junho último.
— Ao Sr. diretor geral da Fazenda Nacional:
' N. 798 — Reiterando os termos do oficio n. 464, de 25 de julho
de 1938.
— Ao Sr. coletor federal de Barreires no Estado da Baia:
N. 799 — Reiterando os termos do oficio n. 429, de 14 de julho
Mimo. — Ao Sr. Dr. juiz da Segunda Vara Civel desta capital:
N. 1.298-DA — Reiterando os termos do oficio a. 776-DA, de
le de julho último.
— Ao Sr. diretor do Contabilidade do Ministério da Agricultura:
N. I.299-DA — Reiterando os • termos do oficio a .636-DA, de
21 de junho último.
— Ao Sr. diretor. do Património e . Cadastro da Prefeitura do
Distrito Federal:
N. 1.300-DA — Reiterando os termos do oficio n. 629-DA, de
20 de junho último.
— Ao Sr. diretor de Engenharia do Ministério da Guerra:
N. 1.301-DA — Reiterando os termos do oficio 'il. 645-DA, de
22-de junhr último.
diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
— Ao
. N. 1.302-DA — Consultando sobre a conveniência de ser entregue à Prefeitura Municipal de . Ponta Grossa, no Estado do Pa-.,
rank•terreno que lhe pertencera.
— Ao Sr, diretor .geral de Contabilidade • do. Ministério. da
Viacão:
N. 1.303-DA -- Reiterando os termos do oficio n. 862-DA, de
. .
12 de agosto último.
Ao Sr. diretor do Serviço de Irrigação, Reflorestamento e Colonização do Ministério da Agricultura:
•
N. 1.306-DA — Respondendo ao ofício a. 1.560, de 29_de setembro último.
.
-- Ao ,g r. chefe do Serviço Iteg,ional no Estado do
— Solicitarde es'elarecimentos minuciosos a -repito de
N-.
'naquele--•••
irásorios oaelonais eaietteites
-
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Dia 14 de dezembro de 1938
Processos despachados:
Processos:
N.
N 48 07
• 9 de 1938 — Delegacia Fiscal no Estado do Piau', endando relatório. — Encaminhe-se ao Serviço Regional no Estado
do Piauí.
Beato •Flearg da Bocha.
N. 76.656, de 1937 — Delegacia Fiscal no Estado do Rio Grande
do Sul, enviando processo referenté a material permanente daquela
administração. — Encaminhe-se ao Serviço Regional no Estado do
Rio (*rancie do Sul. — Bento Flettry da Rocha.

Câmara de Reajustamento Econômico
SESSÃO DE

19 DE DEZEMBRO DE 1938

ro processo n. 14.790 série 13. (S. Gabriel, Rio Grande do Sul)
xtecidiu adotar as conclusões do Relatório de fls. 94, em virtude
das quais são concedidas a redução de 50% no débito de Mardi%
Macedo e a consequente indanização de oitenta e cinco contos de
réis (85:0003000), em apólices, ao credor Banco Nacional do Comércio, continuando a cargo dos devedores a fração não reajustável
do oitenta e um mil e duzentos e cincoenta réis (813250) de conformidade com o decreto n. 24.233 de 12 de maio de 4934. —
'Sérgio de Oliveira, presidente, relator. — Reginaido Mine*. —
-Ernesto Rangel.
No processo n. 17.596 série C, anãos, Bafa) decidiu adotar
as conclusões do Relatório de fls. 15, em virtude das quais são C011cedidas a redução de 50% no débito reajustável de Domingos Formandes Badaró e a consequente indenização de quinhentos mil réis
(500$000), em apólices, ao credor Tude, Irmão St Cia, continuando
a cargo dos devedores a fração não reajustável de quatrocentos e
noventa e quatro mil e seiscentos e ciumenta réis de conformida-t,
de com o decreto n. 24.233 de 12 de maio de 1934. — Sérgio de
Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunes. — Ernesto Rangel, rola.'
ter.
No processo ri. 29.920 série B, (Jacaresinho, Paraná) decidiu
Imolar as conclusões do Relatório de fia 62, em virtude das quais
são concedidas a redução de 50% no débito de João Dias dos Reis
e outros e a consequente indenização de seis contos e quinhentos
mil réis (6:500$000), em apólices, ao credor Pupo, Teixeira tlt Cia.
continuando a cargo dos devedores a fração não reajustável de
tiezentos e oitenta e seis mil e setecentos réis (386$700) de conformidade com o decreto n. 24.233 de 12 de maio de 1934. -Sérgio de Oliveira, presidente, relator.
Reginaldo Nunes. —
neste Ranel.
. No processo n. 21.852 série C, (Venáneio Aires, Rio Grande do Sul)'
em que é declarante Caixa Rural União Popular de Venâncio Aires,
cedem adotar a conclusão do Relatório de fls. 22 em virtude da
qual é denegado o reajustamento requerido. — Sérgio de Oliveira.
presidente. — Reginaldo Nunes. — Ernesto Rangel, relator.
No processe ii. 23.107 série C, (Canavieiras, Baia) em que 4,
declarante António Martins Pereira Lima, decidiu adotar a con-,
clusão do Relatório de lis 21 em virtude da qual é denegado o reajustamento requerido. — Sérgio de Oliveira, presidente, relator.
Reginaldo Nunes. — Ernesto Rangel.
No processo n. 23.10 série "C, (Canavieiras, Bafa) em que é
declarante António :Martins Pereira Lima, decidiu adotar a conclusão do Relatório- de fls 29 em virtude da qual é denegado o reajustamento requerido. — Sérgio de Oliveira, presidente, relatei,.
Reginaldo Nu,nes. — Ernesto Rangel.
•.
No processo n. 23.109 série C, (Canavieiras, Bafa) em que é
declarante Antônio Martins Pereira Lima, decidiu adotar -a con--:
clusào do Relatório de fls 20 em virtude da qual é denegado o reajustamento requerido. — Sérgio de Oliveira, presidente, relatar. —,
Reginaldo Nunes'. — Ernesto Rangel.
No processo n. 23.110 série C, (Canavieiras, Bafa) em que 4 declarante António Martins Pereira Lima, decidiu adotar a .eon4
clusão do Relatório de fls. 20 em virtude da qual é denegado o •ea-4
justamente requerido. — Sérgio de Oliveira, presidente. — Registado Nunes, relator. — Ernesto Rangel.
No processo n. 23.111 série C, (Canavieiras, Bafa) em que 4
declarante Antônio Martins Pereira Lima, decidiu adotar a conclusão do Relatório de fls. 20 em virtude da qual é denegado o reeijestamento requerido, — Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginal-`
do Nunes, relator. — Ernesto Rangel.
No processo n. 23.112' série C. (Canavieiras, Bafa.) em que
•
declarante Antônio Martins Pereira Lima, decidiu adotar a con;••
clusão do Relatório de bis 19 em virtude da qual é denegado o reajustamento requerido, — Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginado Nunes, relatar. — Ernesto Rangel.
No processo n. 23..113 série C, (Canavieiras. Bafa) em que -4
f' ., clarante Antônio Martins Pereira Lima, decidiu adotar a cor- 'são do Relatório de fls 19 era virtude da qual é denegado o rete::Lamento requerido, — Sérgio de Oliveira, presidente. — ReginaNunes, relator. — Ernesto Rangel.
n, processo n. 28.041 série C. (Monte Aprasivel, São Pai..1.r;
• eili que . e- declarante Banco de Novo Horizonte;- decidiu adotar a
• chisão de Relat4ri0 de Irs 33 em virtude 0.• gata' shil#Pdo 4317170'
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justamento requerido. - Sérgio de Oliveira, presidente. - Reginaldo Nunes. - Ernesto Rangel, relator.
No processo n. 29.629 série B, (Botticatin São Paulo) em que é
deelarente Teodor Max Longe, decidiu adotar a conclusão do Relatório de fls. 40 em virtude da quel é denegado o reajustamento
requerido. - Séelji0 de OliVeÍra, presidente. - Reuina,!da Nunes.
- Ernesto Rangel, relator.
resolveu
No processo n. 17.20O-C, (Lavras, Minas Gerais'
adotar a ceuclusão R'lt.rjir rIo fls. 10 em virtude da qual, "exvl" do decreto n. 24.233 de 12 de maio do 1931, fica ebrigado o
Bredor Mareolino José da Silso a dar quitação plena a José Vilela de
dObile verificado (22 :2.10885W,re
andrade Lemos e sua mulher do
oobendo, em apólices, 50% do meamo débito, ou sejam onze contos
réis (11:000$000). - Sérgio de Oliveira, presidente. - R ogi'toldo Nunca, relator. - Eraeste Rangel.
No processo n. 27.632-e (Ribeirão Bonito, São Paulo) realtório de fls. 42 cio virtude da qual,
vou adotar a conclusão do Rela
"ex-vi" do decreto sa. 24.233 de 12 de maio de 1931, fica obrigado
o °redor Bacoadat eia Ltd. a dar quitação plena aos Espólios de
Mias e Miguel Wakim do seu débito verificado (734:719$000), reoebendo, em apólices, 50% do mesto° débito, ou sejam trezentos
• sessenta e sete contos de réa: ;3G7 :0403000l. - Sergio de Oliveira, presidente, relator. - Reginaldo Nunes. - Ernesto Rangel.
No processo n. 29.865-C, (S. Manuel, São Paulo) resolveu
adotar a conclusão do Relatório de fls. 132 em virtude da qual, "exvi" do decreto n. 24.233 de 12 de maio de 1934, fica obrigado o
ored.or Procópio Carvalho,em liquidação, a dar quitação plena a
João de Almeida Basto e sua mulher do seu débito verificado
427:349$100, recebendo, em apólices, 50% do mesmo débito, ou seJam duzentos e treze contos e quinhentos mil réis (213:5008000),
devendo a indenização ficar á disposição do juizo de Direito da
Vara de Orphãos e Anexos da Comarca da Capital de São Paulo.
-3érgio de Oliveira, presidente. - Reginaldo Nunes, relator. Ernesto Rangel.
Pedidos de reconsideração.
No pedido de reconsideração n. 3.188. processo a. 25.433-B,
(Taquara, Rio Grande do Sull resolveu dar provimento ao Pedido de reconsideração formulado a fls. 37 e seguintes e, assim
sendo conceder a redução de 5,0‘;',. no Mito de Adolfo Seibt e sua
mulher e a correlata indenização de dezesete contos e quinhentos mil
réis (17:5003000) em apólices á credora Caixa Rural de Nova Pe
tropólis, continuando a cargo dos devedores a fração irreajustsiNel
de 382$350. - Sérgio de Oliveira, presidente, relator. - ~mia°
Nunes. - Ernesto Rangel.
No pedido de reconaideração a. 3.405, processo n. 27.5?s13,
(Ribeirão, Pernambuco) resolveu manter a decisão lançada a lis.
37 deste processo, julgando improcedente o pedido te reconleração. - Sérgio de Oliveira, fifeçifiente, Ernesto Rawjel, relator.
- Reginaldo Nunes.
No pedido de reconsideração n. 3.756, processo n. 17.38o-G,
(Anápolis, São Paulo) resoleu maelor a decisão a [Is. 21 duote
proesusso, julgando improcendente o pedido de reçoesideracão. Sérgio de Oliveira, presidente, reta ler. - &gualda 1Vatne.!;,

D , zenibro de 1958
.1n1•11

foi concedida a fls. 39 dm quitação plena do débito reajustado,
58:0528000, aos devedores Francisco dei Pino e sua mulher, de
referência ao débito hipotecário. Em relação ao débito quirografaria resolveu manter a decisão lançada a fia. 39 deste nrcwesso,
julgando improcedente o pedido de reconsideração. - 8!,, rgio de
Oliveira, phoidente. - Era?sto Rangel, relator. - Reginalda Nunes.
-

Recebedoria do Distrito Federal
EXPEOIENTE DO SR. DIRETOS

Em 19 de dezembro de 1938
Reelierilacutos,
Deferido de acardo
N. 42.310 - 1'. Martins de Almeida.
com a informação e o parecer.
N. 41.619 - Dalilo Terrezo. - Indeferido de et:ardo com a
informação e o parecer.
- N. 40.346 - Alberto de Almeida. - Idem.
N. 42.575 - Osvaldo de Almeida. - Mantenho os despachos
proferidos nos processos apensos.
N. 34.253 - Fernando de Andrade. - Altere-se a classificação
para "bicicletas, consertador" no lançamento para o futuro exercício
dê 1939.
N. 44.152 - Comp. Progresso de Armazena Gerais. - Regu.
larize a selagem pela forma já admitida por esta Diretoria independente de qualquer penalidade não prevista para o caso no Reg. em
Vigor.
N. 1.011 - O Diretor comunica ao Sr. Sub-diretor da r Subdiretoria, para os devidos fins, que por despacho de 4 de outubro último, no processo n. 19.762-38 resolveu assemelhar a profissão de
desenhista, à de arquiteto ou contratador de atiras, para pagar o imposto de acórdo com a tabela Ã: 2*, anexa ao decreto n. 5.142, de SM
de fevereiro de 1901.
Precatórias:
N. 44.222 - Juizo da 5' Pretoria Criminal, entrega de 3002000,
a favor de Luiz Wanderley Coelho de Aguiar. - Cumpra-se.
N. 41.220 - Juizo da 5' Pretoria Criminal, entrega de 3002000,
a favor de Luiz Wanderley Coelho de Aguiar. - Idem.
N. 14.219 - Juizo da 5' Pretoria Criminal, entrega de 3002000
a favor de Luiz Vg anderley Coelho de Aguiar. - Idem.
N. 44.221 - Juiz da 5' Pretoria Criminal, entrega de 300$000,
a favor de Luiz Wanderley Coelho de Aguiar. - Idem.
Auto n. 2.412-1937 - c/Jorge Miguel Biliar & Comp. - Inde.
ferido. - Tendo em vista os termos do decreto-lei n, 5, de 13 de
novctnbro de 1937, considere-se "devedor remisso" a firma Jorge
ni aatal ComP•, estabelecida à rua da Alfândega, n. 305, tt
qual notificada a efetuar o pa g amento da divida dentro do prazo re.
g olarnentar irão o fez. incorrendo, assim, nas sanções estipulada
no decreto-1-i citado. Encaminhe-se o processo Procuradoria Geral
da Fazenda Pública, para a necessária inscrição da divida, após ser
swiwrisa a venda de solos e oficiado hs repartierues competentes parta
os efeito , da buidoneiciade estabelecido no referido decreto-lei, salvo si feitn o depósito da Importância reclamada na forma e para
os fins indiende g nos arts. 1° e 3°, do decreto-lei 42, de 6 de dezena.,
tifod

1937.

EXPEDIENTE DO SR . ASSISTENTE

nesto Rangel.

Em 19 de de7embro de 1938

Requerimento,:
No pedido de reconsideração n. 3.86, processo a. 17.23G-C,
(11héos, Bafa) resolveu meter a decisão lançada a fls. 1 .6 deste proN. 22,381 - Raul Leite & Comp. - Pague o sélo de educação'
cesso, julgando improcedente o periio de seeonsideração, - Seïgio devido
TIO requerimento de fls. .5.
Een,.sto
relator.
de Oliveira, presidente. - Regiladdo Nunes,
N. 27.103 - João Maria da Costa. - Transfira-se. Imponho a
Range!.
el.
anã ' , Maria da Costa a multa de 503000, mínimo da lei. Em seguida.
• No pedido de reconsideração a. 3.891, proeeso 11.28.828-B, N' á o procen a 1' -. uh-diretoria para dizer se existe divida per
(Ribeirão, Pernambuco) resolveu manter a decisão laoçada a os. parte da firma encedida.
67 deste processo, julga-Ni l o Ui:procedente o pedido cie
NO 30.169 -o Wo Yu Pé. - Proceda-se pela forma proposta na
Nunes. - info:-nação supra da Sc. Amarante.
ração. - Sérgio de oii•iva. presidente. Ernesto Rangel, relatou..
N. 13.137 - Isaac Dymant. - Proceda-se a inscrição pelo mocha.
No pedido de reconjdf•r9;.o r. . 5..085, proce s so n. 28.121-B, proposto.
N , 20 , 130
auto Mercantil S. A. - Averbe-se a mudança.:
(Am a ragl , Pernambuc o ) re ,. olven manter a clecisí-lo lança .:ta a fls.
23 deste processo, julgando reprocedent e o pedido de reconsidera- Imponho a Ante Mercantil S. A. a multa de 502000, mínimo da lei.
N. 36.126 -o Xavier de Freitas. - Em face da informação e
ção. - Sérgio de Oliveira. pre,ident e. - n,flinoido ygnp.9.
parecer, indeferido.
Ve.510 Rangel, relatou.
N. 30.493 - Henry Salathé. - Averbe-se a mudança. Imponho
No pedido de roem] , lutei ação n. 1.112, proc ,stri n, 30.05e-B, a Ilenry
Solathé a multa de 50$000, mínimo da lei.
resolvett
manter
a
decisão
lançada
a
fie.
53
,
São
Paulo)
ú
i( p utur
N. 19.62e - S'pinelli & Filhos. - Proceda-se a inscrição pele
reste processo, julgando improccren • .‘ o pedido de reconsidert..).
- Sérgio de Oliveira, presidente, rea !or. - Reginaldo Nunes. - modo proposto. Imponho a firma Spinelli & Filhos a multa de
100*000, mínimo da lei.
Ernesto Rangel.
N. 42.315 - Cerbino
Paulo. - Proceda-se a inscrição dei
No pedido de reconsideração n. 4.139. processo n. 29.704-B, Oolota de fls. 2 com a nota de "isento".
.(Monte Alto, São Paulo resolveu manter a decisão lançada a fia.
N. 30.195 - António José Fernandes Costa. - Faça-na á ala
98 deste processo. julgando improcedente o pedido de reconside- teração e averbe-se a mudança. Imponho a firma /r emendes 1oet4
ErIP`Rit, !tangei. a multa de 502000, mínimo da lei mais da 30 To sebre os erno1umen.4
ração. - Sérgio de Oliveira, presidente, relator.
Ileginaldo Nunes,
tos de registra.
N. 47.811 - Mauro Cavaloanti de Albuquerque. - Imponho g
No pedido de reconsideração n. 4.1i5, processo n. 29.899-B,
yauro Cavalcanti de Albuquerque a multa de 10020" mínimo dB.
Cerra Bonita. São Paulo reeolen manter a decisão leiloada a fie. )ei
54 deste proresso; julgando Improeedente o pedido de reconsideraN. 47.810 - Ardei Sonsa da Cruz. - Idem.
o.
36 1.00 de Oliveira, presidente, relator. - Reginaldo Nunes.
N. 47.8fri, - Oliveira de Castro Martins. - Idem.
....jrneeto Rangel.
W. 47.818 - Adernar de °Mv-atra,
.47.914 - A. Moral . I-4 N "Firrr- n tr) - Idem .
11 No pedido de reconsideração n. 1.182, processe te. 241.8N) -B,
47.815 - Vicente Ja ', to nt - Idem.
[(Mo Preto, São Paulo) resolveu dar provimento ao nedido de reprtfiorsoi --- !dem .
J. 47.811 - Armando R
Consideração formulado a fls. 41 e Seguintes para que os oradoreo
Manuel Reveírendo Vida! th Ma no receherpm • iMenirstoão que lljeS
11(.2 41.818 - Ribeiro et Corop. -- Ide,

r.
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N. 47.819 - Luiz Campos. - Idem.
N. 47.820 - Maria C. Azambuja. - Imponbo à Maria C. Azam
buja a multa de 100$, mínimo da lei.
N. 47.821 ---• Lino da Silva Bastos. - Idem.
N. 47.822 - Zarnobi Zanobini. - Idem.
N. 47.823 - Reverino Crispim de Oliveira. - Idem.
N. 41.802 Ferreira d4 Faria. - Transfira-se ex-officio para
08 DOIA et; de Teófilo Ferreira da Silva e Valdemiro Faria Leite, aos
quais imponho a multa de 125$, médio da lei. Em seguida vá o processo às Primeira e Terceira Subdiretorias para dizerem se existe
divida por parte da firma sucedida. 1
N. 20.578 - João Alves Goudim. - Dê-se a baixa requerida
a partir do exercido de 1939. Imponho a João Alves Gondim a multa
de 202, mínimo da lei.
N. 38.643 - Crisanto Augusto Almeida. - Proceda-se a inscrição pela forma proposta e dê-se baixa ex-officio a partir do segundo semestre do corrente exercido no lançamento em nome cli
Adriano de Sousa ao'qual imponho a multa de 125$, médio da lei.
N. 41.131 - José Neto. - Averbe-se a mudança.
N. 39.102 - Armando dos Santos Lima. - Proceda-se Pela
forma proposta.
N. 39.450 - Nicanonr Cid Conde. - Em face da informação e
parecer, indeferido.
N. 11.403 - Cairo Ciriaco. - Em face da informação e parecer.
retifico o despacho de 10 de fevereiro de 1938, na parte referente a
multa imposta, pela qual é responsavel Cairo Ciriaoo e não Teotõnio
de Brito, como está declarado no citado despacho.
N. 2.100 - Abel Borges. - Dê-se a baixa a partir do segundo
semestre do corrente exercício. Imponho a José Francolino dos Santos a multa de 1252, médio da lei.
N. 43.935 - Vladislau Biskup. - DÓ-se a baixa nos termos
propostos a partir do exercício de 1939.
N. 22.244 - L. C. Bastos. - Transfira-se a patente de registro para o nome de L. C. Bastos.
N. 47.832 - E. J. Medeiros. - Imponho a Z. 3. Medeiros a
multa de 1002, mínimo da lei..
N. 47.830 - Lira & Moura Ltd. - Idem.
N. 47.829 - José F. Costa. - Idem.
N. 47.828 - J. L. Ribeiro. -. Idem.
N. 47.827 - Luiz Moura Brasil Júnior. - Ident.
N. 47.828 - Salustiano Costa. - Idem.
N. 47.825 - Juventino Gomes. - Imponho a Juventino Gomes
a multa de 1002, minimo da lei.
N. 47.824 - Farid Farah. - Idem.
N. 43.315 - Bons Lerner. - Proceda-se a inscrição nos termos
do parecer. Imponho a Borla Lerner a multa de 100$, mínimo da lei.
Certidões:
•
Ne. 48.411 e 48.412 - Casa Lohner S. A. - Certifique-se o
QIN constar.
N. 47.946 - Alberto Soares Calçada. - Idem.
N. 47.959 - José A. Cunha. - Idem.
N. 43.945 - R. Conde Ribas. - Idem.
N. 48.199 - S. A. Companhia Internacional de Estacas Armadas Frankignoul. -- Idem.
N. 48.209. - Idem.
N. 48 259 - Alvimar Gome Leal. - Idem.
N. 48.278 - Unido Industrial i de Pincele Ltd. - Idem.
N. 48.390 - Santos Leitão & Comp. - Idem.
Ns. 48.409 e 48.410 - Banco Francês e Italiano. - Idem
Diretoria do Imposto de Renda
mcPSDIRNIZ DO ' SR. 'DIRETOR
Dia 17 de deeambro de 1938
Ofícios expedidos:
N. 251 - Sr. agente da Estrala de Ferro "Leopoidina Railwar
Co. Ltd. - Requisitando transporte de bagagem para um funcionário desta diretoria.
Ne. 533-536 - Srs. membros do Primeiro Conselho de Contribuintes - Remetendo nrocessoa de recursos referenies aos seguintes
contribuintes: Alcides Senra Fcclides Pereira Buem) - Noémia da
Costa de Almeida Fagundes e Stl o Paulo Electric Co. Ltd.
N. 635 - Sr. diretor das Rendas Internas - Prestando informacães.
N. 1.157 - Sr. chefe da Seecild Financeira do Club Naval
Solicitando informações.
N. 1.158 - Sr. diretor de Serviço de Fundos do Exército
Idem.
N. 1.159 - Sr. Dr. ' 1' procurador da República - Prestando
Informações.
N. 1.988 - Sr. chefe da Secção de São Paulo - Remetendo processo com a informação nres inda pela "The Texas Co. aohre atual
endereço do Sr. A. R. Cianclidli.,
N. 1.989 - Sr chefe da Pecçao de Santos - Remetendo processo
em que é interessado, José 11-mino da Rocha.
N. 1.990 - Sr. ehefe de Secção de Niterói - Solicitando Inforznaçães.
N. 1.991
Br._ abe% da Secado do Zepirito Santo. - Idem.
•••••
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Dia 15
Ofícios:
N. 3.301 - 2' Vara de 0 1.frkos - Prestando informação sobre e
espólio de Vdorino da Silva
N. 3.302 - i • Vara de Ornas - Prestando informação sobra e
espólio de Ana Ga Cunha Vaie"
N. 3.303 - 4 Vara Cível - Prestando informação sobre o espólio de Manuel Joanuirn Moreira.
• N. 3.304 - 5' Vara Cívei - I•i .estando informação sobre o €5pólio de Muna Srercman ot CI.L , 11' Cherzman.
N. 3.305 - 1' Vaia de Ornes -- Prestando informação 3obre
espólio de Antônio José Maldonado.
N. 3.306 - 2' Vaia Uva! - Prestando informação sobre o esDália de Adelaide de Avelar 13randão Pirajá.
Requerimentos despachados:
Dia 19 de dezembro de 1938
ri. 18 450-38 - Francisco Enio Magurinos Torres. - Defiro
o pedido da retificação.
N. 15.627-38 - José da Coata Lima. - De acordo DOM o parecer. Prossiga-se na cobrança do débito e arquive-se o processo.
N. 18.187-38
Armanda Carmen Mutzenbecker. - Deferido, de
acordo com o artigo 98 do regulamente vigente.
N. 9.662-34 - Jcsé da S'Iva Meira. - De acordo com o parecer
do Sr. chefe da revisão, mantenho os lançamentos relativos aos exercícios de 194 e 1933 e detern!ro se retifique o referente ao exercício de 1934 pela forma sugerida
N. 16.910-38 - Pedro da enba. - Tendo I= viola a informação, defiro a petição de fls.
N. 17.591-38 - Adelmar de Melo Franco Filho. - A móra, de
10 %, calculada sobre o innosto, chcolre não da falta de pagamento do
débito em prazo pré-estabeircido, mas da aplicação do dispesti no
parágrafo único cla artigo 13" do regulamento para as declarações
apresentadas fora di, prazo etabCecido no artigo 88. para es quais
não se aplica "ei-vi" do parágrafo 3° do artigo 129 ..._ a concessão
de pagamento em quotas yakrgeda pelo parágrafo 1* dessa dispositivo.
Indefiro. pois, a petição de fls.; prossiga-se na cobrança do débito e arquive-se e processo
N. 18.247-38 - António Maar° de Morais Lacerda. - Atendendo
que não houve intoração regular do lançamento, expeça-se mova notificaçáo do imposto devido
N. 18.419-38 - José Antônio Teixeira de Macedo. - Decido som
o parecer. Proceda-se como propõe.
N. 18.434-38 - Donato da Silveira Morais. - Por falta de em..
paro legal, indeferido.
Prossiga-se na cobrança do détuto.
14 1. 18.465-38 - Colina M aitre. - Por falta de amparo legal, indeferido.
Prossiga-se na cobrança do débito.
Primeiro Conselho de Contribuintes
Realizou-se no dia 13 de dezembro, ás 14 horas, a 375' sessão
ordinária do 1° Conselho de Contribuintes. Compareceram os Sra.
Raul de Araújo Meia, presidente, Jaime Péricles de Sousa Guima..
rães, vice-presidente, José Neves da Fontoura, José Luiz Batista,
Pena Martins de Almeira e Eduardo Lopes Rodrigues; o Sr. secretário Antônio Pereira da Costa; tendo estado ausente com causa jus.
tificada o Sr. Tile Resende, representante da Fazenda Pública.
Aberta a sessão foi lida e aprovada a ata da sessão anterior,
realizada no dia 9 do mês corrente.
No expediente foram lidos os ofícios na. 384 e 388 de 2 e 6 do mês
corrente da chefia do gabinete do Sr. ministro do Fazenda, comunicando que o Sr. ministro deu provimento aos recursos interpostos, pelo Sr. representante da Fazenda Pública dos acórdãos na.
6.377 e 6.240 'concernentes aos recursos na. 6.115 e 6.182 respectivamente do Banco Alemão Transatlantico e firma Theodor
Wille & Cia. - Delegacia Fiscal em São Paulo e de The Rio de Janeiro Tramway Light & Power Cg, Ltd. - Recebedoria do Distrito
Federal para, quanto ao primeiro, reformar o acórdão recorrido na
parte em que isentou o Banco Alemão Transatlantico da multa de 5%
sobre o valor do titulo insuficientemente selado, resolvendo, entretanto dispensar, por equidade. a referida penalidade é. quanto ao segundo, anular o acórdão recorrido, para restabelecer a decisão da ins'Anela inferior.
- Passando-se á ordem do dia foram julgados os seguintes
RECURSOS

(Sessão pública)
N. 6.992 - Banco Alemão Transatlantico imp. seio - De.
legacia Fiscal, Paraná - Relator Sr. Euardo Rodrigues. - Deusa provimento, em parte, ao recurso para reduzir-se a multa e
1008000 mínimo do artigo n. 60 do decreto 11. 17.538 de 10 de novembro de 1926, cobrando-se a revalidação pela forma indicada ne
artigo n. 50 parágrafo 1° letra B do mesmo decreto, unanimemente.
N. 7.124 - S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo imp. sel1
- Delegacia 'Fiscal, Minas Gerais - Relator Sr. Araújo Maia.
Negou-se provimento ao 'recurso, unanimemente.
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N. 7.323 - Banco Balo Belga B. A. imp. Belo - Recebedoria tio Distrito Federal "ex-officio" - Relator Sr. Neves da Fontoura. - Negou-se provimento ao, recurso "0x-officio" para confirmar-se a decisão recorrida, unanimemente.
N. 7.369 - José Maria de Oliveira Simões - op. bane. Delegacia Fiscal do Rio Grande do Sul - Relator Sr. José Luiz
Batista. Deu-se provimeuto ao recurso para julgar-se improcedente a representação feita contra o recorrente e mandar-se cancelar a multa aplicada, unanimemente.
N. 7.381 - João Pautino Siqueira Campos e outros .imp. selo
..-. Recebedoria do Distrito Federal "ex-officio - Relatos . Sr. José
Luiz Batista. - Negou-se provimento ao recurso "ex-officio" para
confirmar-se a decisão recorrida, centra os votos dos Srs. Jaime
Péricles e Eduardo Rodrigues.
N. 7.401 - Banco do Coinércio e Lavoura de Camdeim op.
bane - Delegacia Fiscal do Ceará - ex-officio - Relatar Sr.
Eduardo Rodrigues, com vista ao Sr. Jaime Péricles. - Negou-se
provimento ao recurso "ex-cdficio" para confirmar-se a decisão'
• recorrida, contra o voto do Sr. Jaime Périeles que dava provimento para julgar procedente o auto de infração, encaminhando,
entretanto, o processo ao Sr. ministro da Fazenda propondo a dis. pensa da multa por equidade,
N. 7.4445 - João Gatis, inip. selo - Delegacia Fiscal de Pernambuco - Relatos. Sr. Jaime Péricles. - Negou-se provimento
ao recurso, - unanimemente.
N. 7.447 - Garages Associadas S. A., v. mercantis - Recebedoria do Distrito Federal - Relator Sr. Araújo Mala. - Negouao provimento ao recurso, contra o voto do Sr. Eduardo Rodrigues
que dava, em parte, para ser aplicada a multa do artigo n. 32 do
decreto n. 22.061 do 9 de novembro de 193.2.
N. 7.511 - Fernandes & banques, imp. selo - Delegacia
ifiscal do São Paulo - Relator Sr. Jaime Périeles. - Negou-se
provimento ao recurso, unanimemente.
N. 7.522 - Wilhelm Overbeck & Cia, op. banc. - Delegacia
Fiscal da Baia - "ex - officio"- Relator Sr. José Luiz Batista. teu- se provimento ao recurso "ex-offfcio" para reformando-se a
decisão recorrida, julgar-se procedente o auto de infração e aplicareis á firma autuada a multa de 5:000$000 mínimo da pena cominado nos artigos 6"s dos decretos ns. '2 3 . 2 5 8 de 19 de outubro de
4933 e 24.268 de 10 de maio de 1931, unanimemente.
N. 7.564 - Sociedade Comissária de Café "Minas Gerais Ltd.'
.-- v. mercantis - Delegacia Fiscal do Est. do Rio - "ex-officio"ReIator Sr. José Luiz Batista.- Negou-se provimento "ex-offício"
para confirmar-se a decisão recorrida, unanimemente.
N. 7.584 - Laboratório Coámos e Heitor Ltd. - v. mercantis
a-- Recebedoria do Distrito Federal - Relator Sr. Araújo Maia. Negou - se provimento ao recurso, unanimemente.
N. 7.590 - Roberto Gonçalves & Cia. - v. mercantis Recebedoria do Distrito Federal - Relator Sr. Araújo Meia. Negou-se provimento ao recurso, contra o voto do Sr. Eduardo
Rodrigues que dava, em parte, para ser aplicada a multa cio artigo
n. 32 do decreto n. 22.061 de 9 de novembro de OR.
I

(Sess5o secreta)

1
N. 7.049 - J. Compos, imp. renda - Diretoria imposto nen" Ida- Rel. Sr. José Luiz Batista com vista ao Sr. Eduardo Rodrigues.
-Deu-se provimento, em parte, ao recurso, para ser excluiria da tributação a parcela de 6:000$000 referente a alugueis que já haviam
sido creditados na conta respectiva. unanimemente.
N. 7.298 - Alberto Correia Saldanha, imp. renda - Dieetoria do Imposto Renda - nelator Sie Araújo Mala. - Negou-se
provimento ao recurso para manter-se o lançamento "ex-officio",
4ananimemente.
N. 7.304 - Dr. Raul Cunha Bueno, itnp. renda - Secção de
Imposto Renda, São Paulo - Rceates Si-. ANtii jo Mala. - Negou-se
provimento ao recurso para manter-se o lançamento suplementar, unanimemente.
N. 7.375 - Companhia Alagoano de Fiação e TeCidos. imp.
:
nata - Secção de Imposto de Renda de Alagoas - Relator Se. Luiz
tiata. - Negou-se provimento ao recurso para manter-se a corauça suplementar, unaniiiiem ent e.
N. 7.387 - Marques Pinto & Irmãos Ltd,, imp. renda à gee4iin de Imposto de Renda do Pará - Relator Sr. José Luiz Batista.
a-.
s arAo. lançaN aociopraarla dmeanlar-mseparcaia:ncel.
mpaaonhrieacurs
seProaiimeenoto
-- 111-1.497
mudo contra os votos dos ara. Jaime Périeles e Neves da FentouPI .
N. 7.435 - Alvaro Sã, imp. renda - Secção de Imposto Renda
tio São Paulo - Relator Sr. Araújo raia. - Negou-se provimenio ao recurso para manter-se o lançamento "ex-offitio', unaniemente.
N. 7.453 i- José Alves dos Anjos, imp. renda - Senão de
Imposto Renda de São Paulo - Relator Sr. Araújo Maia. - Ne01,0" provimento ao recurso para manter-se o lançamento, una-

Ntwenente .

N. 7.495 - José Figueiredo Júnior, imp. renda - Secção de
eoste Renda de São Paulo "ex-officio° - Relatar Sr. José BaLuta. - Negou-se provimento ao recurso "ex-officio" para confirlinar-se a decisão reeorrida, unanimemente.
- ncia .-- Sanaa de Imposte Renda de São Paulo - Relator Sr.
nardo Rodrigues. - Negou-se provimento ao recurso para maur-se a cobrança do imposto, unanimement.e. Os Srs. presidenÈL chtltlatt
. . . lattizia
. latam iiigi midepou
, .
.
' '
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N. 7.501 - Henrique Armbruat, imp. renda - Bee,ctio de Im-

poeto Renda de São Paulo uex-officio" - Relator Sr. José Luiz
Batista. - Negou-se provimento ao recurso "ex-efficio" para confirmar-se a decisão recorrida, unanimemente.
N. 7.507 - Joaquim Gonçalves Barbosa (suc. de Pedro F.
Essinger) - imp. renda - Secção de Imposto Renda do Estado do
Rio - Relator Sr. José Luiz Batista. - Negou-se provimento ao
recurso, unanimemente.
N. 7.531 - Zacarias Pereira Campos, imp. renda - Diretoria de Imposto Renda "ex-officio - Relatei. Sr. Araújo Mala. Deixou-se do conhecer do recurso "ex-officio" "ex-vi" do artigo
n. 12 do Decreto-lei n. 607 de 10 de setembro de 1938, unanimemente.
N. 7.570 - Tobias de Macedo, imp. renda - Secção de Imposto
Renda do Paraná - Relator Sr. José Luiz Batista. - Deu-se provimento ao recurso para ser cancelado o lançamento "ex-offfelo"
unanimemente.
Diligência - n. 7.358 - José Torregrossa, imp. selo.
Diligência - n. 6.915 - Ana Luiza Atilia Von Bulow,
renda.
Vista - N. 7.449 - The Royal Bank of Canadá, imp. selo,
ao Sr. Jaime Péricles.
Adiado - N. 6.997 - Lojas Americanas S. A., imp. renda.,
Primeiro Conselho de Contribuintes, em 13 de dezembro de'
1938. - Antônio Pereira da Costa, secretário.

Segundo Conselho de Contribuintes
Resumo da sessão ordinária realizada no dia 13 de dezembro
de 1938, ás 14 horas.
Compareceram os Srs. Genaro Vidal Leite Ribeiro, presidena
1e; Janserico de Assis, vice-presidente; Francisco Brandão Cavala
canti, José Francisco de Matos e Vicente de Paulo alfoz, membros
do Conselho; o Sr. Othon de Melo, representante da Fazenda Pública, e o secretário do Conselho Sr. Frederico Diniz Martins. O
Sr. Gustavo Linhares Benteiamüller comparece ao ser julgado o
recurso de número 6.849; e o Sr. Francisco Brandão Cavalcanti,
por motivo justificado retira-se após o julgamento do reourso n.
7.133.
Aberta a sessão, foi lida e aprovada a ata da eessão anterior,
realizada no dia 6 do corrente.
No expediente, foi lido o oficio n. 391, de 13 de dezembro de
1938, do Gabinete do senhor ministro da Fazenda, comunicando que
r-n senhor ministro, tendo em vista o processo encaminhado por esto
Conselho, em que é interessado o Banco Nacional Ultramarino, resolveu, por equidade, dispensar a multa imposta.
Passando-se á ordem do dia, foram fulgados os se guintes recursos:
Ac. n. 6.784 - Ree. 373-R - Costa Pacheco & Cia Trans
consumo - Ped. de recoosideração do ao. n. 6.292 - Receb. do
Distrito Federal - Relator Sr. Genaro Vidal. - Não se toma conhecimento do pedido de reconsideração, por perempto, unanimemente. Ausente o Sr. Gustavo 13entenmüller.
•
Ac. n. 6.755 - Rec. 6.838 - Companhia Siderúrgica Belgo
¡Minerva S. A. - Decretos na. 24.643 e 24.673, de 1934 - Delegacia Fiscal de Minas Gerais - "ex-offfcio"
Relator Sr. Jos&
F. de Matos - Imperido o Sr. Janserico de Assis. Nega-se provimento ao recurso "ex-officio", unanimemente. Ausente o Br.
Gustavo Bennmüller.
Ac. n. 6.786 - Rec. 6.843 - Lindolfo Pinto - Imp, consumo - Delegacia Fiscal de Minas Gerais - "ex-offfclo" - Relator Sr. José F. de Matos. - Nega-se provimento ao recurso
"ex-officio", unanimemente. Ausente - o Sr. Gustavo Bentenmüllers
An. n. 6.787 - Rec. 6.849 - Companhia Brasileira Carbureto
sia meio a_ Decretos ns. 24.643 e 24.873. de 1934 - Delegacia
Fiscal de Minas Gerais - u ca-officio" - Relator Sr. José F. de
Matos - Impediria o gr. Janserico de Assis. - Nega-se provimento
ao recurso "ex - offfein". unanimemente.
Ar. n. 6.788 - Rec. 7.032 - Cosenza & Cia, Alexandre Vicente
Filho, Manuel Correia Cardoso, Romeu Antenio de Carvalho e F.
A. Gaivão - Voliitários e "ex-fffein" - Imo. censumo - Deles
goela Fiscal de Minas Gerais - Mater gr. Brandão Cavalcanti
Impedido o Sr. :iam:erice) de Assis. - Não se toma conhecimento
do rpenrsn "ev - offiein. por ineabivel e nega - se provimento aos
Tecur g os volun t árias. unanimemente.
a . 6 , 789 a_ Rei, . 7. 017 - Amâncio Alves de Oliveira p. consumo - Delegacia Fiscal de Minas Gerais - "ex-offfcio"
- Relator Sr. Vicente Galiez. - Toma-se conhecimento do re.cure
so "ex-officio", para julgar provado a infração do artigo 9', da dee
ereto-lei n. 23.664, de 1933, quanto a António Lupone, isentando-o,
entretanto, de qualquer penalidade em face da legislação vigente,
e nega-se provimento no recurso volutário, Unanimemente.
Ac. ti. 6.790 - Rec. 7.087 - Timoteo Cardoso - Imp. consumo - Delegacia Fiscal do Rio Grande do Sul - "ex-offício"
(Consulta) - Relator Sr. Brandão Cavalcanti. - Nega-se provimento ao recurso, "e x-officio" unanimemente.
Ar. n. 6.791 - Rec. 7.106
. - Guilherme Beskow en'wurnn - Delr encia Fiscal do Rio Grande do Sul - Relator Sr.
Gustavo Bentenmüller. - Nega-Se provimento ao recurso. unanis
Aumente.
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Ao. n. 6.792 - Reo. 7.107 - Herculano de Oliveira Alves Decretos na. 17.464, de 1926 e 22.344, de 1933 - Delegacia Fiscal
no Rio Grande do Sul - Relator Sr. Gustavo Bentenmilller.- Mo se toma conhecimento do recurso por perempto, unanimeniente.
Ac. n. 6.793 - Rec. 7.136 =- _Carlos Adolfo Sauer - Imp.
consumo - Delegacia Fiscal de Minas Gerais - Relator Sr. Vicente Galiez Impedido o Sr. Janserico de Assis, - Dá-se provimento ao recurso, para julgar-se improcedente o auto, contra os
votos dos Srs. relator e José F. de Matos. O Sr. presidente redige o acórdão.
Ao. n. 6.794 - Rec. 7.139 - Wady Maio & Irmão - imp.
consumo - Delegacia Fiscal no Maranhão Relator Sr. Vicente
Galiez. - Não se toma conhecimento do recurso por perempto,
nnanhnemente. Ausente o Sr. Brandão Cavalcanti.
Ao, n. 6.795 - Rec.- 7.150 - J. Almeida Araújo - Imp.
consumo - Delegacia Fiscal em Sergipe - Relator Sr. Janserico de Assis. - Dá-se provimento ao recurso para julgar impro.
cedente o auto, unanimemente. Ausente o Sr. Brandão Cavalcanti.
AO. n. 8.796 - Rec. 7.153 - António Francisco de Castro Imp. de consumo - Delegacia Fiscal na Baía Relator Sr. Vicente Galiez. - Nega-se provimento ao recurso, unanimemente.
Aueente o Sr. Brandão Cavalcanti.
Ao. n. 6.797 - Rec. 7.156- F. Borja & .Cia, Abrão J.
Chiad e Abdon Sarkis - Imp. consumo Delegacia Fiscal na Baía
Relator Sr. Janserico de Assis. - Toma-se conhecimento do
recurso, para anular o termo complementar de fls., unanimemente.
Ausente o Sr. Brandão Cavalcante.
Ao. n. 6.798 - Rec. 7.159 - António José de Carvalho kap. consumo -(Consulta) - Recebedoria do Distrito Federal "ex-offfoio" - itekator Sr. Voante Galiez. - Nega-se provimento ao recurso "ex-offício", unanimemente. Ausente o Sr. Bran030 Cavalcanti.
Adiado:
Co. lu. 7.091, 7.145 e 7.168.
Diligência:
&o. na. 358-R e 7.095.
Secretaria do Segundo Conselho de Contribuintes, 17 de de.
lembro de 1938. - Frederico Dinis Martins, secretário.
-
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Relatado pelo Dr. Floriano Reis:
Processo n. 12.790-1.923 - 9:7001.- Valfredo Leodoro
Santos - proc ,dente 6:9103 e improcedente 2:7903000.
Relataaos pelo Dr. Alvaro Bomilcar:
Processes:
N. 738-i930 -- 9:1173100 - Fontes Garcia it Comp. - proc.."
dente.
N. 2.263-n 30 - 9:5003 - Prefeitura Municipal de Canavielras - pro:edente.
N. 14.043-1923
- Dinarte de Sousa Nunes - procedente 1:95r$ e improcedente igual quantia.
N. 14.070-023 - 1:3543 - Eduardo Wichrowski
eia
e

1

Comissilo de Eficiência

Expediente de 17 de dezembro de 1938
Membros presentes:
Rosalvo Gomes da Ressurreição, presidente, Valdemiro Amada
Soares Filho e Flávio Carvalho de Morais Bastos.
Processo despachado:
N. 675-38 - Pedido de transferência de carreira de ajudante
de tesoureiro, padrão G, do Quadro III, Aldrova de Moura Gonçalves,
Despacho: Peço audiência do S. P. F.
Processos relatados:
N. 489-38 - Pedido de transferência de carreira do compo,
sitor, classe F, do Ministério da Guerra, Caio Moreira de Araújo
Re/ator, Rosalvo Gomes. - A Comissão encaminhou o processo ao
D. A. S. P., opinando pelo atendimento do pedido.
N. 685-38 - Pedido de transferência de carreira do marinheiro,
classe D, do Quadro IX, Milton Bittencourt Cantanhede - Relator,
Rosalvo Gomes. - A Comissão encaminhou o processo ao D. A. S.
P., ronunciando-se pelo deferimento do pedido.
N. 68848 - Pedido de transferência do ajudante de tesoureiro
classe G, do Quadro VII, Luiz Carlos Drummond - Relator, Amadei
Soares. - A Comissão, pronunciando-se pelo atendimento do pedidO,
submeteu o processo á consideração do D. A. S. P.
N. 740-38 - Requerimento do oficial administrativo, classe
Comissão Encarregada da Liquidação da Divida Flutuante do Quadro II. Raimundo Botelho da Silva - Relator, Amadei Soarei.
- A Comissão restituiu o processo á D. E. F., com eselareelmentoça
N. 748-38 - Pedido de remoção de Alvaro Mário Nune.e 4
jtelaclo dos processos brigados na cessão de 2 de dezembro de 1938
Francisco de Assis Alvares, guardas aduaneiros, do Quadro VIII --•
Relatados pelo Dr. Felizardo Leite Filho:
Relator, Flávio Bastos. - A Comissão encaminhou o processo
Prolcssos:
Gabinete do senhor ministro, opinando pelo atendimento do pedido,,
N. 750-38 - Requerimento do escriturário, classe F, do Quadr‘
255$ - Benedito Rodrigues de Bossa - proN. 2.974-1927
VII, Alceu Carneiro da Cunha - Relator, Roealvo GOMOS. - A Co'•
'cedente.
N. 10.098-1923 - 4:0601 - António Fiorentino Alves - pro- missão encaminhou o processo ao D. A. S. P., opinando pela julho
tada do procni •so ii. 7.396-38.
cedente.
N. 751-38 - Pedido de transferência do escriturário, dás*
N. 12.296-i923 - 46:300$ - Natalício Borges de Camargo -G, d Quadro VII, (lesar Ribeiro Franco Neto - Relator, Flávio Bas.
21:0003 e improcedente 25:3003000
'noned
tos. - A Comissão encaminhou o processo co D. A. 8. P., opta,
Relatados peio Dr. Floriano Reis:
nando pelo atendimento do pedido.
PrOnSSOM:
N. 11.831-1923 - 4:020$ - Galdino Boeira dos Santos - proA Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
cedente 8:01b$ e improcedente i:0051000.
- N. 11.954-1923 - 4:2063300 - Manuel Emilio Sohmitz - pro- vigor, só registrará assinaturas dos oragos oficiais, para o exercido
Cedente 1:6801700 e improcedente 2:5253600.
N. 11.956-1923 - 6:178$ - Geraldo Gomes da Rocha - pro- de 1939, mediante pagamento da importIncia correspondente ao
cedente a parcela de 3:089$ e improcedente igual quantia.
rodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, rua 13 de
N. 13.151-1923 - 6:8024700 :-- José Famer - procedente réis Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas rem
11:451$400 e improcedente 3:4511300.
N. 13.153-1923 - 12:6403 - Alfredo Caetano Peixoto - pro- partições arrecadadoras federais - Delegacias Piscado, Miá:adegas,
cedente 6:3201 e improcedente igual quantia.
Mesas de Rendas e Coletorias.
N. 13.1'58-1923 - 14:2401 - Mareelino Osório Marques - procedente 7:1203 e improcedente igual quantia.
RO/O010 dos processos julgados na sessão de 5 de dezembro. de 1938
Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais 4 faRelatados pelo Dr. Felizardo Leite Filho:
cultado pagar e custo da assinatura, computado jd o desconto do
Processos:
20 %, a que tbm direito, em duas prestadias semestrais de 28$000.
N. 11.086-1923 - 3:431$ - Jacob Nommesmacher - procedente 2:2513 e improcedente 1:1804000.
N. *.577-1923 - 20:6201 - Manuel Ferreira de Araujo
Ministério da Marinha
procedente 14.8701 e improcedente 5:7505000.
N. 11.957-1923 - 2:0893700 - Querino Pamdolfo - procedente 1:3173200 e improcedente 7723500.
ST.PRDIENTE Do SR. MINISTRO
N. 1'2.257-1923 - 6:2801 - João Pereira da Silva - proces
dente 3:130$ e improcedente igual quantia..
Dia 17 de dezembro de 1938
N. 12.258-1923 - 1:115$ - Manuel Pinto Bandeira - procede
7
de outubro do corrente ano que nomeou • ex..
No
decreto
dente .
N. 1'2.310-1923 - 26:8501 - Broa de Albuquerque Braga - auxiliar de comissário dá Imprensa Naval, Dermeval Gaspar Vianq
para exercer o cargo da classe "E", da carreira de "eseriturtirio" do •
procedente.
N. 12.111-1923 - 16:6501 .7- Virginia Isabel de Albuquerque quadro I do Ministério da Marinha, foi feita a seguinte apostila:
e Sousa - procedente.
"A vaga do cargo para o qual foi nomeado p funciontrio a que
• N. 12.322-1'923 - 5:7001 - António Francisco Gil Neto - se refere o presente decreto, consta das tabelas aneamdt lei a. 284, cin
prococlente 28503 e improcedente igual quantia.
28 de outubro de 1936". - Rio de Janeiro, em 17 a dezembro det
N. 12.930-1923 - 7:3501
Inácio Silveira de Vargas - pro- 1938, - Henrique Ariatictee Guitheni,
infujektí 41, jefa.d.
cedente 4:4C53 e improcedente 5:9253000.
rinha.
p
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Dia 19
Ao Sr. ministro da Guerra:
N. 1.836 — Atende aos termos do aviso n. 9 .1, de 15 de dezembro
existk oa dede 1938, e de,dara a S. Ex. que nenhum inconssignação de um major p
acompanhar o Curso de Comando da Escola de Guerra Naval, no ano próximo de 19:."2.
— Ao Sr. diretor do rey13 Brasileiro:
N. 1.838 — Sendo de grande inteee.s.se rara a Marellei
1 ra n,.zarn
Cuerra conservar a liabilidmie dos tinioneiro, do:
no rio Paraguai, zona de movimento ohrieatório para a Flotilha de
Nato Grosso, e dada a irnpossibili(lade do eNerciclo fon:tu-de em embarcações suas pelas estadias pro!ongadas a que c£IRp sujeitas nos
portos, solicita de S. Ex., e mude agradece perro:::," para que OS
navios do Lloyd Brasileiro da linha Corumba-Mon!, , ki.leut conduzam
a bordo em todas as viagens um ou dois marinheiros da referida Flotilha para praticarem tinioneria naquele trecho do rio.
REQUERIMENTOS oEsPACII Mos p EE0 SR. MLNISU
Maria de Nazaré Holanda, requerimeeto de 10 do novembro de
1938, ficha n. 9.416. — Indeferido de acérdo com o parecer da Diretoria do Pessoal. Em 1.i-I'2-i98.
Nicolau Lopes Vieira, requerimento de 9 le dszembro de 1938,
ficha n. 9.419. — Indeferido. Em 13-12-1938.
Bobado Pereira dos Santos, requerimento le 30 de novembro de
j938, ficha n. 9.202. — Indeferido de acórdo som a informação da
Diretoria de Marinha Mercante. EM 14-12-1938
Pedro Telharia de Oliveira, requerimento de 16 de junho de 1936,
ficha n. 48.895. — Indeferido, à vista da informação da Diretoria de
Fazenda. Em 5-12-1938.
Clodoaldo José Barbosa, memorial de 11 de novembro de 1938,
ficha n. 8.885, dirigi& ao Sr. Presidente da República. — ArguiVAnotts.
Ye s se. Em 1-12-1938. —
I • •

' A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
'rigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exescicio
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,
Xotas de Rendas e Coletorias_
los funcionários públicos federais, estadoais e municipais é %peitado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
O %, a que tem direito, em duas prestações semestrais de 281000.

Ministério da Guerra
EXPRIMENTE DO BE. MINISTRO DE ESTADO DA IliIERRA

Dia 2 de dezembro de 1938 — Em aditamento
Aviste:
Sr. diretor de Intendência da Guerra:
Ministério da Guerra — Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938.
3:viso n, 36. — Em aditamento ao Aviso n. 35, de 9 de novembro
laltimo, que trata de coneorréncia administrativa e de normas a serem observadas a respeito, e solucionando várias consultas sobre o
assunto, detem o-vos:
a) a dealwação constante do item 6 do Aviso n. 758, de 12 de
a-ave:abro de 1937, poderá ser feita no próprio requerimento de iasfeição ou em separado, mas sempre comprovada com documentos;
b) a lusa:não "In loco" de que trata o mesmo item não tem por
etivo verificar a existência prévia de artigos da mesma espécie
g em licitação e sim das possibilidades da proponente quanto ao
fornecimento de artigos do mesmo genero (compromissos formais
fábricas, etc.;
o) a espec ialização se verificará pelos recibos de impostos que
devem ser apresentados em originai, em certidões e, para os casos
'andantes de exigéncias do Ministério da Fazenda, mediante carild5es negativas; serão registrados em livros próprios e restituidos
em seguida aos interessado;
d) a dencminação "material de expediente" não abrange os finaremos que, ccussoante O Aviso n. 49 : de 22 de janeiro de 1937, devam
Me obrigatóriamente adquiridos em oficinas do Estado:
e) aa diretorias deverão adotar já para as próximas, concorias as nomenclaturas existentes (Boletim do Exército de 1938),
do fazendo no sentido de completá-las e melhorá-las, para o mie
5o as necessárias rearisõss;
f) atém das concorrências centralizadas na Diretoria de laico-.
Onda da Guerra, compete aos eatabeleolmentos subordinados reaflieá-las nos aegpintes moldes:
1 — Os estabelecimentos de material da Intendência darão eu...1.irinnte, --•"";I'f.Jitkto, gos denittiF, e à Dire'ocia de AstaridSuoia da

Ela

aiezembro ir 1938

Guerra. dos menores preços obtidos em todas as concorrências que
efetuarem durante o ano. Os estabelecimentos do Subsistência Mili.
tares procede,rãe igualmente às concorrências espeeializadas e mantero constarte troca de informaçrpes quanto às ofertas vantajosas
que receber-uo.
Quattrio uni K..debelecimento tiver de adquirir qualquer
arti g o de produeão uso ,cia l ivada de outra região, o fará por interna°.
til() cIo Estabelerimento ali iticalizaclo, sempre que a compra ofereça
vantagem sobre o preço da própria localidade.
3 As compras 9m grus.c.o obedecerão sempre a planos conjun.
os préviamsrde estabelecidos, objetivando conseguir dos grandes
produtores uni preço vantajoso para todos os lugares em que possuam representações, sem prejuizo da qualidade e tendente à unia
rormiclade dos artigos.
4 — Não poderá ser fornecedor do 1?.stabelecimento o individue
ou firma que não seja produtor ou comerciante do artigo a ser ada
euirido.
— Os Estabelecimentos de Subsistência Militares, além das co.
latas de preços e sem prejulzo destas, abrirão concorrência para os
fornecimentos dos artigos constantes dos grupos IG 22, 23, 24, 25, 25,
27, 28, 34 e 35 e pelos quais se abastecerão as unidades da respectiva
guarnição, sujeitas ao regi meu de Subsistência.
g) A unidade administrativa, com rancho organizado, que se eu.
centre fora do regimen de Subsisténoia o (sujo comando seja o mais
graduado, em cada guarnição, abrirá concorrência para os grupos
acima; os preços assim obtidos prevalecerão nas unidades da mesma
guarnição que não se abasteçam no Estabelecimento de Subsista:mia
Militar;
h) Á vista da autorização constante do item 40 letra "L" das
Disposições Gerais de Aviso a. 35, de 9 de novembro de 1938: nu
pedes das Regiões ou Diretorias Técnicas, as unidades administrativas:
eó abrirão oonairrencia para aquisição de artigos que realmente alto
constem das concorrências abertas pelas ditas Repartições. Estas
publicarão, com a possivel urgência, a Mação dos artigos em liou
fação afim de que as unidades adminietrathas tenham conhecimento
daqueles que poderão fazer parte dos seus editai:: de eoncorrencia,
sem prejuizo so entanto, dos entendimentos diretos que as referidas
unidades poderão ter com as Diretorias ou Serviços dos Quartel'
Generais, principalmente pa a evitar sinonimia para o mesmo ma.
teria] .
As unidades administrativas, por sua vez, logo após a publicaçãO
de seus edil tis, devem remeter às Diretorias, a que estilo subordinados os artigos que ineluiram em cal:cerra:nela, a relação destes parei
serem insertos na nomenclatura geral.
Na sede da i a Região Miltiar as concorreu/as deverão centra..
lizar-se nas Diretorias Técnicas.
i) As Diretorias providenciarão para que seja organizado, mei
cada uma dias, um "Boletim de anfermações de Preços" que sera
enviado es demais Diretorias tai unidades subordinadas, à Secretaria
Geral do Ministario da Guerra e ao Gabinete do Ministro. — aienea
ral Enrico G. Dutra.
Despachos:
12 de dezembro de 1938:
Foram cone.edidos 30 (trinta)' dias, em prorrogação, parei
êntrega do inquérito policiai militar de que esta encarregado -O
tenente coronel Vidal Pessoa, comandante de 27" Batalhão de Ci..
çad ores .
Em 14 de dezembro:
Foram concedidos 30 (trinta) dias, em prorrogação, para ti
entrega do Inquérito policial militar de que esta encarregado o]
coronel António Tomé Rodrigues, Ode da 4" Circunscrição de Itte
oeutamente.
Em 15 de dezembro:
o
• Foram designados na Diretoria de Aeronautas*:
Os majores easemire Montenegro Filho, para exercer as tuna
ções de ajudante e José Sampaio de Macedo, para adjunto do 8a*
baleie, sendo exonerado do comando do NRI• Regimento de Avise
Os tenentes coroneia Alvaro de Assunção D'Avila„ para o card
go de chefe da 1 4 Divisão; Bento Ribeiro Carneiro Monteiro, pare;
o cargo de chefe da 24 Divisão, sendo exonerado das funções de
oficial de Ligação; Vasco Alves Seco, para o cargo de chefe da 84
Divisão, sendo exenesado das funções de professor da E. B. M.
E., sem prejnizo das funções que exerce no C. A. Of. Av. e a major
Vatderniro Adviurola alontezurna, para o cargo de adjunto tatnbent
da ::"
O tenente cororte ,. .Lielas Augusto Rodrigues, para oficial de
Ligação, sendo exonerado das funções de chefe da 2' Divisão da
mesma direlnria.
Foi INtn!,ferido:
O capitãt Joaquim Tavares Libanio, do S. T. Ai.ree
cargo de comandante do attleleo do 6" Regimento de
y riordirgkig.
do transferi*,.(lo erati rn eatpaaatame pua
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lere 17 do dezembro:
Ferem uesignados
O major 1 - mar Cavalcanti Barcelos, para exercer as furteden de
chefe de sille-secção de Diretoria de Engenharia:
o rapitâo eineoel Joaquim Guedes, para sejeloe no Estado
eetaior da 4" Região Nilitar..
.e
Apostila:
NO titulo de 9 de julho de 1931 que declara em disponibilidade
e professor viral icio do Colégio Militar do Rio de Janeiro, tenentecoronel honorário Miguel Calmon du Pin e Almeida e que por decreto de 27 de maio de 1938, foi mandado reverter h, •atividade,
foi lavrada a eesedinte apostila: I
"O profes s or catedrático do Colégio Militar do Rio de Janeiro,
tenente-coronel lionorário Miguel Calmon du Pin e Almeida, de quem
trata o presente título tem direito, em virtude do decreto de 8 de
!julho de 1938, aos vencimentos, regalias e vantagens do Posto de
coronel, nos termos do art. 14, parágrafo 1° do decreto-lei n. 103,
do 23 de dezembro de 1937.
Rio do Janeiro, 19 de dezembro de 1938. — General Eurico G.
Dutra
Na carta-patente do oficial 'abaixo mencionado foi lavrada a
•eguinte apostila:
Por decreto de 24 de outubro do corrente ano, nos termos do
art. 177 da Constituição Federal, revigorado peia Lei Constitucional n. 2, do 16 de maio da 1938, foi reformado, por conveniência
To regimen, o major do Exército, Rodolfo de Barros Bitencourt,
)de quem trata esta carta-patente, contando trinta anos, dois meses
é seis dias de serviço, percebendo as vantagens a que tiver direito
na forma das ordens em vigor. r
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1938. — General EUrico G.
Dutra.
Requerimentos:
Artur Padovani, oferecendo à venda do Retiro Parais°, de sua
propriedade, em Paulo de Frontin, ao Ministério da Guerra. — Não
interessa a este Ministério a proposta em apreço.
Antonina Euridice da Mota, viuve do 20 sargento reformado e
Cessilado Augusto de Melo Mota, pedindo abono de etapa. — Deferido.
Artur Mascarenhas Façanha, 1° tenente, pedindo permissão para
prestar concurso, afim de se matricular no Ano de Revisão da Escola
n'écnica do Exército. — Deferido.
Ana Gomes Beche, pedindo seja compelido o 3° sargento relerMedo asilado José Raimundo Vieira da Rocha a mandar auxilio financeiro á sua esposa, filha da requerente. — Exclua-se do Asilo o
sargento José Raimundo Vieira da Rocha. Quem. realiza "raids" da
natureza do que realizou o sargento em apreço, pode prover os meios
de subsistência.
Álvaro Gonçalves, músico de 2' classe do 2° Regimento de Infantaria, pedindo seja inspecionado pela Junta Superior de Saude. —
3)e acordo com a informação anexa da D. S. E. Submeta-se o interessado à inspeção de sande pela Junta Superior.
Ciriaco José da Silva, reservista, pedindo certidão. — Forneças() certidão do que constar, na forma da lei.
Estanielau Backowiez, soldado asilado, pedindo Permissão para
bontinuar fora do Asilo, em Ponta Grossa, adido ao 13° R. I..—Inde!ferido. O requerente deverá apresentar-se ao Asilo de Inválidos,
;dentro do prazo de 30 dias, findos os quais deverá ser exclufdo.
Florisbela . da Fraga Neves Sarmento (dois requerimentos), pedindo certidão. — Certifique-se, na forma da lei.
Filomena de Castro Alencar, viuve do sub-tenente Manuel Arnaldo de Castro Alencar, pedindo majoração de pensão de montepio.
— Resolvo, de acordo com a presente informação. Informação a que
se refere o despacho acima: "Inf. n. 534-G, do diretor de Fundos
do Exército: I — O sub-tenente Alencar faleceu em 29 do dezembro de 1935, em serviço ativo, já na vigência da lei n. 51, de 14 de
maio daquele ano. II — Por uma interpretação ao pé da letra, restritiva, do art. 10 da lei n. 196, de 22 de janeiro deste ano, a S. 1
nega o direito à melhoria de montepio. II/ — Discordo. O de-eu jus
satisfazia a condição legal para a percepção do abono: era efetivo,
estava no serviço ativo. Não o recebeu por circunstâncias fortuitas.
enomentãneas, que não devem se estender até prejudicar seus herdeiros. Ë o que me parece".
Graciana da Costa Silva Duarte, viuve, asilada, pedindo transferência de etapa para seu filho menor Valter Duarte. — Deferido.
• Geraldino Alves, ex-soldado, pedindo seja transformada em exblusão a sua expulsão das fiteiras do Exercito. — Indeferido. Humberto Cortopassi, pedindo conces e ão de caderneta de resee.
vista. — Indeferido. Aliste-se primeiramente.
Hélio Lopes, 2° cabo da el a B. I. A. C., pedindo abertura de
Inquérito sanitário de origem. — Indeferido, por não haver necessidade, no caso, de inquérito sanitário de origem. Quaisquer benefícios futuros, a que deseja o requerente pleitear, serão instruidos com
a odpla autêntica de sua baixa ao H. C. E., e bem-assim de Asna
caderneta de tratamento.
.
José de Alencar Andrade Teixeira. 3° sargento asilado, pedindo
permissão para residir na cidade de Bonifica, Estado de Minas Gerais, ficando adido ao 4° G. A. de Dorso, para fins de percepção de
Vencimentos. — Deferido. Despesas por conta própria.
José de Almeida Leso, reservista, pedindo retificação de nome.
Retifique-se para •-------José de Almeida Leão o nome de José de Almeida Sousa'.
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Miguel Mondino, pedindo reconsideração do ato que sustou ao.
peticionário o pagamento da quantia de 16:469$300. — Mantenho Q
despacho anterior, por não terem sido apresentados os pedidos regulamentares devidamenee autenticados.
Pndeferido,
Sabino Bispo, ex-praça, pedindo aeilamento.
s.
vista das informaçees.
Portaria n. 302, de 19 de dezembro de 1938:
O ministro de Estado da Guerra, em nome do Sr. Presidente da
República, resolve aprovar as instruções que com esta baixam, para
os concursos cfl admissão à inetri:e.i:a nos Cursos de Formação da
Escola de Saud° do Exército.
Rio de -Janeiro, 19 de dezembro de 1938. — Eurico G. Dutra.
•

•

Escola da Saúde do Exército
Instruções provisórias para os concursos de admissão à matricula
nos cursos de formação da Escola de Saúde do Exército
l'"••••
Art. 4.° -A matrícula nos Cursos de Formação de Médicos e de
Farmacêuticos da Escola 'de Saúde do Exército, far-se-á mediante
aprovação em concurso entre candidatos diplomados em medicina •
1armácia pelas escolas oficiais ou oficializadas e no limite previa.
mente fixado das vagas existentes.
Parágrafo único. 'nimbem por aprovação em concurso e no 11,
mito previamente estabelecido de vagas, far-se-á a seleção dos candidatos à matricula nos Cursos de Formação de Graduados para eie
Quadros de Enfermeiros, Manipuladores de Farmácia e de Manipula.
dores de Radiologia do Serviço de Saúde.
Art. 2.° O prazo de inscrição será de quarenta (40) dias, a contar
.da data em que tiver inicio a publicação do respectivo edital no
Diário Oficial e no qual serão declaradas as condições regulamentares
a que devem atender os candidatos para se inscreverem.
Art. 3.° As inscrições para os concursos serão atendidas mediante
requerimento dos candidatos acompanhado doe documentos comprobatórios das condições exigidas, dirigido ao Comando da Escola e aos
Comandos das Regiões Militares, no caso de Inscrição para os concursos de matrícula nos Cursos de Formação de Graduados*.
Art. 4.° As condições para a inscrição são as seguintes para o*
médicos e farmacêuticos:
• a) ser diplomado em medicina ou farmácia por escolas oficiais
ou oficializadas;
b) ser brasileiro nato;
c) ter antecedentes e predicados pessoais que o recomendem
Escola e ao corpo de oficiais a que vai pertencer;
d) ter menos de vinte e nove (29) anos de idade, referido MC
/imite ao dia i de abril do ano da matrícula, comprovando-se esta
exigência por certidão do registro civil;
e) apresentar atestado de que possúe as condições de honorabllidado indispensáveis à situação de futuro oficial; tal atestado poderá ser passado por dois oficiais do Exército ou por uma autoridade
judiciária do local onde residir o candidato;
f) pagar a taxa de inscrição (30$), de que são dispensados ed.
mente as praças;
g) ser reservista sio Exército ou da Armada;
h) apresentar carteira de identidade, folha corrida o atestado
de vacina;
i) ter aptidão física comprovada em inspeção de saúde por Junta
nomeada pela Diretoria do Saúde do Exército a qual se regulará em
seu parecer pelas disposições do parágrafo único do art. 60, art. 7*
e seus parágrafos e art. 8° da Portaria n. 173, de 18 de julho de 1998
que regula a matricula no Curso de Preparatório à Escola Militar,
publicada no Diário Oficial de 22 de felho de 1938, disposições que
serão mencionadas no edital de inscrição;
5) Para as praças: juizo favoravel do comandante do corpo et
chefe do netabeieeireen'o onde servir.
Art. 5.° As condições exigidas aos candidatos aos concursos de
admissão à matrícula nos Cursos de Formação de Graduados, são as
seguintes:
amis
1° — Para militares:
al ser praça mobilizavel, engajnda nu reengajada;
b) ter menos de vinte e oito (28) anos de Idade, eeferido este 11..
reite ao dia 1 de abril do ano da matrícula;
e) estar servindo ou ter servido numa formação sanitária de corpo de tropa ou de estabelecimento militar;
d) ter boa conduta, comprovada com certidão de assentamentos
sem nota que desabone;
e) apresentar juizo sintético favoravel, do comandante ou chefe,
o qual deve ser Inscrito na informação do próprio requerimento de
pedido de inscrição:
f) aptidão física comprovada em rigorosa inspeção de saild•
— Para civis:

Armada e estar gaite tens •
suas obrigações militares;
ti) ter menos de 26 (vinte e sele) ano. de Idade, 'referido este
imite ao dia 1 de abril do ano da matricula;
c) apresentar carteira de Identidade, folha corrida e atestado de
vacina;
ri) apresentar atestado de ~possue eondipet Weerab1)14,baci
a) ser reservista de Exército ou da

indispensáveii. tua eltutch
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Art. 14. A prova escrita para os candidatos é. matricula nos
e) ter robustez ffsica comprovada por rigorosa inspeção de
cursos de graduados constará de duas partes: uma de instrução geaaade militar;
f) ter aproveitáveis aptidões para a profissão em q ue deseja ral e outra ao instrução tecnica profissional de conformidnaa com
pl..eparar-se, condição comprovada por diploma de escola ou curso os programo. anexos a estas instruções.
Art. 15. Terminadas as provas regionais, o chefe do Serviço
de notório valor técnico ou por documento idôneo subscrito por dois .
de Sailde licgiunal enviará ao comandante da Escola, s n io demora,
clínicos ou dois farmacêuticos, no caso de prático de farmácia.
Ari. il." Não serfão admitidas a cuocurso o andidatos que a todos os documentos relativos à inscrição dos candidate, it.s provas
juizo do comandante da Escola não satisfizerem as condições e, do escritas e os aubreescritos do identificação correspond• , 11, bem
corno a ata da realização da prova, lavrada logo após a roNctia.
artigo 4°.
Parágrafo único. O julgamento clessjis provas sera feito pela
§. 1.° Unia comissão de três oficiais nomeados pelo comandante
da Escola e:i,rninará os documentos apresentados e levará a este os Comissão Exnn:inadora, na Escola.
Art. 10. Os candidatos que obtiverem média superiai- a 4 serão
que por ela forem impugnados.
.§ 2.° Fundamentarão esta apreciação dos documentos as prescri- requisitados pelo Comandanle da Escola, afim de eNtuar a prova
pratico-oaal, ra Escola.
pões das alíneas C e E do art. 40 e outras inforniações que poderão
Art. 17. A prova prática para os médicos con s tare', le um exerser colhidas em carater reser\ ode.
§ 3.° O juizo desfavoravel do comandante. expres.:1 pelo despacho cicio operatória no cadaver, amputação, desarticu:ação ou ligadura
Arquive -se - será rigonsamente reservado. Os documentos que de vasos ou de aplicação de um aparelho no vivo, cuja duração, con• motivarem ficarão arquivados em cofre da Escola durante dois anos forme a sua natureza, será fixada pela mesa examinadora, sendo os
candidatos devidata.:cnte arguidos sobre o ponto sorteado.
sendo incinerados no fim desse prazo.
Art. 18. A prova prática para os farmacêuticos constará do tree
Art. 7.° Trinta dias antes do prazo final da inscrição o comandante da Escola proporá à Inspetoria Geral do Ensino do Exército trabalhos:
a) reconhecimento de uma droga de uso em farmácia;
a nomeação das Comisaõee examinadoras, constituida cada uma por
b) reconhecimento do uma substancia química de uso em falia
%rés membros do quadro de ensino da Escola. A Inspetoria Geral do
Ensino do Exército designará um representante para acompanhar os mácia; aviamento de uma receita médica.
c)
trabalhos das comissões.
duração desta prova ficará ao critério da comissão examina,
Art. 8.° Os concursos para a matricula nos Cursos de Formação doraAsendo
os candidatos arguidos sobre as questões sorteadas.
de Oficiais, constarão de provas escilLas, práticas e orais, todas a se
Art. 19. As provas práticas, orais e pratico-orais serão feitas
realizarem na Escola.
Parágrafo único. Para os concursos de matricula nos Cursos de por turmas do quatro, podendo ser chamada mais de uma turma
Formação de Graduados haverá provas escritas e prático-orais; as por dia.
20. A prova oral para os médicos constará de exames ali.
provas escritas serão efetuadas no mesmo dia e hora na Escola e nos nicosArt.
de dois doentes, um de medicina e outro de cirurgia. tendo 01
Hospitais Militares das sedes das Regiões; as provas prático-orais candidatos
vinte (20), minutos para o exame de cada doente, cin.
Serão realizadas na Escola.
quanta (50) minutos para redigir a observação clinica, em que yen.
Art. r. Para fiscalizar e execução das provas escritas dos con- tilarão o diagnóstico, prognóstico e tratamento de ambos os doentet
ãürsos de matricula nos Cursos de Formação de Graduados nas Re- e quarenta (40) minutos para a leitura da dita observação e con,
tidões militares, os respectivos Comandantes designarão uma comis- sequente arguição por parte da mesa examinadora.
Os candidatos farão a prova clinica isoladamente, ficando In.
são fiscalizadora composta do chefe do Serviço de Saúde regional,
.u.m representante do Estado Maior regional e dois ofiiai do S.S. e,,Jounicáveis os da mesma turma que não tiverem prestado exame.
X.1.. 21. Os farmacêuticos terão trinta (30) minutos para pre.
regional indicados pelos respectivos chefes.
Art. 10. As questões a serem sorteadas para as provas estri- paração da prova e quarenta (40) minutos para explanação do ponta
bas serão organizadas pelos examinadores e subdiretor do Ensino, e arguição por parte da CODÉSSii0 examinadora, ficando lambem In.
tia morto a compreender toda a matéria exkida para os concursos, comunicáveis os candidatos nas mesmas condições do precedenta
.11t+ acordo com os programas anexos a estas instruções , sendo as ra- artigo.
Art. 2. As provas prático-orais para os candidatos à matricull
Moa das questões para cada prova rubricadas pela
&pois encerradas em sobrescritos lacrados e rubricados pelo ,isatae a. ,g Cursos de Formação de Graduados versarão sobre questões do
O subdiretor do Ensino e examinadores, ficando guardados no cofre portuauês, aritmética, história do Brasil e elementos de instruçõe
da Escola até o momento da prova. A Comissão organizará igual- técnica profisa:onal, conforme o programa anexo às presentes Instrui
!Monte a lista dos pontos a serem sorteados para as provas orais, ções.
•
Art. 23. O julgamento das provas será feita pela Comissão Exa,
práticas • pratico-orais.
Art. 11. As relações dos pontos para as provas escritas dos coa- minadora, conferindo cada membro uma nota, variavel de O a 10, senursos de graduados serão enviadas aos comandantes das Regiões do o gráu de cada prova a média aritmética das notas conferidas'
Migares pelo comandante da Escola, em sobrescritos igualmente la- paios examinadores.
§ 1 0 . O candidato que não alcançar nota quatro (4) em queque*
Oraffos e rubricados, só devendo serem abertos no inicio da prova e
prova será inhabilitado.
!go presença dos candidatos.
§ 20 . A nota de concurso será a média aritmética dos gráus dag
'
Art. 12. As provas escritas obedecerão às seguintes normas:
provas.
.e) o sorteio das questões para os concursos de graduados far§ 30 . As notas fracionárias não poderão ser arredondadas nem 4
fe-á na Escola em presença do subdiretor do Ensino e respectivas favor nem contra os candidatos.
>missões examinadoras, tres dia.s antes da data fixada para essas
Art. 24. Não haverá segunda chamada para a prova escrita,
provas, devendo logo após o Comandante da Escola comunicar com qualquer que seja o motivo alegado. Para as outras provas haverá,
brgáncia o número do ponto sorteado aos Comandantes das Regiões porém, segunda chamada quando o candidato não poder inicsialments
jltilitares.
compa'recer por motivo de moléstia devidamente comprovada.
b) as provas ~Mas de cada concurso terão a duração de traz
Art. 25. Terminadas as provas de ada concurso a respectivd
(3. ) horas;
Comissão
Exam 4 nakiora procederá a classificação final dos candidaa
e) cada candidato receberá uma folha de papel almasso rubri- tos pela ordem de merecimento. grupondo-os ene três chaves:
StMa pelos examinadores e um sobrescrito com uma ficha, na qual o
l a ) Aprovados e classificados: Os candidatos que alcançarem m4.o
eandidato escreverá o seu nome por extenso e a encerrará no sobres- dia superior
a quatro (4) e estiverem dentro do número prefixado de
Oito;
vagas para a matrícula em cada curso;
4) deverão os candidatos entregar as provas como estiverem,
2) Aprovados e não classificados: Os candidatos que obtiverem
findo o tempo concedido, sem sinal algum que as Identifique, jun- média superior a quatro (4), mas execedentes do 'número prefixado
tando
à
prova
o
sobrescrito
fechado.
O
representante
da
Inspctoria
Agi
para a matricula em cada curso;
Geral do Ensino do Exército numerará a prova e sobrescrito, de modo de vagas
3) Inkabilitados: Os que não obtiverem . a média de habilitação)
"a poder identificá-la depois, sem obedecer á ordem cronológica. do acima
referida em qualquer prava.
recebimento;
Art. 26. A Comisaão Examinadora organizará, a seguir, a rehte) o candidato que depois de sorteado o ponto alegar inativo para
de classificarão dos candidatos e a remeterá à direção
ple fazer a prova ou que não a terminar será considerado Inhabiiias devidas providências ulteriores.
tido;
d,
.1
Vei
1:ral,
5 de dezembro de 1938. - Dr. João Affonso
r.
n a Dão comparecimento do canditinLo a esta prova constitue
spli sn
coronel médico coroapdante,
motivo de exclusão do concurso;
g) não é permitido aft, candidakis serviiam - se de livros co ai ons
• 3 para os concursos, de admissão á matricula nos
Amixo às ia'
anise si:
tomentos, nem errivèr,
COnliSSF“

•

h) no julgan.,:nto

•

Uitt provas.

1„t;»

e farmaceittica.- -ra

minai

WITS

vw-renão da Escola de Saúde do Exército

levado em canta o conhecimento da lingua VCI'In( ; •
CAPITULO I
reza, a correção e a precisão de aiguagem;
:
inntrias
para a prova escrita do concorro d adProgram:1
da!,
i) a prova escrita será eliminatória para o candidato que não
formação para o quadro médico
tiver a media aritmética dos grátis dos examinadores acima de missão à mairlcull , no curso de
de onde se tirarT. o a rine , frie gçer,'M süptOilz.
quatro (4).
Art. 13. A prova escrita paia/ o. mjdicos versará suco questões
de patologia médica e cirúrgica; higiene do meio e individual; ge,o, hrd n itartl..
1. Iligi rar 1 TO; • L :
gra
médica do Brasil; profilaxia das doenças transn , siveis o inir
r o upa - ais.
mrtj,,
j
‘
.
.
in
)1
idarios
sobre
questões
de
farmacogiu,sia,
men
toxicações;
Saç5o.
quftniea ena:ftica e problemas de química.
os fOrMileêittiCOS,

-
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II. Geografia
..c4
IX — Dos intratos e energetenos.
IV. Higiente
X — Dos infusos e decoctos em geral.
_
V. Higiente escolar.
XI — Preparação e propriedades dos coloides.
I NrI. Doenças transmissíveis e intoxicações :(Profilaxia).
XII — Preparação e conservação dos líquidos inietávell.
Patologia cirúrgica:
Farmacognosia:
I. Infecções em geral e em particular.
I — Estudo das principais solanáceas empregadas em medicinal:
Queimaduras.
II — Estudo das principais leguminosas empregadas em me*
Aneurismas arteriais e venosos.
dicina.
IV. Hérnias.
HI — Estudo das principais rubiáceas empregadas em medicina.
V. Abcessos hepáticos do Ponto de vista cirúrgico..
IV — Estudo das principais ainanteras empregadas em medicina:
NI. Intercurrências cirúrgicas naa dicelas gastro-duodenala.
V
Estudo das principais malvaceas empregadas em medicina.
VII. Câncer do estômago.
VI — Estudo das principais umbelíferas empregadas em meVIII. Oclusão inteslinal.
dieina.
IX. Peritonites.
VII — Estudo das principais rutáceas empregadas em medicina.
X. Apendicites.
V III — Estudo das principais ranunculáceas empregadas em meXI. Traumatismos.
dicina.
,
1
XII. Fraturas.
IX — Estudo das principais loganiáceas empregadas em mediXIII. Luxações.
cina.
XIV. Afecções cirúrgicas comuns do aparelho genito-urinário
X — Estudo das principais papaveraceas empregadas em me'do honcem.
dicina.
XV. Afecções venéreas.
XI — Da conservação dos vegetais.
XVI. Tumores benignos e malignos.
XII — Da estabilização dos vegetais
XVII. Tuberculoses cirúrgicas.,
Bromatologia:
XVIII. Tratamento cirúrgico dos pleurisee.
XIX. Tumores abdominais.
— Estudo bromatológico das águas potáveis
XX. Osteomielitos.
H — Estudo bromatológico dos alimentos açucarados.
XXI. Variees em geral. Varicocele.•
111 — Estudo bromatológico dos alimentos gordurosos.
IV — Estudo bromatológico do leite.
XXII. Ileniorroidas.
V — Estudo bromatológico das farinhas alimentícias.
XXIII. Fístulas ano-reais.
v l — Estudo bromatológico dos estimulantes (café, chá. mate,
XXIV. Câncer do intestino,
etc.).
Patologia médica:
VII — Estudo brornatológico das conservas alimentícias.
I. Moléstias infectuosas mais comuns, por bactérias e por viellS,
CAPITULO III
11. Protozooses em geral,
III. Diabetes.
Programas das disciplinas de que se constituirão os concursos
IV. Cardopatias oro-valvulares. Pericardites,
de admissão a matricula nos cursos de formação de graduados para
V. Aortite. Aneurismas-aórticos.
os quadros de enfermeiros, munipuladores de farmácia e de radioVI. Angina do peitO. Infarlo do miocárdio.
logia e de onde se tirarão as questões, 'respectivamente, para 'as proPleurises.
vas esci Pias e prático-orais.
VIU. Abcessos do pulmão. Gangrena pulmonar.
Instrução geral:
IX. Edema pulmonar agudo.
X. Pneumonias-pne-urnoeckicas.,
Prova escrita e oral para os três cursos:
XI. Tuberculose pulmonar.
1°) — Português — Redação de uma parte sobre ocorrências de
XII. ticera gastro-duodenal
serviço hospitalar. Wird° e análise léxica de um trecho adi.
XIII. Colites.
2°) Aritmética. — Operações . fundamentais, números inteiros,
XIV. Apendicites.
frações ordinárias e (Iccimais e si s tema métrico.
XV.- Litirtse biliar.
20 ) Ge ografia e História do Brasil — Noções elementares destas
XVI. Hepatites e heoatoses.
disciplinas.
XVII. Nefrites e nefroses.
Instrução têcnica profissional:
Litfase renal.
XIX. Neurites e polineurites.
A) enfermeiros:
XX. Sindromes hirniolégicos.
p-Iva escrita:
X.E. Ifelmintiase e heln.“nteseQ.
1°) Noções de limpe7a. de asepsia e antisepsia, aplicáveis ao
CAPinfi TI
enfermos, objetw, pensos e dependências hospitalares.
Programa das matérias para a 'prova escrita do concurso de
2°) Noções de desinfeçãb geral e a sua aplicação aos excreta doe
imissão à matrícula no curso de formação para o quadro farmacêu- dden
tes. à roupa e aos objetos sujos e às dependências das enfermatico e de onde se tirarão as questões a serem sorteadas:
rias e hospitais.
3°) Cuidados de urgência sumários a prestar a um doente ou feQuímica andlilica:
rido, da estrita competência do enfermeiro.
I. Método barimétricos por ações químicas. .
Prova prático-oral:
II. Métodos titométricos pela neuralização.
Til. Métodos titométricos pela precipiisão.
1°) Aplicação sumária de um penso.
IV. Métodos titométri-cos pela oxidação.
2°) Identificação de instrumentos de cirurgia e de aparelhos de
VI. Método titomêtricos pela redu;ão.
uso corrente nos hospitais.
VII. Aerometria.
3°) Noções sobre as medicações externas usuais e sua aplicação
aos doentes, principalmente sobre os diferentes modos de aplicação
VIII. Cronometria (eolorirnetria).
de uma injeção, suas indicações técnicas e seus acidentes.
Farmácia química:
B) Manipuladores de farmácia;
1. Estuúo químico farmacêutico' dos brometos em geral,
Prova
escrita:
11. ifistuclo químico farmacêutico dos ioc:slos em geral.
111. Estudo químico farmacêutico dos composi,os de enxofre.
1 0 ) Física — Definição — fenómenos físicos — estados da maIV. Estudo químico farmacêutico dos composto, de arsênico.
téria — gravidade — tubo de Newton queda dos corpos — ar e
V. Estudo químico farmacêutico dos compostos do antimônio.
vácuo — ventosas — peso do ar — pressão dos gases — manômetros
Estudo
químico
farmacêutico
dos
compostos
do
bismuto.
VI.
---, pressão do ar atmosférico — barómetro — balanças de formas diVII. Estudo químico farmacêutico dos compostos do mercúrio. versas — pressão dos líquidos — calor — aparelhos para medir a
VIII. Estudo químico farmacêutico dos compostos da prata.
temperatura dos corpos e da atmosfera — ação do calor sobre os feIX. Estudo químico farmacêutico dos alcliois e fenóis.
nómenos de fusão — solidificação, • vaporização e liquefação dos
X. Estudo químico farmacêutico dos aldeidos e seus derivados. corpos.
XI. Estudo químico farmacêutico dos benzoatos em geral.
2°) Química — Definição entre fenômenos físicos e químicos —
XII. Estudo químico farmacêutico dos alcaloides e glicosidea.
corpos simples e compostos — sáis ácidos — bases — óxidos — comFarmacotécnica:
posição química do ar.
•
Das tinturas alcoólicas e etéreas em geral.
3°) História Natural — Definição e divisão — corpos vivos e
I
II — Dos estratos fluidos e moles em geral.
InOrgânicos — vegetais e animais — os reinos da natureza e suas reIII — Dos xaropes simples e complexos em geral.
lações com a farmácia — órgãos de nutrição e de reprodução de um
IV — Das pílulas, grânulos, bolos.
:vegetal.
V . — Das pomadas em geral.
40) Farmácia galénica — Definição e generalidades — formas
•VI — Dos elixirea em geral.
farmacêuticas oficiais e' magistrais mais usadas — noções sobre a
VII — Dos vinhos medicinais em. geral.
posologia dos medicamentos — vasilhame e utensiliphs de farmácia,
"ffig — Dos hidrolatos em geral.
psterillzação farm_acNitka — legislação farplaoêutica.
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Prova pratico-oral:

io ) Demonstração dos estados da matéria

20) Prova da queda dos corpos no vácuo e no ar.
80) Diatincão entre os fenómenos qufmicos e ffsicos.
40 ) Manómetros, barómetros e termómetros. Seus , fins.
5°) Demonstração dos vasos comunicantes.
80) Distinção entre corpo simples e um composto.
70) Distinção entre uma mistura e uma combinação quiroica.
80) Distinção entre um corpo vivo e um inorgânico, um vegetal
• em animal.
90) Reconhecimento dos orgãos de nutrição e de reprodução dos
vetais e seus usos medicinais.
• 10) Aviamento de uma for:na f4irmacêêuêtica magistral e feitura do respectivo rótulo.
11) Identificsaçâo do vasilhame e dos utenallios mais correntes
em farmácia.
12) Asseio e esterilização do vasilhame.
13) Reconhecimento das drrrps e medicamentos mais usados em
farmácia.
C) Manipuladores de radioh,gia:
Prova escrita:
1.°) Fisica - Definição - frnômenos físicos e químicos - distinção entre os mesmos - estados da matéria - noçóes de gravidade - ar e vácuo - pressão e pcEo do ar atmosférico - pressão
dos gases - eletricidade - feia;menos elétricos - divisão da eletricidade - fontes principais da eletricidade positiva e negativa e
representação - efeitos da eletricidade - aparelhos geradores
Ia eletricidade - máquinas elétricas e dínamos - objetivo da ótica
- corpos luminosos e iluntinados - diáfanos e transpzirenkes Iranslúridos e opacos - propag:0 da luz - reflexão e refração ,ornbra e penumbra - fotograf:a c sua teoria química - máquinas
"otográfiens.
-Prova prá t k o-orai
1 0 ) Fenômenos físicos e qi. :fmicos,
2 0 ) Prova da queda das cor
3 0 ) Prova dos estados da ! oatéria.
4°) Prova da pressão e pe- LL do ar atmosfo,rice,
5°) Prova da pressão dos g
6 0) Efeitos da eletricidade c aplicações à medicina.
7°) Divisão dos corpos, sob o ponto de vista ótico.
8°) Meios, onde se propaga a luz. Meio homogÔnio-veflexue re-

fração - sombra e penumbra.
9°) Fotografia e máquinas
egJáficas.
Rio, 8 de deaembro de 1(.1t• . - Dr. João Alfonso de Souza Ferrelrti, coronel médico, comanda, h,.
Exi, EIRENTE Do onE,F2 DA
1,0 EXPEDIENTE DO GABINETE DO
NIINR-y n- :, , IA GUERRA

Requerimentos:
Delfim, Cardoso Branco (pL:r seu procurador), pedindo seja
compelido um 20 sargento do Exercito a saldar uma dívida contraída
com a requerente. - I: Juiltr : procuração que o habilito a requerei'. II: Complete o sélo nos do-omentes anexados".
Joio Colomino, patrono eletivo da Assisténcia Judiciária Militar do Brasil. pedindo seja norneeida caderneta de reservista ao
eidaWa Nelson iCalornino, - Sele a petieão e os documentos anexado .

Serviço do Pessoa/ Civil
ATOS DO

Dezembro (Ir 4 gng

RFIS DE SERVIÇO

Dia 19 de doicr,.:.,ro de 1938
Foi mandado publicar:

As apostilas lavradas nos ii,.aretos de nomeação dos escreventes
abaixo mencionados, da Caixa Geral de Economias da Guerra:
João Moreira Lima - "O funcionário a que se refere este
decreto, exerce, efetivamente, cargo da classe "G", da carreira de
Escreventes do Quadro I, do :Ministério da Guerra, a partir de 1 de
janeiro de 1937, ex-vi do decreto n. 2.205, de 24 de dezembro de
1937, publicado no Didrio Oficial (suplemento) de 30 do mesmo mès
e ano".
Justo Sandoval da Mata Rezende - ",3 funcionário a que se
refere este decreto, exerce, efetryamente, o cargo da classe "F", da
carreira de Escreventes do Quadro I, do Ministério da Guerra,
partir de
de 1 de janeiro de 1937, ex-vi do decreto n. 2.205, de 24 de
dezembro de 1937, publicado no Didrio Oficial (euplomento) de 30
do mesmo mós e nao".
Re/acão dos funcionários civis déste Ministério, cuja ordem de
ntiguidade foi alterada, em consequência de fa/tas que deram ao
serviço, organizada de acórdo oom o art. 14, oombinado com o
art. 99, do decreto n. t.290, de 28 de janeiro de INL
cheesfra de °Oficiai Adieinietratiter
Quadro I
Classe ar
Guimmilee.
a. Miam(

4. Arlindo da Silva Kelly,
5. Raul de Azevedo.
8. António da Silva Melo.
7. Eurico Pereira de Andrada.
8. Cornélio Carneiro de Barros Azevedo Sobrinho.
9. Alfredo Angelo Aquino.
10. Alvaro de Amarilho Castro.
11. André Anastácio de Sousa.
12. Crisógno de Carvalho.
13. Francisco Correia de Araújo,
14. Antônio Xavier da Costa.
15. A.genor Carlos Brandão.
16. Euclides Teixeira.
17. Abílio Couto.
18. João Vieira de, Melo (30 faltas).
19. José Rodrigues de Carvalho (não tem interstiolo)'.
20. (Vago).
Classe "H"
1. José Raimundo da . Silva Cardoso.
2. Pedro Juvenal Conrado,
3. Arnôr Guapiagsú.
A. Gil da Silva Rocha.
5. Mário Francisco Prudente G. Artur Gomes da Silveira.
7. Alcides Barros.
8, •Lourivat Ribeiro do Resário,
9. Francisco Leôncio Medeiros.
10. Joãa Alves de Moura.

11. Arnaldo Tinoco.
12. Edgard de Franoo Lobo.
13. Pedro Cunha Filho.
14. ciregeirio Franei '2.e0
45. Oscar Miranda t io fauno .
16. Maria Ana do Morais Paiva (ritTio tem intersticioï.
17. Lúia Muniz Frniro fiitin tem interstício).
13. Joxiniano Caldas MP g a1li5es (niin tem interstício).
10. Lono de Carvalho Coelho (n50 tem interstício).
20. WH° Barbosa Prat (nfin tem interstício).
21. Alexandre Chaves de Sousa (n5n tem interstfclay,
22. Ar .t s tiStelr. Xavi , r (nfin tern intor.stício)
23. Alfredo Alonso Main (nan tom interstteiO).
24. Raimundo Brand5n dos Santos (n5n tem interstício)'

25. Jaime Gerarque Mpria (nan ter intersticio)..
26. Altair Brown d. , Miranda (min tom interstício).
27. Franciso Mamo'! Pro.-nrI5n (não tem interstício)'.
25. Mien da Costa Pires (n5n ter inforstirio).
Durvat Duarte N)lTiOS (n5n tem interstício).
20. Heitor Jor g e de Vrisenneolos (n5n tom interstício)."
Carreira de "Inspetor de Alunos"
Classe "F"
1. Alvaro de Andrade,
2. Leopoldo Lesar de Miranda Reis.
IIiis Calazans Santos,
4. Callpso Linhares SOUSX
5. José Antônio Alves.

6. Fernando Loreli Werneck.
7. Marcelo da Costa Araújo.
8. João Aires.
9. Ari (lesar -ousa Pinto.
O. .Tosé (-tomes Pereira Leilão
11. Herculano de Albuquerque.
12. Luiz Sousa Carvalho.
13. Jônatas Ma i gre da Gama.
14. Domingos Genovez.
15. Manuel José dó Aguiar.
16. Benedito Monteiro Chaves.
17. Valdir Moreira da Cunha.
18. Vitor de Lima Camara.
19. Francisco de Assis Silveira.
Observação: de 20 a 25, incltisivé, eagog.'
Evistem 4 interinos.
Classe 11"
Mário
José
de
Morais.
1.
2. Maximiano Fonseca da Costa.
3. Francisco Correia de Melo.
4. Levino Firmo de Lima.
5. José Antônio dos Santos.
6. Acécio Rodrigues Moreira.
7. Anibal da Comera Lobo Betierd.
R. Elpfdio Carneiro.
D. Aloisio de Lima Furtado.
10. Tiago Lago Pacheco.
41. Fernando Vilas libas
12. Carlos Guimarães.
12. Otelo de Albuquerque.
lidger4
34. Amos Pesei. Cavalcante dó /Kok

Te eee e" 'ri 90,

Dr. nTo (Vir:TAL . (Secção T)'

15. Modest:uo Henrique de Araújo (4 faltas).
16. João Miranda Santiago (7 faltas).
17. João Apers de Sousa Filho (13 faltas).
I. Brasil Lourival Pinheiro de Carvalho (95 fattoo)..
19. Sabino aiadureira (120 faltas).
M.
Rio de Janeiro. em 19 de dezembro de 1938. —
dos Reys, chefe do S. P. C.

Net*

Comissão Bemareadora Mixta dos Terrenos da União
nos Morros do Leme, Babilônia e Adjaeènelas
_
ATA N. 142
Aos 5 dias do mês de dezembro de 1938, reuniu-se no Gabinete
de Diretoria de Engenharia no Quartel General do Exército a Comissão Demareaclora Mata, dos terrenos dos morros da Babilônia, Leme
e Adjacêucies.
Presentes os membros da Comissão, assumiu a presidéncia o COForni José Vicente de Araujo e Silva, sendo aberta a sessão às 9
hora?
Lida a ata da Sessão anterior, foi a mesma aprovada unanimemente. depois de posta em discussão.
I — O expediente Constou do seguinte:
a) requerimentos (3 requerimentos) pedindo por certidão a deIlbeeação da G.M. Mixta a respeito dos imóveis, objetos dos seguintes
procc.ssos:
Processo n. 190 — João Cure;
Processo e. 430 — Atina Anésia Marçal da Costa;
Pro:iesso n. 513 — Joaquim BOrges.
Certifique-se o q ue constar em ata,
b) Oficio do Serviço de Saude Pública do Distrito Federal netmçro F-166/L5-3.354 ao presidente da Comissão .Demartadora Mixta,
datado de 28 de novembro do corrente ano. — A Mesa resolveu
oficiar ao Sr. diretor da Saude Pública. informando que as restrições
impestas às construções sob o ponto de vista da Defesa Nacionid,
não se referem às exigidas pela Seude Pública desde que oso'oe não
molifiquem a estrutura das conelruçõee existentee.
II — Distribuição de processos: os. 583, 534, 585 e 586 ao Major
Decolou para informar.
— Dada a palavra ao Dr. Benedito de Molete. relatoe o aoguintc
•
a) Proceseo n. 115 — Harald Poleei Terreno à rua Araujo Gondie.
and , e acha construido o prédio D. 90 (antigo o. 68).
Consta dos documentos juntos Ia e s te processo alue tiaratd peite
adquiriu, por compra, um terreno à rua Araujo Gondin, junto e depois do n. 66, no q ual se acha edificado o puede) que tornou.. lepois,
o n. 90. conforme escritura lavrada em notas do Tabelião do 3° attielo
desta Capital, em 6 de janeiro de 1927, planta do irnovel e ta,i_ n4 de
pagernente de imposto que apresentou.
A Subcomissão Técnica inlorma que o imovel, ora n. 90,
da cilada rua, de acordo com as bases estabelceiclas pelo Estado Nfai,)r
do Exército e o resolvido por esta Comissão, ero ?G de setembro
último, está, em parte denti-o da área necessária it Defesa 'Nacional.
A visa do que ocorre e de acordo com a resolução tomada por
esta Comissão em 26 de setembro do coerente ano, sou do nerecer
qu4 o imesel em apreço, na parto ,. desnecessária a Deteea Nacional
deve ficar sujeito ao pagamento do firo devido e quem de
após aprovação do laudo e mapas finais pelo senher PreelideoLe
República, sendo consideradas de má te. para efeitos de futuros indenzacões. as benfeitorias ro mesmo realizadas, sem a prévia audiência do Ministério da Guerra, depois de 30 de junho do 1934, data
do decreto n. 24.515. Aprovado.
b) Processo n. 578 — Onotre , 'da Silva Oliveira: Terreno ?A rua
Araujo G-ondin, onde se acha done truido o prédio de n. 49 (atitigo
I
ra 25).
fios documentos juntos ao presente processo consta que Ormfre.
da Silva Oliveira adquiriu o prédio: e respectivo terreno à rua Araujo
Gondin n. 49 (antigo n. 23), conforme carta de arrematação extraída
dos autos de inventário dos bens deixados por Emitia Vieira de Sousa
Esteia, passada pelo Juizo da Provedoria o Residuos — Ofireo, em
IS de julho de 1931 e aditamento de 27 do mesmo mês e anoO terreno mede 6,80 m. de frente por 17,60 m. de comprimento.
A Subcomissão Técnica informa que o imovel em apreço não
Se acha na zona de 15 braças, de que trata o decreto n 24.515, de 30
de junho de 1938, compreendendo-se, porém, na de 600 braças referida pelo mesmo decreto e fora daquela declarada necessária à.
Defesa Nacional.
vsita do que ocorre, sou de, parecer que o imovel referido no
ealocesso deve ficar sujeito ao pagamento do fóro devido a quem
de direito, depois de aprovados o laudo e mapas finais pelo senhor
Presidente da República, sendo considerados de má fé, para os efeitos
de futuras indenizações, as benfeitorias nele realizadas, sem a prévia
'audiência do Ministério da Guerra, depois que entrou em vigor- o
decreto n. 24.515, de 30 de junho de 1934. Aprovado.
c) Processo n. 430 — Devolvido após ter sido feita a retireação
Sia redação da frente do terreno, conforme solicitação da parte:
)Almirante Joaquim Ribeiro da Costa: Terreno à rua Araujo .'3ondin,
'onde se acha construido o prédio n. 80, antigo n. 62.,
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•ISIes documentos juntos se verifica que o almirante Joaqu:na
beiro da Costa adquiriu, por compra e parceladamente, o terreno d4
rua Araujo Gondin, onde se acha construido o prédio de Ti. 80 (awi
tigo n. 62).
n O terreno mede quinze metros e cineoenta centimdros (15.50In4
de frente e, de extensão, até its vertentes, conforme escrituras lb.
vradas m 19 de outubro de 1906, 9 de janeiro de 1908 e 28 de no,
yembro de 1916, nas notas do tabelião do 5" Oficio desta Capital.
A Subcomissão Técnica informa que, do acordo com as base*
estabelecidas pelo Estado Maior do Exército e o resolvido pela Coa
missão em sessão de 26 de setembro último, o terreno em aprevi está
situado, em parte, dentro da área necessária à defesã nacional.
Em face do resolvido pela Comissão em casos idênticos, deve ser
desmembrada a parte necessária à defesa nacional (acima da cota
de 80 metros) já demarcada no local, ficando o restante dosem! aragado. sujeito apenas às limitações que porventura forem `illMostal
pelo Ministério da Guerra, em relação às futuras benfeitorias e aos
foros devidos a quem de direito, após aprovação do laudo e mapas
finais pelo Presidente da República. Aprovado.
IV — Dada a palavra ao coronel Portocarrero informou o seguinte:
a) Requerimento de D. Cândida Amélia da Silva: "A S. Ex.
Sr. general presidente, informo que as benfeitorias a que se relere
presente requerimento, estão de fato de todo fora das 15 braças qui
na região já demarquei. O próprio prédio do terreno n. 44 da rua
Guimarães Natal, escapa daquelas 15 braças, que só atingem, afinal
uma pequena faixa dos fundos. _Aprovado.
V — Dada a palavra ao major DOemon, info:mou o seguirte:
o) Processo n. 214 — Capitão Mário de Sá Brito: ao Dr. Murgel
.e Rezende para relatar.
•
b) Oficio n. 235 de 10-9-38, do chefe da Comissão de Tombamento à C.D. Mixta:
"Ao Exmo. Sr. general presidente, informo estar, ainda, na dependência da aprovação do laudo e mapas finais, pelo Exmo. Sr Presidente da República, a definição da propriedade do imovel referido
no presente ofício."
VI — Dada a palavra ao Dr. Murgel de Rezende relatou o seguiriPs:
a) Processo n. 214 — Sapitão Mário de Sá Brito: Terreno da rua
Araujo Gonclin entro os as. 10 e 12, de propriedade do capitão Mário
de 55 Brito, que as adquiriu em 1931 da massa falida de Azevedo
Sales & Comp.
Acham-se situados parte na zona de servidão militar e parte na
zona demarcada como necessária à defesa nacional-.
Em face do resolvido pela Comissão em casos idênticos, deve
eive desmembrada a parte necessária à defesa nacional (acima di cóta
de 80 meLros), já demarcada no local, ficando o restante desembaraçado. sujeito apenas às limitações que porVentura forem impostas
pelo Ministério da Guerra, em relação às futuras benfeitorias e aos
forw,, devi los a quem de direito, após aprovação do laudo e mapa
finais pelo Presidente da República. Aprovado,
Naco mais havendo a tratar-se, foi encerrada a sessão e para
constar lavrou-se a presento ata que vai assinada pelos membros
da Comissão. — Coronel José Vicente de Araujo Silva. — Dr. Theinistoct's. Rrandirío eava(!canti. — Dr. Denedicto de Moraes. -- Dr.
Araland g Madeira. — Major Olopercio de Almeida Daemon. Te-g
co te -coronel TIerm.enegildn Portocarrero. — Dr. Murgel de Rezendo.!
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor. so registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercido
de 1933, mediante pagamento da importância correspondente ao periodo de 12 meses na Tesouraria da Imprensa Nacional, á rua 13 de
Maio. ou mediante iecolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas,
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários pui,licos federais, estadoais e municipais é faculzado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
20 rle a que têm direito, em duas prestações semestrais de 288000.

Ministério da Viação e Obras Públicas
Diretoria de Contabilidade
EXPEDIENTE DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ExPostelc DE MOTIVOS
Dia 9 de dezembro de 1938
Exmo. Sr. Presidente da República.
Na minha recente viagem aos Estados do Paraná e de Santa
Catarina, tive ocasião de visitar as grandes obras que estão sendo
realizadas em Antonina, pelo industrial Henrique Lage, com o fim
de criar, nessa cidade, uma grande usina siderúrgica, que irá empregar, exclusivamente, matérias primas nacionais. Segundo afirmam esse industrial e os técnicos que com ele trabalham, o problema siderúrgico nacional, que tanto vem preocupando o Governo e, especialmente, a V.Ex., terá uma solução integral com o
projeto que eles estão executando.
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' Dada a extrao:e linária relevância do assunto, tenho a honra de
' nt.; :rir a V. Ex. a designação de uma COMISSÃO de técnicos, não só
a ra examinar em seus detalhes o referida projeto, como para ye..
Mear, "in loco", si o que se está fazendo em Antoilina tem realente possibilidades de sucesso.
Para constituirem essa Comissão indico a V. Ills. ns seguintes
j
pecnicoe:
Tenente-coronel Slleio Raulino de Oliveira;
Tenente-eoronel João Müller Neiva de Lima;
Major Edmundo de Macedo Soares e Silva;
Capitão-tenente Adolfo Martins Noronha Torrezão e doutor
rnesto Lopes da Fonseca Costa.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1-938. — Jo4o de gen~ca
ilLinia.Aprovado. Em 9-12-938.— G. VA/Xe/As.

-1 ,
Dia 17.4..478, , Ao Ministério da Fazenda — Solicitando pagai:write, 'da Inip;titnoia de 1:7212900, a Aderbal Silva, provent-,
ente 'de servipoa prestados em proveito da D.S.B.F. (28.743/38).
N. 4.474 — Ao mesmo — Solicitando pagamento da Importância de 3002000, ao "Luz Jornal", proveniente de assinatura de recortes de jornais nos meses de outubro a dezembro do corrente ano
fornecidos ã I.G.I. (28.348/38.)
ATOS DO $R. DIRETOR.

Portaria n. 4 — O diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas resolve conceder ao oficial administrativo da classe I, do quadro I, do Ministério da Viação e Obras Públicas, Maria José Bittencourt de Moura, quatro meses de licença,
Com todos os vencimentos, de acordo com o art. 1, do decreto n. 42,
de 15 de abril de 1935, a contar de 27 do corrente ias, o restantes da
que lhe fora concielicla peia portaria n. 1, de 11 de fevereiro deste
ATOS DO SR. MIN TRO
ano. Pr. 29.301/38.
1938
expediente do dia 16 de dezembro de
Expediente do dia 17 de dezembro de 1938
Avisos:
Ofícios:
N. 4.456 — A interventoria federal no Estado da Bela — Ens
Minhando cópia das informações prestadas pelo D.N.P.N., em
N. 6.244 — Ao Departamento dos Correios e Telégrafos — £ooficio n. 3.986, de 30/11/38 referente ao telegrama de 11/10/38 muideamlo que o S.r. ministro autorizou a D. R. de Uberaba, lavrar
dessa interventora. (21.499/38).
s contrato de arrendamento, pelo espaço de cinco anos o aluguel de duN. 4.457 — ii. Inspetoria Federal das Estradas — Declarando zentos e cineoenta mil reis, mensais, do preelio de propriedade do Sr.
que aprova o contrato de tráfego mútuo assinado entre as Compa- Mozart Machedo, sito à rua Meeiann de Avila, cidade de Araxá.
nhias Comércio e Navegação e Carbonífera Rio Grandenee,, de P. 27.607/38.
acordo com a modificação proposta em oficio n. 937/5, de 29 de
N. 6.245 — Ao mesmo — Enviando o processo n. 25.607/38,
outubro último dessa Inspetoria. (25.066/33).
afim de s p r cumprido o despacho de fls. 5. 25.607/38.
N. 4.458 — Ao Conselho Nacional do Aeronáutica — EncamiN. 6.210 — Ao mesmo — e:ornunicando a publicação no Diário
nhando processo desta Secretaria de Estado sob n. 28.505/38, re- Oficial, de 6 do corrente, da portaria n. 557, de 28 de novembro finferente à representação do Brasil na próxima Conferência Inter- do. 25.337/38.
—
nacional sobre isenção de direitos aduaneiros para líquidos comibusN. 6.247 — Ao mesmo — ldem, p iai() Oficial de. 3 deste mês,
tiveis e lubrificantes usados no tráfego aéreo.8-.1-30-5/38).
portaria ii. 527, de 7 de novembro último. 23.706/3t.
N. 4.459 — Ao Ministério das Relações Exteriores — EmaN. 6.248 — Ã Delee-aeia Fiscal do Tesouro Naeional no Estado
jenehendo cópia das informações prestadas pelo D.A.C., referentes de Pernambuco — Nestiruindo o processo n. 11.202/28, referente ao
è representação do Brasil na próxima Conferèneia Internacional [dormi-len i u de um terreno reaeinha, requerido pelos Srs. Carlos
ts01.11'0 iseneão de direitos aduaneiros para líquidos combustíveis e
de Deito &• Comp., e. comunicendo que o D. N. P. N. nada tem a
o ubrificantes usados no tráfego a4reo. (28.503/38).
°pôr. 23.570/38.
N. 4.460 — Ao Ministério Ga Faeenda — Solicitando pagaN. 6,219 —
Deepeea POl.diea — Reelituindo o processo refe&nem() da importância de 48:021?200, para atender aos salários rente ao E., agamento da imporlàiicia de 5:935$400, a que tem direito
parrespondentes ao mtis de dezembro em curso, dos menselietas desta o chefe de secção, aposentado, da D. II. dos Correios e Telégrafos do
'Secretaria de Estado. (25.034/2fl .
. le do Sul, João da Mata dos Santos Morais. 27.558/38.
N. 4.461 — Ao mesmo — Solicitando pagamento da impor- R. Cren
N. 6.250 — A l'azere'a Nacioual — Comunicando que, tendo
lAincia de 480000, ao oficial administrativo da classe "J", do D.0 T.
mini: tro deferido, por deepacho de 21 de novembro de 193-8, o rerOs.- e r kearnor Goulart, relativa à ratificação adicional a que fez Sr.
querimento em que a C.rompanbia Ceieércio e Navegação, solicitou
xis nos meses de janeiro a dem:rel.:1.o do 1935. (25.846/38).
dá regalia de pageete para o vapor "Cite", o representante
I N. 4.462 — Ao mesmo — Solicitando pagamento da impor- .concessão
referida companhia recolhei' aos cofres da Recebedoria do Dis1\n ea. de 49'11200, a Irmtlies Blieeez , nrovneiente ae serviços pres- lia
trito Federr`, melicute uia expedida per esta diretoria, a imporNade , em proveito da D.S.B.F. i'28.739/38).
(Apeia de 500 .$000, correspondente ao a'la devido pela concessãe
N.
4.463
—
Ao
mesmo
—
S:dicitando
pagamento
da
impier1 laneet de 1633400 ao guarde-freeis de 1.4 'classe da E.F.C.B., Se- dida. 25.125/38.
N. a.251 — Ao D. N. de Portos e Na\ egeção — Comunicando a
Plinetião Cândido da Silva, referente rio inicio da licerça que lhe foi
publicação ao 011,.i n il de 7 deste mês. da pintaria n. 567, de
l emer edirla. (28.281/38):
, 4.464 — Ao mesmo — Solicitando pagamento da impor- , lq. 25.652/38.
— Remetendo
N. 6.252 — Ao Cote-.ellio le T;iritas e
i tereie de 1:iO4$60O PO maretint ta «le 3.a, classe aposentado, da
n. 27.081-38. para eer cumprielo o (lu:audio de fls. 7-v.
E.P.C.13., .Amiiles Sisto. ri . f,.,-ente à gratificação adicional, de o processo
N. 6.253 — Á Dirieeria t. Sarieemento da 1-3aixada Fluminense
10 ,e, sobre a diária de 7(100,. a Lit i O fez j-ús no período de 16 de
— Enviando por cepia
e para ve fins convenientes, cs telejunho de :t 931 a 10 de outubro .!e 1935. (27,358/38).
i. geral do Ministério da Guerra e
N. 4. ;65 — Ao mosine — Solicitando pagamento da impor- gramas fielnados peio se j inc
tuia de 4:6803000, miai ateneer ao pagamento da diferença de general I. Ilesa:era, leilativanient e às obras de saneamento da Peixavencimentos de que trateorn'os ni .f i'm s, I n é `...)° • IIn decreto-lei n. 899. da Fluminense. 28.690/38.
6.251 — Á Inepeloria F. das Estradas — Enviando o pro,(27.389/38) .
N. 4.466 — Ao Tribunal de (entes — Eneaminhando cópias de cesso n. 27.588-38, para ser cumprido o ricapecle, de fls. II.
,
N. 6.25e — Á mesma — Idem, ri. 2,1.813/38, para ser cumprido
eeerete_lei a. 890 , de 28 de novembro ultimo, que pelo artigo 33,
abro o credito especial de 4 :080.e,11)0. para atender ao ,pagamento o despacho de fls. 13 verso.
N. 6.256 — A Delegacia Fiscal do Tesouro Naeional no Estado
de oiferenea de V eneimenios, de ei , tratam ot ertigos 1° e 2° do
de Minas Cernis — Enviou Ia, para ser informado. o processo refedeere lo supra mencionado.
N . 4.'167 — Ao Ministe;rio de Agricultora — Prestando deela- rente ao pagamento de 6303100, pretendido pelo Sr, Pedro dos Sanreeões soe o aviso n. G.M. e45, de 25 de maio • ó'itimo desse tos Ferreira. 25.915/38,
Ministerio, referente h. constru0o de urna litevia. entre Anápolie e
N. 6.257 — Á E. F. Mateira-Marno-ré — Enviando, por ter sido
Planaltiee. (27.509138).
pelo Sr. ministro, em despacho de 6 do corrente, o relatóN 4.468 — Ao Ministério das Relações, Exteriores — Pres- aprovado
apreseetado pela comissão designada em portaria n. 124, de 29 de
tando informações sobre o recado verbal n.. P-178/171, de 30 de rio
próximo findo, em 1" via, os documentos referentes ao arrolajimbo do eorrente ano desse Ministério, referente a reriresentaeão março
mento
e avaliação do acervo dosa ferrovia. 28.203/38.
do Brasil no XI Congresso Postal Universal a realizar-se em Buenos
Aires. em 1 de abril de 1939. (25.821/38).
N. 4.169 — À 1. F. das Estradas — Declarando que ficam
Serviço do Pessoal
aprovados os termos de acordo amigavel celebrados entre o coronel Dini zDesiderato Horta Barbosa, engenheiro-chefe da consPresidência da Republica — Departamento Administrativo do
trução da linha "Ja.gunri-São Tiago-São Boda", como representante
do Governo Federal, e os proprietários: aucessão Camargo e Ama- Serviço Público — Rio de Janeiro, D. F. — N. DE/452. Em 26 de
hilia Jornada Dorneles, para desapropriação de terrenos necessários novembro de 1938 — Excelentíssimo Senhor Presidente de República — O Serviço do Pessoal do Ministério da Viação e Obras Púà construção da meama via férrea. (25.016/38);
N. 4.470 — Ao . Ministério do Trabalho — Prestando eeclare- blicas', encaminhou a éste Departamento a exposição de motivos núcimentos sobre o aviso n. Sem-77, de 23 de agosto último, desse mero 51-P, de 14 de outubro último, em que o titular da pasta, atendendo ao proposto pela Viação Férrea Federal Láste Brasileiro,
Ministério. (28.436/38).
N..-5.471 — Ao Ministério da anerra,..Prestando informações submete à consideração de Vossa Excelência a indicação do engesobre o aviso n. 73, de 16 do mês p. passado desse Mirustério,..,re- nheiro Josaphat Carlos Borges, para exercer, como extransimerársoferento.,an e,apitão Mário 400 de Faria Leuens - (28• 055/38). • , te Mensalista, naquela Viação Féerea, as .fiançAgs de,e,here de seév i0 (10
N. 4,472 — Ao Ministério - do Trabalho. .4 Prestando escNre- • 1* classe,' na 'vaga de Alvará Miibiz::'Cighetto t. tnebIle;
ntro,,ntos sobre o aeiss n. Sem-261, da 14 de outubro :tinimo, desse Aram-se em ordem, no processo, os doCum'Cntisí exigidos, em seu 'arMinistério. _(28.545/38) .
tigo 18, inciso 1, pelo decreto-lei número 240, de 4 de ,f.oyeteiro
If
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-mo, AsSim como a stititiente juetificativa da impreseinctiWlidade do
imediato.preenchimentci do referido logar. 3. O e.xtranumCeário pro4
posto se incumbirá de trabalhos de natureza técnica, razão for que a
V. P. F. L. B., deixou de indicar outro, constante da tabela respe.ctiva, oom salário imediatamente inferior, por não pbseUir qualquer desses a indispensavel habilitação profissional exigida, no caso,
pela especialização do serviço. 4. Tratando-se de admissão em função vaga, não decorrerá, dai, portanto, aumento de despesa, já prevista para é atual exercício. 5. Nestas condições, ao encaminhar o
presente processo a Vossa Excelência, tenho a honra de informar,
nada haver a opôr ao atendimento da proposta, nos termos em que a
formulou o senhor ministro da Viação e Obras Públicas. — Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do
meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes. Despacho.
-Aprovado. Em 28-11-938. — GnTur.:io VARGAS.
. ATOS DO_SR.

Portaria do dia 19 de dezembro de 1938:
N. 613 — O ministro de Estado dos Negócios da Viatão o Obras

Púbicas, em nome do Presidente da República:
Tendo em vista o que ecinsta do processo n. 24.461/38, desta
'Secretaria de Estado,
Resolve designar o engenheiro Francisco do Sá Lesse, inspetor
:geral de Iluminação, para presidir a ComissãO de Inquérito constitambem. pela Dr. Fernando Augusto d'Alrnent Brandão, diretor geral de Contabilidade desta Secretaria de Es!ado, e o en genheiro, classe "N", da Estrada de Ferro Central do Brasil, Artur
Araripe Júnior, para apurar os fatos graves constantes do processo
supra citado.
ATOS Do SR. DIRETOR

Apostilas:
No decreto de 7 de marco de •1938, expedido, de acorelo com o
art. 1",
"ia fine". das DiSposiçõea Transitts r,as da Le: o. 9 8 .1, d 8
de outubro de 1936, a João Gabriel Perboyrre de Siqueira, (Itie '-6i*erce, efetivamente, o cargo de telegraMla da classe dies..tindro- III
do Ministério da Viação e Obras Pili.,1À,eas ., truí6 'este anteriormente
denominado Telegrafista (.1. e 5" e l.a;.se eu Departamento dos Correios
Telégrafos, para b (dual fora t,elmitldo ce lã de j...r.e.lro de 1925.
.0 -taõfiaa"'dO funcionár:o a quem ee refere o presente. decreto é
João Gabriel Perboyre de Siqueiia, e não ceio() e.clarai,:o no
mesmo.
No decreto de 23 de setembro de 1538, que nomeou Ariovalda
Borba para exercer o cargo de agente postal de Alambari-Vila, na
Direloria Regional dos Correios e Telé ,eraros de São Paulo.
O nome da funcionária a quem -se refere o presente durei .° 4
Ariovahla Borba Pereira, e não como se acha declarado no mesmo.
No decreto de 3 de julho. de 1936. qu e nomeou diretor geral do
Expediente da Secretaria de Estado da Vinefin e Obras Públicas o
primeiro ofieial da respectiva Diretoria. Francisco Mendes.
De acoreo com o derreto-lei. ii. 204. de 25 de janeiro de 1938,
o cargo de "Diretor de Expediente", padrão "X". exercido pelo funcionário, passou a denominar-se "Diretor do Pessoal", padrão "N".
Na portaria n. 506, de 17 de outubro ti 1938, que concedeu á trabalhadora de 2' classe da Estrada de Ferro Central do Bras», Palmira Justi Correia, dois meses de licença, em prorrogação, para tratamento de saude, a contar de 14 de julho de 1038, com um terço da
niensalidade, do acordo com o art., 8 0 , n. 3, cio decreto n. 14.6e3,

-do 1 de fevereiro de 1921.

A _licença de que trata a presente põetaria é concedida a contar

xle 14 de junho de 1938 e não da data consignada na mesma.
Na portaria ri.. t.207, de 9 de maio da 1938. que admitiu COIRO
-extranumerário mensalista. João Severino, pelo prazo de doze meses,
para desempenhar as funções de trabalhador de 3' classe da Estrada
-de Ferro Goiási,
O nome do extranumerario-Mensalista a quem 38 refere a ore..
sente portaria é João Severino de Aguiar, e não como se acha de-

!ciarado na mesma.
Portaria do dia 19 de dezembro- de 1938:
N. 614 — Concedendo ao trabalhador de 3 4 classe da "Viação
Férrea Federal Leste , Brasileiro, José Ferreira de Sousa, sieis meses
de licença ., em prorogação, para -tratamento de saude, a contar de 9
de outubro de 1938, em 2/3 (dois terços) da mensalidade, de acordo
-com o art. 19, § 1°‘do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro do 1921,
-combinado com os arts. 275 é 2°, respectivamente, das leis tis. 4.793,
-de 7 de janeiro de 1924, e 79, de 8 de julho de 1938, ficando o goto
dessa licença, no exercício próximo futuro, condicionado á r000ne
dução do menealiéta. (Processo n. 24.075/38).
Portaria do dia 15 de dezembro de 1938: ,
•
N. 606 — Concedendo ao auxiliar ,de -artIfiee de 24 classe da
Estrada de 'Perro Central do Brasil, Quadro II do' ~MO Ministério,'
Silvio Fonseca, urri ano de licença, em prorrogado,- para tratamento
-de saude, a contar de 14 de outubro do - eórrente ano, eom o ordenado,
.de acordo com O art. 19, ti - r, do decreto n.- 14.6433,, de 1 de Sovereiro de 1921, combinado com o art. 275, da lei a,- 4.793, de T de
janeiro de 1924. (Processo n. 28.080/38).

Dezembro de 22S

9,3915

Departaniento dos Correios e Telégrafos, .
ZIPEDIENTE DO RR. DOUTOR GERAL

Transferindo da Diretoria Regional de Minas Gerais para tf,
'Juiz de Fora, o telegrafista da classe I, Nataniel Lafayette Póvoas,
.(Portaria n. 1.481, de 17 de dezembro de 1938).
Mandando servir na estação sede da Diretoria Regional de &Is(
goas o telegrafista adjunto de 34 classe, José Austregésilo Policiam
de Ataide, ora em exercfclo na estação central telegráfica. (Portarit
1.482, de 17 de dezembro de 1938).
Requerimentos despachados
Joaquim Ferreira Ramos, telegrafista da classe J, com exercieid
na Diretoria Regional de Uberaba, pedindo' vista de processo.

Deferido. (Processo n. 52.303/38).

.

Célia Cabral Duarte, classificada em concurso em 1925, para telegrafista da Diretoria Regional de Sergipe, pedindo à sua admissão'
para o referido cargo.
Indeferido. (Processo n. 56.169/38).
Edgar Belmiro Gomes Viana, residente nesta Capital, pedindo
lhe seja concedida a permissão provisória de que trata a portaria
n. 829, de 22 de outubro de 1935, do Sr. ministro da Viação, para
ingressar na Rede Nacional de Rádio Amadores. — Autorizo. (Processo n. 69.223/38).
Carlos de Oliveira, Noe Ferreira de Andrade, Pedro Belarmino
Junges. João Ordemar Echabe, João Ma -rtIns do Oliwira e João Fara.
riche, residentes no-Estado do Rio Grande do Sul. pedindo lhes seja
concedida a permissão provisória de que trata a portaria n. 829, de
22 de outubro de 1935, do Sr. ministro da Viação, para ingressarem
na Rede Nacional de Rádio Amadores. — Autorizo. (Processo itú.
mero 70,14./3) .
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR TÉCNICO DE TELÉGRAFOS

.

Requerimento despaelladó
• , João Carlos Ditteneourt da Costa, telegrafista da classe F, cos
in:etcicio na Estaeão Central Telegráfica, pedindo para ser submetia
a exame dos aparelhos "Bdudor — Deferido. (Processo n. 94.39i

de 1938).

Dire t oria Ifte2 ; ooal dos Correios e Telégrafos
Por portaria n. 9, de 5 do corrente, foi dispensado, a pedide
do lugar de secretário, o oficial administrativo, classe 1; Dano Vila
rim de Vasconcelbs Gaivão.
Por portaria n. 933, de 6 do corrente, foi designado para exercei

o caisei de secret•áric da Diretoria Regional, o escriturário, classe .O
Manoel Carri l ho do Reco Brandão.
A Diretoria cia imprensa Nacional, de acordo com a legislação eis
vigor.' só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercicle
de 1939. mediante pagamento da importância correspondente ao per
rodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 d(
Bbil). ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas ri
partições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais. Alfândegas
Meses de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais á fa.
cultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto dg
20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 282000.

Ministério da Agricultura
Serviço do Pessoal
ExpROLENTE Do SR. MINISTRO

Por portaria -n. 786, dé 19 do corrente, foi designado o almoxarife;
classe E, interino, do quadra único deste ministério, Azor de Arruda
Melo, para ter exerc reio na Estacão Experimental Central de Café, em
Betucatú.
Diretoria da Contabilidade
Segunda Secção
ElpEDIENTI PO SR. 24INIRTno

Sr. •ministro:, ,
•
Todos os anos por omito do encerramento do exercício os trabalhos-de empenho, processamento de contas • folhas, escrituração à
lentos aumentam de modo extraordinário, especialmente
=o e Pagadoria — porque é no fim do exercício que us atediares
procuram liquidar os seus RegGe i09
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Nestas !condiveles para atender ar vulto de merisneuto 4e preees,
ace, a Contabilidade necessita le prorrogar oa acua 'serviços no sublimo
' por três horas diariamente até e encerramento do exercício.
Tratando-se de serviço além das horas do exPediente (ire iMporia
rem despesa extra.rdinária, solicito para isso vossa autoritaeio, prepondo que; de' uma só vez, sejam abonadas as pratifiCaçUs abaixo
Ilaidie,adas aos funcionários adiante ihencionadOi que serão prOrregai dos de 15 á 31 do dezembro corrente.
'Segunda Sewão
'Artur de Carvalho.
Aloisio Cláudio Barros de Carvalho
Licínio Merisson.
....
José Fernandes Gaadra
......
Auto Célio Mota.
:Nelson Mourão do-s Santoa
Alcides Alves de .tradjo.
larancisco Pereira.
Pagadoria
.........
Tomaz Slminonds.
Olivério Alfredo da Silveira. ..
Renato Marques Alv!m.
Altrio Pinheiro Tavora.
.
Peri ltaoiel, •
Cristo NaPulaão de Avida

1:000$000
6008000
6008000
500$000
500$000
300$0p0
4008000
22 .1 $000

nnernbro d

_ _ serviço dÇa' - i, Pesca

938 .
I. I

N. ti — O diretor do Serviço tre Caça e Pesca do Departomenhio
Nacional da Produção Animal do Ministério da Aeirioultura devida-e
mente autorizado pelo Sr. Ministro da Agricultura„ resolve designar,
o técnico em caça e pesca, classe J, do Quadro Único do Ministérie
da Agricultura, médico veterinário Raimundo Democrito &tara, para
proceder à reorganização das Cooperativas de Pescadores do Estado
de Rio Grande do %I, de acórdo com a legislação vigente.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1938. — Ascank 141ria, no
impedimento do diretor.

Departamento Nacional da Produção Mineral
SERVIÇO DE AGUA13
A :1244000

EXPEDIENTE DO na.

marron

DO a. A.„,i 4

Dia 15 de dezembro de 1938

Ofícios:
S.A. 1.492 — Sr. Anlônio Selaysin Filho (Companhia Ferva
o Luz Abadiense), chamando sua atenção para a necessidade de completar o manifesto de aproveitamento de energia hidráulica que
realiza.
S.A. 1.493 — Sr. Emílio Arnholz, idem, idem.
3:100$000
S.A. 1.494 — Sr. João E. Socorro, idem, idem.
S.A. 1.495 — Sr. Prefeito Municipal de Lagoa Dourada, ide,
idem.
Protocol,-.. e Cia.liiimi_kte
S.A. 1.496 — Sr. Prefeito Municipal de Rio Novo (Espírito
Santo), idem, idem.
Jorge José de Lima.
500$090
2.24$000
Zélia de Mendonea Mota.
S.A. 1.497 — Sr. Prefeito Municipal de Alfredo Chaves, ideai,
Claudionor de O'iveira Pereira. ..
nO 0$000
idem. "
Manuel Espfndola Soares.
150$000
S.A. 1.498 — Sr. José Ambrózio de Medeiros (processo da
150$000
1:3243060 Sr. José TileVeio de Paula', idem, idem.
Dielson da Rosa Garcia.
.......
S.A. 1.499 — Sr, João Pereira da Silva, idem, idem.
8:848$00Q
S.A. 1.500 — Sra. D. florestaida Melo de Morais Martins
(pelo rio Dr. José de Morais Sousa, idein, idem.
S.A. 1.501 — Sr. gerente da Emprésa de Eletricidade N. S. do
D. C., em 14 de dezembro do 1938, — José Solam O. da Cunha.
Carmo, idem, idem.
— F. Costa.
Autorizo, 15 do dezembro do
S.A. 1.502 — Sr. Saturnino Pimenta de Pádua, idem, idem.
S.A. 1.503 — Sr. diretor da Companhia Energia Elétrica BaFIXPEDIEN'rE • ii ,; 11 . DIRETOR
bará Ltda., idem, idem.
S.A. 1.504 — Sr. Dr. Amynthas Jacques de Morais', idem,
Dia 17 de filinihro de 1928 Idem.
Oficio t"
S.A. 1.505 — Sr. presidente da Companhia Fórça e Luz de
São José do Rio Preto. idem, idem.
Sr, diretor aeral da Fazenda Nnaional:
N. 5.745 — ,Çsolicita vossas pri . vidências no sentido de que seja idem.S.A. 1.506 — Sr. Prefeito Municipal de Rio Piracicaba, idem,'
posta à, dieposição desta Diretoria, no Banco do Brasil, a importância
S.A. 1.507 — Sr. diretor da Companhia Fiação e Tecidos São
do 1.980:179e600, por conta dos credites constantes do Anexo 11, do
idem, idem.
art. 3 0, do deorete-lei n. 107, de 27 de novembro de 1937, assim dis- Gonçalo,
S.A. 1.508 — Sr. presidente da Companhia Docas de Santos,
criininados:
idem, idem.
Nerba 1 — Pesada]
884:172$700
S.A. 1.509 — Sr. Dr. Francisco Leite Teixeira, idem, idem.
Verba 2 — fatorial
329:318$800
S.A. 1.510 — ar. Cristiana de Freitas Castro (presidente da
Verba :3 — Servi:os o Encargos
'745 :854700' Companhia Fiação e Tecidas S. Silvestre S. A.), idem, ideme
i . i?rilJa 4 — Eventuais
20 :8331400
Dia 19
1.980:1791400
S.A. 1.518 — Sr. presidente da Bra.silian Hydro Electric Company Limite(' (aio da Companhia de Carris, Luz e Fórça do Rio do
A importaria). acima 1..clicada cor . repoaile a um duodécimo dos Janeiro), chamando sua atanção para a necessidade de completar
o manifesto de aproveitamento do energia hidráulica que realiza.elites distribuiilus à Diretoria da Contabilidade, (Pagadoria), e
dostina-se a suprir a Pagadoria deste Ministério, no mês de dazembro
da corrente. ano, para o firo de que a mesma possa atender aos pagaDiretoria de Estatística da Produção>
mentos e adiantainentos que lhe cicia-mete efetuar, de acordo com o
decreto ri. 22,859, de 27 de junho da 1933, — José soiano C. da Cunho,
d • valor.
N. 15 — O diretor da Diretoria de Estatística da Produção de
Ministério da Agricultura, usando da atribuição que lhe confere o
Quarta t-.-;elai o
art. 126, letra "h", do regulamento da S. E. N. A., aprovado pelo t
decreto n. 23.979, de 8 do março de 1934:
EXPrIsl KWH; P.. SS. T.UNJWraO
Resolve conceder ao aprendiz de i ia classe, contratado, José Vale
domar Afonso, em virtude do atestado médico que apresentou, liExmo. Sr. Presidente da Repele-te-a:
cença de 1 (um) mas, para tratamento de saude, a contar de 3 dó
CL M. 994 — O Serviço do Pt.eaael, deste ministério, afim -de corrente mês, nos termos do art. 8 0 , n. I, do decreto n: 14.663, decompletar a instalação da Secção de Assisténcia Social, encarece a ne- / de fevereiro de 1921.
ces-idatie de adquirir certos materiais destinados a exames de saúde,
Cumpra-se e registre-se.
na imporiPtricia
9:280$000.
Rio de Janeiro, 12 ele dezembro 1,:e 1938. — .4. Ji."(le r.erque104
2 — Para a ronsec-ação do objetivo que se tem em vista, 'rel ati
Unta, diretor.
-vamentàquisçãodaerlnstxcíioeadn,
N. 16 — O diretor da Diretoria de Estatistioa da Produção do
tambem, à precariedade de tempo para o preenchimento de formalidades dos processos usuais, tenho a honra de sotaina'. -a autorizaoão Ministério da Agricultura, usando da atribuição que lhe confere 1).
do Vossa Excelência para adquiria dito material independentemente art. 162, letra "h", do regulamento da 5. E. N. A., aprovado pelo
decreto n. 23.9'79, de' 8 de março de 1934:
concorréncia e mediante adiantamento.
Resolve conceder h auxiliar de 4á classe, contratada,'
3
A despesa, na importáneia de 9:284000 (nove mitos dulentos e oitenta mil réis), correrá por conta da verba 5 — Obras — Rocha Leão, licença para tratamento de saude, nos termo do artigo 8°, n. I, do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro #e 4924.
17elhoramentos, etc. — I — Diversos — Sb-consignaetio 1
obras pontar
desta data.
lovas, etc., do vigente orçamento deste ministério.
Cumpra-se e registre-se.
Rio de J1We i VO, 13 de dezembro de 1938.
.1Perna.ade Coita:
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de ."38._ "4;1 R.,-.01.222,É.T0j
Autorizo-do.
18 de dezembro de 11988.
Ynnoae,
-441oa, diretor.
8004000
700$000
600000
600$000
4044000
390$000
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Ao Sr. chefe da Comissão de Classificação e .tataiiiticito tis
,Alagtas:
milhe no_Estado
'
•
.
N. 1.554 - Remetendo o requerimento de registo doe
EXPED~ DO sie. num," , .
doces Srs. J. Gonealves a Companhia Ltda.,.afim de que 8411 031111pletado de conformidade com a minuta oficial.
Dia 8 de nerembro de 1938
Ao Sr. diretor do Dep. de Assist. ao Coop. de Pernambuco':
Ofícios:
N. 1.557 - Remetendo o processo 3.748/38 referente a CoopeAo Sr. diretor do Departamento de Assistência DO COOPeratiVIS- rativa de Consumo doo Agricultores do Recife e Arredores.
Imo em São Paulo:
Dia 11
N. 1.512 - Remetendo o processo n. 524/33.
Ao Sr. diretor das Rendas Internas:
Ao Sr. diretor do Departamento de Assistência ao CooperativisN. 1.561 - Devolvendo o processo fichado ao Tesouro Mamo em Sio Paulo:
'N. 1.13 - Remetendo o processo n. 52 .1/33, referente ao Banco oional sob o n. 33.440/38, de interesse do Banco Popular de Nazard.
!do Crédito Popular e Agrícola de Campinas.
Dia 14
Ao Sr. delegado técnico desta Diretoria no Estado do Rio!'
N. 1.514 - Remetendo o processo is. 265/33, referente ao
Ao Sr. delegado fiscal do Tesouro Nacional no Estado do Rio' "Banco do Município de São Francisco de Paula."
de Janeiro:
Ao Sr. delegado técnico no Estado do Rio:
N. 1.570 - Comunicando que a Sociedade Fluminense de AgriIN. 1.515 - Remetendo o processo n. 523/33.
cultura e Indústria Rurais, com sede na rua Gal. Castrioto, 214.
Ao Sr. delegado técnico no Estado do Rio:
Niteroi, está funcionando com regularidade e prestando bons serN. 1.516 - Remetendo o processo n. 112/33.
Ao Sr. delegado técnico desta Diretoria no Estado do Rio Gran- viços à Agricultura e às Indústrias Rurais do Estado do Rio de
Janeiro.
de do Sul:
• Dia 16
N. 1.517 - Remetendo processo n. 4.307/35.
Ao Sr. Pres. da Coop. Alegretensè de Carnes Ltda:
Ao Sr. diretor das Rendas Internas do Tesouro Nacional:
N. 1.518 - Respondendo -acarta de 14/10/38, comunica que
N. 1.586 - Devolvendo o processo fichado no Tesouro Nacioesta Diretoria já recebeu os documentos para registo da Coop. Alenal sob n. 94.389/38, comunica que o processo de registo da Caixa
gretense do Carnes Ltda..
Ao Sr. presidente da Caixa Rural "desembargador Moreira" do Crédito dos Bancários de Pernambuco está subordinado à satisfação do exigências desta Diretoria.
do Iguala:
N. 1.523 - Solicitando a remessa a esta Di retoria da prova
Dia 18
do arquivamento dos documentos dessa Caixa.
Ao Sr. chefe da Comissão de Classificação e Fiscalização do
milho no Estado do AlagOas:
Dia 9
N. 1.601 - Remetendo o pedido de registo do Sr. Fernando
Ao Sr. chefe da Comissão de Classificação e Fisealizaçao do Peixoto, afim do que soja completado de conformidade com a minuta oficial.
ranho no Estado do Ceará:
Ao Sr. Pres. da Soc. Coop "Caixa Rural União Popular de
N. 1.540 - Remetendo 100 (cem) minutas em branco afim de
porem preenchidas pelos interessado nos pedidos de registo de Lomba Grande: Rio Grande do Sul".
N. 1.603 - Comunica que essa Caixa foi registada nesta Direexuortadores de milho, estabelecido pelo decreto n. 3.000, do
toria, sob n. 7, cujo certificado de registo foi entregue em mãos do
17/8/38.
Sr. Vitor Englert, representante da "Central das Caixas Rurais
•Idênticos:
União Popular" desse Estado.
Ao Sr. Pres. da Soc. Coop "Caixa Rural União Popular de
'N. 1.541 - Ao Sr. chefe da Comissão de Classificação e FisPareci Novo:"
calização do milho no Estado cie Alagoas.
N. 1.604 - Comunica que essa Caixa foi registado nesta DireN. 1.542 - Ao Sr. chefe da Comissão„de Classificação e Fietoria sob n. 8, cujo certificado de registo foi entregue em mãos
lizaçao do milho. no Estado de S. Paulo.
N. 1.543 - Ao Sr. chefe da Comis Qão de Classificação e Fie- do Sr. Vitor Englcrt.
Ao Sr. Pres. da Coa. Coop. "Caixa Rural União Popular de
calizaçã.o do "milho no Estado da Paraíba.
•
N. 1.544 - Ao Sr. chefe da Comissão 'de Classificação e }Is-- Arroio Grande:"
N.
1.805
Comunicando
que
essa
Caixa
foi
registado
nesta
canção do milho iio Estado de Santa Catarina.
N. 1.545 - Ao Sr. cheio da Comissão de Classificação e Fis- Diretoria, sob n. 9, cujo certificado do registo foi entregue em mãos
do Sr. Vitur Englort.
calização do milho no Estado do -Riu Grande do Sul.
Ao Sr. diretor da Contabilidade:
Ao Sr. chefe da Comissão de Classificação e Fiscalização do
1.606 - Solicitando o pagamento da conta 1.285, na imporninho no Estado do Rio Grande do Sul:
N. 1.546 - Remetendo o pedido de registo da Fábrica de Óleos, tância lie vinte e um mil e trazentos réis (21$300), à Rede Mineira
Tintas e Vernizes Ltda., afim de que seja completadb de confor- Cid Viação.
Ao Sr. Pros. da Soc. Coop. "Caixa Rural Colonial de Md:
midade com a minuta oficiais,
N. 1.607 - Comunicando' que essa Caixa foi registado nesta
Ao Sr. chefe da Comissilc" do Classificação e Fiscalização do
Diretoria, sob .n. 11, cujo certificado de registo foi entregue em
anilho no Estado do Rio Grande do Sul:
N. 1.547 - Remetendo o pedido de registo do Sr. Henrique mãos do Sr. Vitor Englert.
Ao Sr. Pres. da Soe. Coop. "Caixa Rural União Popular de
Marquardt, afim de que soja completado de conformidode com
General Osório:"
a minuta oficial.
N. 1. L108 - Comunicando que essa Caixa foi rargistada nesta
Ao Sr. chefe da Comissão de Classificação e Fiscalização do
Diretoria, sob n. 12. cujo certificado de registo foi entregue em
milho no Estado do AlagOas:mãos do Sr. Vitor Englert.
N. 1.548 - Remetendo o pedale de registo do Sr. R. W. B.
Ao Pres. da Coop. do Produtos Suinos "Santo António:
Paterson, afim do que seja/completado de conformidade ,com
N. 1.609 - Comunicando que essa cooperativa foi registado
minuta oficial.
nesta Diretoria, sob n. 7, série A, (decreto-lei n. 581), 14/11/38.
Ao Sr. chefe da Comissão de Classificação e Fiscalização do
Ao Sr. delegado técnico no Estado do Rio Grande do Sul:
milho no Estado do AlagGas:•
N. 1.610 - Comunicando que a Cooperativa de Produtos Sunios
N. 1.549 - Remetendo o pedido de registo dos Srs. J. Si- "Santo António", foi registado nesta Diretoria sob' n. 7, Série A,
queira & Tendrio, afim de que seja completado de conformidade com (decreto-lei 581), em 14/11/38.
minuta oficial.
Ao Sr. Pres. da Soc. Coop. "Caixa Rural Popular de Erechim":
Ao Sr. chefe da Comissão de Classificação e Fiscalização do
N. 1.611 - Comunicando que essa Caixa foi registado nesta
milho no Estado do Alagóas.
Diretoria„ sob n. 13, cujo, certificado de registo foi entregue em
N. 1.550 - Remetendo os pedidos deregistos dos Srs Fran- mãos do Sr. Vitor Englert,
:asco Machado Filho o Freitas e Companhia, afim de que soja comAo Sr. Pres. da Soc. Coop. "Caixa Rural União Popular de
ado do conformidade com a minuta oficial. •
Santa Crua".
Ao Sr. chefe da Comissão de Claesifiração e Fiscalização do
N. 1.612 - Comunicando que essa Caixa foi registado nesta
1
milho no Estado do Alagoas:
Diretoria, sob n. 14, cujo certificado de registo foi entregue em
N. 1.551 - Remetendo os pedidos de 'registo dos Srs. Pedro mãos do Sr. Vitor Englert.
2tarnadba & Filho e Fábrica Carnnaúlaa S/A, afim de que soja comAo Sr. Pres. da Soc. Coop. "Caixa Rural União Popular do
-dotado de conformidade com a minuta oficial.
Nova Petrópolis":
Ao Sr. chefe da Comissão de Classificação e Fiscalização do
N. 1.813 - Comunicando o registo dessa Caixa nesta Diretonilho no Estado do Alagoas:
ria, sob n. 15, em 4/11/38, cujo certificado de registo foi entregue ao
N. 1.552 - Remetendo o pedido de registo do exportador Ma- Sr. Vitor Diglert.
-mel Caldas Gusmão, afim de que seja completado de conformidade
Ao Sr. Pres. da Soo. Coop. "Caixa Rural União Popular de
som a minuta oficial.
Tesoura":
Ao Sr. chefe da Comissão de Classificação e Fiscalizadão do
N. 1.614 - Comunicando o registro dessa Caixa nesta Diretoria,
nilho 'no Estado de Alagoas:
sob n. 4, em 1/11/38, cujo certificado de registo foi entregue ao
N. 1.553 - Remetendo ospedidos de registo dos Srs. mor- Sr. Vitor Englert.
adores João Ataide Filho e Heraclito Lima, afim de que soja comAo Sr. Pres. da Soc. Coop. "Caixa Rural União Po pular de
detado de conformidade com a minuta oficial.
Rolante":
ss Diretoria de Organização e, Defesa da Produção

1).0zernbr.=1 "cio 1938
_
N. 1.648 - Ao Sr. delegado técnico no Estado de Min
N. 4.618 - Comunicaudc o registo dessa Caixa nesta Diretoria,
Sob n. E, em 1/14/38, cujo certificado de registo foi entregue ao Gerais.
Si. Vitor Englert.
Ao Pres. da Soe. Coop. Viti-Vinicola Garibaldi Limitadaï
Ao Sr. Pres. da Soe. Coop. "Catxti Rural União Popular de
N. 1.651 - Remetendo o certificado de registo dessa Sociedra§
Banto Clara":
nesta Diretoria eob n. 163, Série B, (decreto 22.239). J7/41/_38...;
N. 1.619 - Comunicando o registo dessa Caixa nesta DireDia 22
toria, sob n. 3, em 1/11/38, cujo certificado de registo foi entregue ao
Sr. Vitor Englert.
N. Ao Sr. Pres. da Coop. dos Citricultores de Austin"(
Ao Br. Pres. da Soo. Coop. "Caixa Rural União Popular do
N. 1.668 - Remetendo o certificado de registo dessa coopãrig
Trés Mn:2os:
tiva, nesta Diretoria, sob n. 8, Série A, (decreto-lei 581). 21/11"
- N. 1.620 - Comunicando o registo doeu Caixa nesta Diretoria,
Dia 24
Dob n. 6, em 1/11/38, cujo certificado de registo foi entregue ao
Sr. Vitor Englert.
Ao Sr. Pres. da Coop. de Laticínios Bagéenset
Ao Sr. Pres. da Soe. Coop. "Caba Rural União Popular dó
Dois irmãos":
N. 1.675 - Remetendo o certificado de registo dessa Coopê
N. 1.621 - Comunicando o registo dessa Caixa nesta Diretoria, rativa, nesta Diretoria, sob n. 164, Série B, decreto 24.647 e4
bola n. 5, em 1/11/38, cu j o certificado de registo foi entregue ao 23./11/38.
Br. Vitor Englert.
Ao Sr. diretor do Departamento de Assistência ao Cooperativia(
Ao Sr. Pres. da Soe. Coop. "Caixa Rural União Popular dei zno em São Paulo:
'Agudo":
N. 1.677 - Remetendo o processo referente ao pedido de r_t3
"N. 1.622 - Comunicando o registo dessa Caixa nesta Diretoria, gisto da Sociedade Cooperativa Japonesa de Mogi das Cruzes.
Sob n. 10, em 3/11/38, cujo certificado de registo foi entregue ao
Ao Sr. diretor do Departamento do Assistência ao Cooperagl
Sr. Vitor Eng!ert.
vitimo em São Paulo:
Ao Pres. da Central das Caixas Rurais "União Popular"
N. 1.683 - Remetendo o zertificado de registo nesta DiretoriA
N. 1.623 - Comunicando que as Caixas Rurais União Popular sob n. 2, Série A, decreto-lei . 581), em 12/9/38, da Cooperativ4
Grande, Pereci Novo, Arrelio Grande, Agudo, União Colonial de Ijul, dos Plantadores de Mandioca de Alvares Machado.
pie Rolante, Santa Clara, Tesoura, Dois Irmãos, Três Arrdios, Lomba
União Popular ()e General Osório, Idem de Erechim, Idem de Santa
Cruz, bem como a de Nova Petrópolis, foram registadas nesta
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação enf
i)iretoria sob os os. 2, 3, 4, 5, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercida
respeotivamente, cujos certificados de registo foram entregues ao de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao pe..
43r. Vitor Englert.
rodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
es
Ao Sr. Pies, da Coop. dos Plantadoras de Mandioca de Botu- Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas r.(
partições arrecadadoras federais - Delegacias riscais, Alfandegaat
lbalú :
Mesas de Rendas e Coletorias.
N. 1.037 - Comunicando que essa cooperativa foi registada
testa Diretoria sob n. 4, Série A, (decreto-lei n. 581), em 4/10/38,
Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é régi
'Cujo certificado foi remetido ao Departamento de Assistência ao
'Cooperativismo do Fslado de São Paulo.
imitado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto d4
Ao Sr. diretor do Departamento de Asiststénola ao Cooperads 20 %, a que ttim direito, em duas prestações semestrais de 28$0004
"
:ríamo da Parelha:
1.641 - Itemet.ndo normas do processo administratívó
para a aplicação das multas a que se refere o artigo 2i o seu $
Ministério do Trabalho, Indústria
"do decreto-lei n. 581, de 1 de agosto deste ano.
1Wee
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Idênticos:

N. 1.642 -* Ao diretor do Departamento I% Ustattlieza
ClOoperatiVismo de São Paulo:.
N. 1.643 - Ao diretor tIO Depor...tenente( 019_ Waidatt,notii.
Cooperativas do Estado de Pernambuco:
N. 1.644_ - Ao Sr. delegado técinteci
R;tatIO '00 Jilspitrita
Santo.
N. 1.645 - Ao Sr. delegado técnice
Datado do Par-aná5C
N. 1.646 - Ao Sr, doimgado Mania) Po Irlot4dci _
. 00 Lio ~01
no sul:
N. 1.647 - Ao Sr. gielegafk ikuktO
Riajgi
Allne0
Gemia,

e Comércio
Serviço do Material
gzosouorrÉ DO iint.
Dia 17 de outubro de1.938
ffliiilstro de Estado doa Negódos da Gniktãï'
Avião SmV52 - Acusando a recepção da circular de 21 dd
Zembro último, na qual comunica ter sido reconsiderado o despacho
anterior para o fim de poder a firma Artur Balfour & Gomp. ~aigir com esse ministério.
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nesPETORIA
ORDEm Da saaviçO N. 4
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Consultando a necessidade de melhor atender ás iheandedes do serviço de fiscaliiaçao, fica organizado o seguinte qua4tcrelká trabalho:

'
Inspetores

Zonas

Sob-zonas

Dletriloa

121scaelt

•

1

Paulo Burlarnaqui de Melo,
Plantão - Inspetoria:
Das 14 às 15 horas.

Antonio Carlos de Moraes Rego.
Ruy Ribeiro de Castro.
João Anthero de Carvalho.
Eudiphas C. Pirnentel.
Romeu Pinitatel Ramos,
João Salgado Passeado.

3.2

12.1
13.4
14.a
15.a
16.a

3.0
4.0
5,0

.

60

f

Humberto Ferrando.
Plantão - Inspetorias
Das 14 ás 15 horas.

Á

Fernando Pires. Ferreira.

21.a
22.*
23.4
24.4
25.*
26.4

I

32.4
33.4

Plantão - Inspetorias

34.a

33.•
35.°

Das 15 ás 25 horaa

7p
8?

Raul oblata."
Carlos Lima,
Ernani Balbi.
Carlos Afonso de Melo Sob.
Joaquifir Carneiro Ribeiro.
J. M. Castro Araujo Jr.

9•°

10.0

•11.0

12.4)

14.0
15.°
16.0
17?
Mim

-rJoacluiin Jose de França jr.„
Joaquim da Costa Soares.
Carlos Azevedo.
José Galeão de Soai&
João da Rocha Porto.
Assuero A. Macedo.

19ta
20?
21.•
22"
23.16
24.°

José A. Eepinola.
Aldo Wanderley.
Francisco Sotto Maior.
João Francisco Monteiro.
Francisco Alves de Lima.,
Melado Pereira.

25.•
2a.•

Othouegildo Rocha.
Antonio Cruz Filho,:
Appius Fabrizzi.
Amaro C. Untaras,
Agenor de Araujo.
B: de Carvalho Frau,

13Ia

•

"ti92

40

41=
42.°

Yitor do Espirito Santo.
Plantão - Inspetorias
Das 143 ás 17 horas.

43.A

44.*
45.4
48.a -

Carlos Cavéco.
Plantão - hispetodita

Das 12 de 13 botas..

1

9144
52.ig
5.%-*
54.4
55?

Fica deterMinalo que ás quintas•kdras, das 13 ás 141 horas, haverá
Inspetor de planta° ido deve abandonor o trabalho ardes de chegar o aeu

inspetoria, 22 de (*toare de 14133.-Altoot4,01~~1asta.

28.•
3F.1.4

•

reunião eatirg~twitiat titkr~ r~e 0 lambem q141_
-
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De7embr1 de 1928
iNsPe
saaviço
Mapa demonstrativo
Empregados

Firmas
114111eaç6es
NI Sindicalizadas

Sindicalizadas

rife"

Ias.

1as.

•

4

M. Castro Araujo Jr

25

Assuar° E. Macedo
105 é

Galeão de Souza.,

•

ire V* ri.

Ernani Balbi.

11
23

141
9°
190

.• re~1111.71~1P

José Azèvedo Espinola
paul Obino

..•

26

1

3

9

3

5.397

1

23

1,027

2.372

104

1

10
14

2

2.711

292

29

2

3

15

582

229

1.346

16

2

17

3

775

768

140

219

22

23

1.009

492

3

27

2e

53

937

432

25

34

•

24

997

358

4

,1 n•

14

7

4

7

795

433

125

0.11•11.

27

13
10
3
3
5
3
5
5
2
3
1

4

14
10
24

658

344

300

826

15

60

965

3
o
66

7

'63

855

194
3
15
3

4
4
2
52

87

898

2,

1

219

559

823

17

33

679

14

627

2

4
45

196

160

58

3
1
1

106'

255

5

5

111

16

38

32

91

10

2
8

aa

44

39

90

7
11

56

O

• • mem. a. •

1t•

Francisco Sotto Maior

ai°

.

Ir Mal áf.11~ olor" roa

42
19

20

5
14

14

3

5

le

4
85

9

19

4

6

- 23°

25

56

29)

28

7

••••

Antonio Cruz Filho

24,

45

50

.1n1.

Alcinio Pere i ra dos Santos

24°

37

Ernitai Olivieri

28*

J. B. de Cai valho França

4°

'Eudiphas C.

Ituy Ribeiro de

1•11.4.48~44.~

Carlos Azevedo

218

....••.

Joaquim José França Jr .....

13°

• João da Rocha Porto .. • •11.•~1r1WIPIM • 1019 • *-1•••• •••••• • •

11.

Aido Wanderley

209

Aatonio Carlos Moraes Regos
Francisco Alves d.a Lima
nor de Araujo

wwliew

1*

r•

vei

15
4

8
10
1
2
13
2

7
1

11

24

5T

••••11

4

28

1

45

4

49

33

104

=EM

2

62

302

23

2

.1nM

21

54

A pia ius rabi' Fai

270

19

Oiltuilio Rocha

25.

E)ir.nça para

ou —

•n••••

4

419

15

4-

•••n•

.

e
3

••••n

5
7

43

•nn,

rINn

578
997

Me3 altetior

n•nnn

55

16

o

••••n

47

=EM

8

Tcha I

17

18

14°

Joaquim Carneiro Ribeiro.. somerwt.r... • 4. soe

ME.

282

Joaquim da Costa Soares................,......,..,.

João Afilhar° de Carvalho

121

GEE..

nn••n.

1,194

35

onmen..~..•••

1.709

9

O

.13

João Salgado Pinoteado....

11

49

85

••••1••••••• • *1~

las. I 2u.

2as•

13.631

e

10e.

Lima

las.

14

~seio os. . ca • vvio•••

João Francisco Monteiro......

S/ Carteiras

2

5

Carlos Affonso de Mello

Ca:los

•-•

C/ Carteiras

12

••n

25

Romeu Maternal Ramos.. •••••• • • leso winr. mr•ammue Ir

ama

I

ilmeffi

600
450

178
344

175
133

400
653

425
312

23.803

150

166

37

253

113

15.480 1-6. 07 1

13.323

1b.949
10.878
1-

656

2.2J1
2 226

1.382

63

726

No.a - O prlin_iro colocado quanto ao mimar° de verificações foi o Sr. João Francisco Monteiro, com 129 estabelecimentos da trabalho visitados"
niztapazsru o dobro dO mèz proximo passado. Colocou-se em primeiro logar. • Sc. Carlos Lima com 110 processos, rec..bidos e 1..formados;
patit coaeurrencias publicas.

.1 r.t. ,

' O 1 , sc E Sr. Amaro Cavalcarni Linhares não aprasentou eerviço na zona para que foi designado em vista da sa encontrar superintendendo
RIU J ja.tei.o, novemoro de 19)8. —

Datilografa, Sylvia DrSta Pellicciari.— Cadastro e Estatistica, Alo .art .`..anz¡aio Forra .a.
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EXTERNO " '

do movimenio geral
Empregados
....-n
Nationals

,
"

Ias.

1

_
13.297
10
. 951
2.101
1.493
704
1.584
1.011
871
29
767
066

635
233
87
57

59
186
662
34
566
224
101
Ni
37
94
-

25.580
12.595
!t2,885

I

Totais

,
1 Equiparados

2as.

hm.

-267
4.722 -1.953 . 34
292 167
52
215
776
42
105
229
54
413
33
255 808
268
41
385
40
- 265
32
737
14
916
3
O
759
497
8
3
583
12
47
545 20
20
9
129
2
227
17
3
86 -s
39 4741 14.429 1 794
10.543 550

2as.
-90
118
7
57
11
12
16
32
11
39
27
33
44
171
24
1
29
1
2
5
I
--

120
2
1
744
295

EstrÀngeiros
108.j
1

C.»

Total '
geral

o.
ca.
cg
...

E?.

-a
-

Ec'.

42'

ma

.6'

las. 1 255.

a

I

.g

•

Processos

,
„,
'g

sg
..t.
-.3

11
et

à

ObeearraçOes 5

1

1

#.

ã

......astamar

41.11011~

87 . -13.631
-13.634
12 5.403
2
519
5.445
146
310 , 1.131 2.381
3.512
-472
2.740
292
3.032
1.173,
245
383
23 1.928
175
1.938
184
921 1.017
1.830
141.
1.830
299
-1.540
176
59 1.241
1.512
495
113
70 1.017
L.452
507
108
236
945
L.359
358
• 193
58 LOW
i
1.355'
433
922
37
216
,
L199,
347
852
32
185
1.135',
832
308
68
56
a
1.10y
76 1.031
o
82
1
1.048
982
109
66
4
899
988
22
231
89
873
854
219
41
30
Ba1
la
114
5
823
•
10
108 136.
4t
682
651
21
630
44
415.
161
21
254
28
UI
I*
260
8
r
18
167
5
149
141
99
3
13
-.
120
120
21
-......
13
eia
62
10
59
g
.......
50
50
48.702
2.723 2.422 31.097 17.605
27.809
2.404 1.421 15.549 12.260
1

II

+3.880 11.244 1-448 1- 3í9 -

l

.

mi

1.081

118.548 - + sim -

2a828

Ir°
2°
30
4°

4
16
21
98

9
17

7 1
4 1

510

8

8

80
7°
8°
9°
100
' 140
12.
150
14°
190
100

51
78
59
8
2

1
7 í

6
5
4

144

Xe
19°
200
210
220
23.
24rà
259
20°
27°
280
780
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EXAMES CLINICO.% DO TRABALHADOR .
Atestados
Atestados
Menores
Atestados
Menores negadoss p negados por atendidos
Atestados negados
por
falta de
revalidados incap. titica examinados faltar doc.
Total
idade legal
legais
I

Atestados
novos de
saúde

Medicos

João Araujo dos Santos.
Leonidas Machado
Hugo Firmeza.
Lourenço da Cunha

..

— 731

I

Total
Mês de Outubro
Diferença para + ou — .......

733

Or

8

798

__

—

8
....

798

—

—

--

11

733

R

721

-.

4

725

50

1.1..

.11.1

Pareceres

R

731
+ 10

Processos
informados

11

+

8

+ 8

7

•IM

775
--

+ 23

1

.-

1

--

FISCALIZAÇA0 DO SERVIÇO MÉDICO DAS CAIXAS DE ACIDENTES DO TRABALHO
Dr. João Araujo dos Santos:

Dr. LeonIclas Machadot

Visitas

_ ._._ Dr. Hugo Firmeza:

Visitas

Visitas

Total
geral

a) Caixa de Acidentes do Trabalho
da Administração do Porto do Rio
de Janeiro
.

a)

8

14 Caixa de Acidentes do Trabalho
do Sindicato Profissional dos Carregadores e Ensacadores do Café.

Total

—

5

4

st) Hospital Centeal de Acidentes do

Uoyd Industrial Sul-Americano
Cia. de Seguros contra Acidentes.

.-.4..........

12

........

17

Mês de Outubro.......

•

14 Caixa de Acidentes do Trabalho
do Sindicato de Resistincia dos
Trabalhadores em Trapiche e Armazens de Café

G

4 Hospital Evangelico

Caixa de Acidentes do Trabalho
-do Sindicato União dos Operados
Estivadores
,

Diferença para + ou — .. ..... ..... — 1

13

* Caixa de Acidentes do Trabalho
do Sindicato Aliança dos Operarios da Construção Civil .

13

i) Instituto Clinico de Madureira ...

1

—
""

9

27

48

í

18
... g

27

58

i
I

Caixa de Acidentes do Trabalho
da União dos Trabalhadores Metalurgicos;

a)

—

—

10

_
HIGIENE DO TRABALHO
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—
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—
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—

—

—
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3
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O 4os"
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.57:,
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E- 04cà.

.1

3
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Migo Alqueres
Zey Bueno.
•.
Carlos Alberto de Souza......
Mario Marfins Rodrigues

Maiores

F.

Observações

E

o
E-

.

257
15
78
97

1.094
41,3
436
327

95
15
32
11

69
30
10
6

164
45
42
17

985

985

66

274

340

1.325

I.823

1.432

3.255

219

389

608

3.863

1.988

2.184

4.166

630

379

1.009

5. i 75

911

— 411

+ 10

401

— 1.312

837
393
358
40

1.253
458

478
344

Sais. mulheres e menores
',Melina de Menezes Barros
Total

.. •

. e.,

Mês de Outubro
Diferença paia + ou —

+

3
—3
•

—

165

—

752

—

—

Gozou 2 diat
teria.

Nota — Os medicos clinicos atendem ainda a qualquer chamado que lhe seja feito das Sedes das Caixas de Acidentes e dos 1104pitaes fiscaliza.
vidos para resolver questões que se suscitam em tõrno da eficiencia do tratamento medico-cirurgico dispensado aos operarias acideinadus.
Os Drs. Zey &seno em 16 de novembro passou a dirigir o expediente do serviço de Higiene industrial.
Rio de Janeiro. Novembro de 1938. — Sylvia !M.a Penteei" - datilografa. — Mozart Sami. ato I ort na, encarregado do Cadastro e Estatistica.
V isto. — Edtsoa Covakaati„ inspetor-chefe.
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:iepoetainenio Nacional do Trabalho
SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR -

Dia 14 de dezembro de 1938
Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de Minas (letais, pedindo
'autentificação de fichas para registro de empregados. (DNT-15.220
de 1938-SIP-19.232/38). — Providencie-se como proposto, arquivando-se, em seguida, o processo. Alude o despacho ao seguinte: Tendo
o Sr. diretor geral, deferido o pedido do Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de Minas Gerais, no processo DNT 13.593/38, em 8/9/38,
concedendo, de acordo com a Portaria do Sr. ministro de 20 de julho
de 1935, a autentificacão gratuita de 2• 8s vias de registro de empregados; encaminho o presente á consideração superior, opinando para
que se autentiquem as fichas em anexo (2. 8s vias), correspondentes às
de ns. 11.172, 207 e 212.
Depósito Técnico Dentário, remetendo coupons de carteira. (DNT19.403/38-SIP-26.459/38) .
Arquive-se.
Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais, remetendo coupons
de carteiras profissionais. (DNT-17.601/38-SIP-23.368/38). — Arquive-se.
Banco Comercial de Alfenas, remetendo coupons de carteiras.
•(DNT-17.605/38-SIP-23.365/38) — Arquive-se.
Prefeitura Municipal de Siqueira Campos, Estado do Espírito
Santo, remothndo coupons de carteira. (DNT-17.000/38-SIP-23.307
de 1938). — Arquive-se.
A Equitativa, remetendo (empem de carteira. (DNT-17.907/38SIP-23.406/38). — Arquive-se.
Doménico Martinelo, solicitando retificação de carteira. (DNT20.308/38-SIFP-23.149/38). — Defiro, nos termos do parecer.
Dia 15
Antônio de Oliveira, solicitando registro de livros. (DNT-10.288
de 38-SIP-26.756/38). Deve ter havido engano de tabelião, ao reconhecer a firma que lhe fora apresentada para tal, Entretanto, estando o requerimento de fls. 2 assinado por Antônio de Oliveira, Arnaldo Brandão Magalhães, ato que caracteriza a qualidade de autorizado,
exija-se o respectivo instrumento que lhe outorgou poderes para laze-lo.
David Gomes da Silva, solicitando retificação, de carteira. (DNT20.309/38-SIP-21.338/38).Retifique-se,
—
arquivando-se, a seguir,
o processo.
Dia 20/12/38
E1PEDIENTE DO 1311. INTENDENTE

Dia 8 de dezembro de 1938
Colman Litman, solicitando registro de livros, (SIP-22.268/38).
— Arquive-se.
Dia 12
18.8 Inspetoria Regional, remetendo I.° e 2.8 via da ficha individual 63.014. (SIP-26.495/38). — Arquive-se.
José Medeiros, solicitando outra carteira profissional. (&P18.514/38). — Arquive-se.
Arnaldo José de Arruda, solicitando 2. 8 via de carteira. '(SIP16.596/38) .
Arquive-se.
Carlos Banck, solicitando 2. 8 via da carteira. 1(SIP-14.877/38).
Arquive-se.
Geraldo Hipólito Roberto, solicitando entrega de carteira. (SIP14.720/38) . — Arquive-se.
José Coutinho de Almeida, solicitando 2.8 via de carteira. (SIP-14.901/38) . — Arquivo-se.
Maria Rosa Martins Araujo; solicitando outra carteira profissional.
(SIP-17.086/38). — Arquive-se.
Paulo Jun inho - Durand, solicitando outra carteira profissional.
(SIP-13.448/38). — Arquive-se.
15. 8 Inspetoria Regional, remetendo carteira profissional 28.290
3•8 série, afim de ser retificado o nome do portador. (SIP-3.272/38).
• — Junte-se ao principal e arquive-se.
13.8 Inspetoria Regional, restituindo o processo SIP-3.149/38DNT-11.499/38. (SIP-27.489/38) . — Arquive-se.
José Monteiro Deveza, solicitando retificação de carteira. (SIP, 18.801/38). — Nada mais havendo a providenciar, arquive-se.
Dia 13
1
Alcides Mendes, solicitando 2. 8 via de carteira. (SIP-9.167/38).
Arquive-se.
José Vieira de Sousa Filho e João Vieira, solicitando registro de
livros. (DNT-15.518/38-SIP-19.787-38). — Arquive-se.
Léo Friers, solicitando entrega de carteira. (SIP-17.190/38). —
Arquive-se.
Lourival Bonifácio d'Oliváira, solicitando entrega de carteira.
,(SIP-19.219/38). — Arquive-se, nos termos do artigo 29 do regulamento do DNT.
Joaquim Henrique Ribeiro, solicitando entrega de carteira. (SIP1 20.271/38). — Arquive-se.
João Ferreira de Aquino, solicitando outra carteira profissional
• 1l
(SIP-19.162/38). — Arquive-se.
Antônio Salvador Ferreira, solicitando outra carteira profissional.

4LP-20.232/88),.

Arquive-se.,

';(Segçiin.;

Dez69/00 de

F. Frequeira & Ramalho, solicitando registro de lanam (SIpPetronilha Rocha Posso, solicitando outra carteira Profissional.
(S/P-20.520/38). — Arquive-se.
Gonçalves Ventura & Cia., Lida, solicitando registro de livros.
(SIP-18.388/38), — Arquive-se.
Sr telite Luiz de Andrade, solicitando outra carteira profissional.
j(SIP-19.932/38). — Arquive-se.
Joaquim Gomes, solicitando outra carteira. (SIP-I8.014/38). —
Arquive-se.
A. F. Ribeiro, solicitando registro de livros. (SIP-18.868/38).
,--. Arquive-se.
Cardoso, Machado & Cia., solicitando registro de livros. (SIP18.224/38) .
Arquive-se.
Sebastião Antônio, solicitando entrega de carteira na sede eeke
Serviço de Identificação Profissional. (up. 1.207-88). — Arquive-se.
Elpfdio Rodrigues da Conceição, reclamando contra a firma João'
Batista Cajueiro. (SI?. 24.380-38). Termo n. 1.237. — Argui, ve-se.
Jaime Pereira das Neves, solicitando registo de livros. (SIP.•
23.118-38). —
18" Inspetoria Regional, remetendo guia n. 133 (Si?. 24.121;
de 1938). — Arquive-se.
Arnerjca Mobley Scorield, fazendo comunicação. (SIP. 24.132, de
1938). — Arquive-se.
José Simões Carvalho, solicitando devolução do sua carteira profissional. (SI?. 23.712-38). — Arquive-se.
18' Inspetoria Regional, remetendo uma 2' via da guia n. 17 e
350 declarações. (SIP. 24.985-38). — Arquive-se.
Francisco Borja de Oliveira, identificador em Mariana, remetendo primeiras vias das fichas de identificação na. 58.951 a 59,0507
25' série. (SIP. 23.550-38). — Arquive-se.
Elpídio dos Anjos reclamando contra a firma Jacinto Leau. (SI?.
14.298-38). — Proceda-se de acordo com o parecer do chefe da 4"
Divisão. Alude o despacho ao seguinte: Não tendo a Inspetoria dá
Trabalho respondido aos ofícios que lhe foram dirigidos, e como sei
trata de infração do art. 9° da portaria ministerial do 8 de julho dei
1935 — retensão de carteira — tendo o termo de infração n. 226;
sido encaminhado por via postal e devolvido por não ter sido encone
irado o destinatário. O presente processo não Meie foi procurado
nesta Divisão, o que deixa transparecer que o ree'anaante conseguir!,
rehaver a sua carteira, tanto mais que notificado a comparecer nesta!I
Divisão, não o fez. Isto posto, opino pelo cancelamento do termo de
Infração, visto não ter sido imposta a multa e consequente arquiva..?
Alfredo de Castro Winz, presidente da Comissão de Inquérito, so-k
licitando livro n. 873 de declarações de fichas individuais. (SIP.
26.939-38). — Arquive-se.
Augusto de Sousa & Comp., solicitando substituição de seus lie
vros de registo. (SI?. 15.938-38). — Arquive-se. •
A. L. dos Santos, solicitando transferência de local. (SI?. número 18.392-38). — Arquive-se.
José Sabino da Eira, solicitando nova carteira profissional.;
(SI?. 21.683-38). — Arquive-se.
João Rodrig-ues dos Santos, solicitando outra carteira rrofissionaf;
(SI?. 18.842-38) . — Arquive-se.
Dia 14

g0.239/38). -,- Arquive-se.° -

5' Inspetoria Regional, comunicando anotações na carteira prcie
fissional n. 8.826, 12' série, pertencente a José Gaspar Camara. (SIIS'
26.033-38). — Arquive-se.
Antônio Fonseca Segundo, solicitando transferência de firma.,
(SI?, 21.989-38). — Arquive-se.
Davi Ferreira da Fonseca, solicitando registo de livro. SIP.1
24.358-38). — Arquive-se.
Antônio Manuel Monteiro, solicitando transferência de local.1
(SI?. 23.810-38). — Arquive-se.
Pedro Nunes Muniz, reclamando centre a firma L. Moreira. (SI?,„
20.029-38), Termo n. 1.350. — Arquive-se, em lace do parecer.,
Alude o despacho ao seguinte: Tendo sido devidamente anotada N.
carteira do reclamante, a qual, lhe foi entregue conforme recibo
ma, opino pelo arquivamento deste processo, salvo melhor juizo citei
autoridade superior.
Abílio Saião, reclamando contra a firma Natate Parrotta. (SIP,
26.444-38). Termo n. 1.347. — Arquive-se, em face do parecer. Alude o despacho ao seguinte: Tendo sido atendida a reclamação de fls. 2.1
e entregue a carteira ao reclamante, conforme recibo acima, opind
pelo arquivamento deste processo, salvo melhor juizo da autoridade
superior.
Encarregado do SI?. em Miracerna, devolvendo relaeões de remessa de carteira. (SI?. 27.343-38) — Arquive-se.
18' Inspetoria Regional do Trabalho, devolvendo relações de remessa de carteira. (SI?. 27.649-38). — Arquive-se.
18' Inspetoria Regional, devolvendo relações de remessa de carteiras. (SI?. 27.652-38). — Arquive-se.
Antônio da Silva, solicitando transferência de local. (SIP.
mero 10.940-38). — Arquive-se.
Américo Rodrigues Ferreira, solicitando' entrega do "tad eira.,
•• •
•-! ;
•
(SI?. 16.542-38). — Arquive-se.
Izair dê Freitas Marques, solicitande .registo ,de livres. (SIP.ii
j6,,293-38), ..-- Arquive-se.
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- Francisco Solano, solicitando entrega de carteira, (SIP_. 1,4.784,
ee l93). - Arquive-se.
Mauricio Cardoso, solicitando registo de fichas. (43Q. $4.480,
de 11438, . - Arquive-se.
Sialkievicz e Nisker Ltda., solicitando regista de livros. (OLP.
ele .29 -38) . - Arquive-se.
3 inspetoria Regional, comunicando ter sido feita anotação na
carteira profissional n. 9.023, da 13' série. (SIP.
.'250-38)
Ai quive-se
Manuel Mergulho, solicitando identificação. (SIP. 17 .3a5-38).
- Arquive-se.
Severino Ricardo, solicitando outra carteira profissional, (SI?.
20.835-38). -- Arquive-se.
Antônio Ferreira da Silva, solicitando registo de livros. (SIP.
21.018-38) . - Arquive-se,
Joaquim Dias da Silva, solicitando identifização. (SIP. 20.023,
1938). - Arquive-se.
Sebastião Gonçalves Portugal, solicitando entrega de sua carteira,
ia sede do Serviço de Identificação Profissional. (SIP. 24.884-38)..
r- Arquive-se.
5* Inspetoria Regional, comunicando ter sido feita a anotação na
lodeira profissional n. 3.160, da 12' série, pertencente a Florencio
i Maciel Filho. (SI?. 25.988-38). - Arquive-88.
13' Inspetoria Regional, comunicando anotai:4es feitas em °artesa.
seas profissionais. (SIP. 25.775-38). - Arquive-se.
9' Inspetoria Regional, comunicando retificaçãe na carteira profissional n. 75.284, 196 série. (SI?. 25.823-38). - Arquive-se.
Manuel Corta, solicitando entrega de carteira, (SI?. 20.126-38).
Arquive-se.
Arnaldo Cartarine, solicitando tran.oferencia de firma. (SI?.
132.487-38) . - Arquive-se.
13* Inspetoria Regional, remetendo esclarecimento para a ficha
33.571, 26' série. (SI.?. 22.744-38). - Arquive-se.
18* Inspetoria Regional, remetendo ficha n. 61.483, da 25' série,
¡por ter sido inutilizada. (SI?. 25.866-38). - Arquive-se.
Dia IS
Wilson do Vale Fernandes, solicitando 2. a via de carteira Com
retificação. (DNT. 25.301-36 - SI?. 21.856-38). - Arquive-se.
Departamento Estadual do Trabalho, solicitando remessa de carteira. (Si?. 8.517-38) - Com proposto. Recolha-se ao Arquivo deste Serviço. Alude o despacho ao seguinte. Penso não haver inconyeniente em ser recolhido ao Arquivo. A consideração superior.
Jaime da Fonseca te Sousa, solicitando transferência de firma.
,t(SIP. 10.289-38). - Arquive-se.
Severino José de Santana, reclamando contra a -firma Enda()
Guarneri & Cia. (SI?. 16.066-38) Termo 854. Em fatie da Informa8o prestada
prestada pelo chefe da 4.8. Divisão, considero improcedente a
reclamação de fls. 2, e determino o arquivamento do proceesso.
Alude o despacho ao seguinte: O presente processo ficou retardado
, cesta Divisão, em face da promessa do representante do Sindicato
do Classe, de trazer provas a favor do seu associado o que fez agora,
exibindo uma carta da reclamada dirigida ao reclamante„ a qual anexei por cópia à fls. 6. O reclamante alegou na inicial de fls. 2,
ter sido admitido em data de 23 de outubro de 1933, o que foi contestado pela reclamada que exibiu a ficha de registro, porém sem
a assinatura do reclamante que é analfabeto. Pela cópia da carta datada de 2 de dezembro de 1938, dirigida ao reclamante, lhe é comunicado que deve entrar em goso de férias correspondentes ao período
de 26-4-1936, a 26-4-1937. Cumpre-me informar que a carteira profissional do reclamante acha-se devidamente anotada com a data de
admissão em 23 de outubro de 1933, na firma Enrico Guarneri, com
salda em 8 de abril de 1935, e nova admissão na firma Enrico Guarneri & Cia., em 28 de abril de 1935, não havendo, assim, solução de
continuidade na locação de serviços do reclamante. Salvo melhor
juizo opino pele improcedência da reclamação.
Araújo & Santos, solicitando registro de livros. (SI?. 15.48238). - Arquive-se.
Contadoria do S.I.P., comunicando sobre a ativideale de Amoucl Niemeier. (S1P.-14.815-38). - Arquive-se.
Loureiro & Abreu, solicitando registro de livros. (IP. número 19.26i-38). - Arquive-se.
18a Inspetoria Regional, remetendo Pichas individuais e guia
Arquive-se.
130. (SI?. 18.434-38).
18a Inspetoria Regional, remetendo 4•5 via da guia 51. (S11).
1.9.456-38). - Arquive-se.
18a Inspetoria Regional, remetendo 4. a via da guia o. 50. (S11).
Arquive-se.
18.690-38) .
C. Figueiredo & André, solicitando registro de livros. (aTP,
17.527-38) . - Arquive-se.
Osório Carneiro, solicitando remessa de carteira. (Si?. 15.03538). - Arquive-se por nada mais haver a providenciar.
Centro dos Conferentes e Contadores de Carga e Descarga do
Porto do Rio de Janeiro, solicitando averbar na carteira profissional
2.617 ella série pertencente ao Sr. Oscar Manuel das Neveis, o cargo
de concertador de carga e descarga elo Porto doRio de Janeiro.
, (SI?. 26.390-38). - Arquive-se.
Eunápio Pedro da Costa, solicitando retificação de carteiras profissionais de seus filhos. (SI?. 23.841-38). - Arquive-se.
trãAntónio Carlos Crie°, solicitando geriste° de
-
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Pacheco Borges Sc. Cia. Ltda., solicitando registro do livros.
(SI?. 24.007-38) . - Arquive-se.
O. CL Silva, solicitando registro de livros. (SI?. 22.103-38).
Arquive-se.
Manuel Pereira, solicitando registro de livros. (SI?. número
24.888-38). - Arquive-se.
Dermeval Sampaio, solicitando registro de livros. (SI?. número 24.299-38). - Arquive-se.
Cia. Morais Rego Soc. Anónima, solicitando registro de livros.
(ST?. 24.008-38). - Arquive-se.
J. Pelegrino, solicitando registro de livros. (SI?. 25.863-38).
- Arquive-se.
17a Inspetoria Regional, fazendo comunicação. (SI?. 25.754-38)'
- Arquive-se.
Gonçalves Coelho Jc Cia., solicitando transferência de firma a
substituição de seus livros de registro. (SI?. 25.282-38). - Ar-,
quive-se.
José Maria Pereira Claro, solicitando registro de livros. (SIP.
20.876-38). - Arquive-se.
18a Inspetoria Regional, remetendo 4. a via da guia 52. (SI?.
20.044-38). - Arquive-se.
Lohmann & Murgel Ltda., solicitando registro de livros. (SI?.
17.717-38). - Arquive-se.
Valter Coutinho, solicitando transferência de firma. (SIP. nae
mero 21.143-38). - Arquive-se.
Valter Coutinho, solicitando transferência de firma. (SI.?. mie
mero 21.143-38).
18. a Inspetoria Regional, fazendo comunicação. (SI?. 17.59038). - Arquive-se.
Moreno, Jorge & Cia. Ltda, solicitando registro de livros. (SI?.
17.351-38). - Arquive-se.
18a Inspetoria Regional, remetendo 16, fichas do livro 1.122,
4? via da guia de recolhimento n. 102, l a via da relação dos ideia,
tificados (SI?. 19.461-38) . - Arquive-se.
184 Inspetoria Regional, remetendo fichas individuais. (SI?.
20.211-38). - Arquive-se.
18a Inspetoria Regional, remetendo guia ri. 53. (SI?. 20.407.4
38). - Arquive-se.
18a Inspetoria Regional, remetendo guia 54. (SI?. 20.779-38).
- Arquive-se.
Sanatório S. Geraldo Ltda., solicitando substituição de seus livros
de registros. (SI?. 17.693-38). - Arquive-se.
Francisco Arrigoni, solicitando registro de livros. (SIP.
mero 18.088-38). - Arquive-se.
18a Inspetoria Regional, remetendo guia 16 (SI?. 21.621-38).
- Arquive-se.
J. Ferreira & Irmão, solicitando registro de livros. (Si?. número 18.653-38). - Arquive-se.
Izidro Pedro Pinto, solicitando registro de livros. (SIP. número
18.623-38). - Arquiva-se.
Alcides & Molica, solicitando registro de livros. (SI?. número
19.508-38). - Arquive-se.
União dos Trabalhadores Metalúrgicos, solicitando transferência
de carteira (SI? .16.152-38). - Arquive-se.
António Fragelli, fazendo comunicação. (SIP. 27.333-38). Arquive-se.
Jacob Lustik, solicitando registro de livros. (SI?. 24:882-38).•
- Arquive-se.
José Ferreira de Araujo, solicitando registro de livros (SI?,
Arquive-se.
25.706/38) .
S. A. "Ao Bicho da Seda", solicitando transferência de local.
(SLP 23.882/38). - Arquive-se.
Luiz Ginsburg. solicitando registro de livros (SIP 24.883/38).
- Arquive-se.
Mário Guimarães de Araujo Jorge, solicitando entrega de carteiras. (SI? 24.388/38). - Arquive-se.
Dias & Monteiro, solicitando registro de livros (Si? 24.891/38)a
- Arquive-se.
Alekandra Daletzaa, solicitando registro de livros (SI? 24.367,
de 1938). - Arquive-se.
José Heleno Coutinho 05.; Duarte, solicitando registro de livros
(Si? 25.883/38). --Arquive-se.
Sindicato Médico Brasileiro, solicitando retificação da carteira
n. 1.543, 2? série (SIP 25.414/38). -- Arquive-se.
Maria Elisa Borges Dutra, solicitando registro de livros (SLP,
25.232/38) - Arquive-se.
Nathan Coben, solicitando transferência de local (SI? 15.297, de
1938). - Arquive-se.
Mário Pimenta de Moura, acusando recebimento do oficio cri..
cular n. 8.193/S (51P 27.973/38). - Junte-se ao principal e are
quive-se.
Armezem Bars Penha Ltda., solicitando registro de livros (Sie
17.380/38). -- Arquive-se,

Confeitaria Pascoal S. A., solicitando registro de livros (SI?,
47.807/38). - Arquive-se.
Manuel de Jesus Azevedo, solicitando registro de fichas. (sfp
(7.618/38). - Arquive-se.
18.a Inspetoria Regional, remetendo fichas individuais (Sie
19.454138). - Arquive-se.
48? Inspetoria Regional, remetendo guia n. 23 (SI? . 18.287/33).i
Arquive-se.
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Azevedo & Assunção, soliictando substitui ção deaseus livros de
$segistro (SIP 27.379/38). — Deferido.
Alfredo José Filho, solicitando substituição de seus lavras de registro. (SI» 27.377/38). — Deferido.
Ilermes Piazza, solicitando substituição de seus livros de regiss
tro. (S1P 27.380/38). — Arquive-se.
F. L. Fernandes, solicitando substituição de seus livros de registro (SI? 27.521/38). — Deferido.
A. Ferreira & Comp., solicitando substituição de seus livros de
registro. (SI? 27.558/38). — Deferido, uma vez provada a qualidade do signatário do requerimento.
S. A. Air France, solicitando substituição de mis livros de rea
gidtro. (SI» 27.762/38). — Deferido.
E. Lauro, solicitando registro de livros (SI? 27.525/38). — Deferido.
loiro Frejdfir, solicitando registro de livros (SIp 27.555/38).
— Deferido.
Costa, Coelho & Comp., solicitando registro de livros (SIP 27.680,
de 1938). — Deferidb.
Buarque & Comp. Ltda., solicitando registro de livros (SIP
27.672/38). — Deferido, nos termbs da proposta. Alude o despacho
ao seguinte: Proponha que se faça o registro, após a apresentação
do instrumento do mandato em favor do signatário.
Miguel da Silva Correia, solicitando registro de livros (SI»
27.655/38). — Deferido.
Avelino Augusto Alves de Moura, solicitando registro de livrai
(SIP 27.656/38). — Deferido.
Sasemiro Ferreira Marques, solicitando registro de livros (SIP
27.074/38) . — Deferido.
Francisco Feijó, (solicitando registro de livros (SI? 27.520/38).
— Deferido.
João de Sousa Afonso, solicitando registro de livros (SI? 27.523,
de 1938). — Deferido.
Benjamin Peixoto Neves, solicitando registro de livros. (SI?
27.521/38). — Como proposto pela Terceira Divisão. Alude o despacho ao seguinte: A requerente deverá esclarecer o destino dado ars
livros registrados neste Serviço. em 31 de julho de 1937, sob o número 552-1-3, conforme procedso STP 8.853/37.)
Ribeiro de Abreu & Camp a solicitando substituição de seus liaros de registro. (SI? 23.892 . 38) — Deferido.
António M. de Almeida, salicituado sulastituição de seus livras
de rasistro (ST? 22.751/381. — Deferido.
Uno liamos, solicitando substituiçíio de seus livros de registra
(SI? 22.622/38). — Deferido.
Pa Nunes & Comp., solicitando registro de livros (511' 24.129,
de 1"n). — Deferido.
Luiz Alves & Comp., solicitando sul. êz liluie,lio de seus livros de
registro. (SIP 26.0 12/3P'. — Deferido.
ar rancisco Moreira da Silva. solicitando devolução do documente (SI? 27.411-38). —. Faça-se a devolução dos documentos soli•ilados, mediante recibo.
José Torre, solicitando entrega de carteira (SI? 25.930-38). —
Emita-se a carteira.
António Marfins, solicitando identificacão (SI? 25.907-3$).
— Faça-se a identificação. de s acordo com as normas adotadas.
Vitor En gêtde .Tosenh Pauli, solicitando identificacão (SI?
26.010-a8). —. Faça-se a icientificaçã.'o, de acordo com as normas
adotadas.
•
Antônio de Araujo, solicitando identificação (SI? 20;716-38). —
Faça-se a identificação, da mondo com a: normas adotadas.
Carlos Alberto da Rosa, solicitando identificação (SI? 26.1S8-38) .
— Faça-se á identificação. de acordo com as normas adotadas.
João Rodrigues dos Santos. Solicitando entrega de carteira (ST?
26.791-38). — Emita-se a carteira.
Manuel de Sausa Pereira. solicitando entrega de carteira (SI?
18.915-38). Reformo o despacho anterior, determinando que o
requerente apre s enta o tansa de Ipemline,rto ern • território nacional,
fornecido pela Comissão do Permanência de Estrangeiros, designada
pelo Sr. Presidente da República.
Adozinda Trindade, solicitando entrega de carteira (51P 26.669,
do 1938). — Emita-se a carteira.
Israel de Almeida Aguiar, solicitando identificação (SI? 15.363,
do 1928). — Reformo o despacho anterior, determinando que o requerente anre s enie o título de legalizacão em território nacional, fora'
necido pela Comissão do Permanência de • Estrangeiros, designada
pelo Sr. Presidente da República.
Assis José da Silva, reclamando contra a firma Adriano Paiva
(SI? 23.774-38). — Termo 1,249, Concedo o p razo de 48 horas,
contadas a partir da publicação do despacho no "Diário Oficial", afim
de que a reclamada cumpra alei.
Joaquim Gomes Teixeira, Solicitando entrega de carteira (SI?
26.02348). — Emita-se a carteira.
David José Lopes do Castro Torres, solicitando entrega de carteira (SI? 25.288-38). — Emita-se a carteira.
Duplail Batista Lopes, solicitando retificação de sua carteira
profissional e renovação da mesma (SI? 25.173-38). —O pedido
está desacompanhado de provas e de justificativas rezoaveis. Convide-se novamente o interessado a comparecer neste Serviço, afim de
prestar ,melhores esclarecimentos, devendo a l a Divisão tomar por
termo 'as declarações mie forem feitas.
•
Joana Abolindo. Anido, solicitando identificação (SI? 23.161-383a
luS Faaa-sia a identificação, de acordo com as .ippolas adotadas.

uo Couto, solicitando entrega de carteira (S.a
23.93'-J8). — Emita-se a carteira.
Albano Viana, solicitando identificação (SI? 26.655-38). —
I
ça-so a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Ernesto Diniz, solicitando identificação (SI? 25.703-38). —1
Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Marcelo Vargas, :.salieitan clo entrega de carteira (511 , 25.600-384.
a- Emita-se a carteira.
Maria Augusta Duarte, solicitando identificação (SI? 24.916-36)..
.-- Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
• 18 a Inspetoria Regional, remetendo guia de recolhimento n. 39,i
,(SI? 25.303-38).
18 a Inspetoria Regional, remetendo 12 a via da guia 39 e 3 fotografias referente a carteira profissional, 49.198 21 a série (SI? 23.303.
de 1938). — Emitam-se as segundas vias das carteiras, comunicando
ao inspetor regional, em Minas Gerais, que daqui por deante,
serão mais aceitos por este Serviço, os pedidos dessa natureza nos
termos da 0.8. 184.
3 a Inspetoria Regional, remetendo 3 8 via da guia n. 6, (SIP 25,778.
de 1938). — Emita-se a 2 a via da carteira, comunicando-se ao inspetor regional, em São Luizano Maranhão, que não serão mais aceitos por este Serviço os pedidos dessa natureza, nos termos da
0.S. 184.
G a Inspetoria Regional, remetendo 2 a via da guia 32, (SI? 26.451.
do 1938). — Emita-se a 2 8 via da carteira, comunicando-se ao
inspetor regional em Natal que não serão mais aceitos por este
Serviço, os pedidos dessa natureza, nos termos da O.S. 184.
16. Inspetoria Regional, remetendo carteira profissional, 12.905
4a série, afim de ser reconstituida (SI? 25.323-38). — Faça-se a
reconstituição solicitada, comunicando-se ao inspetor regional em Florianopolis que nnão serão mais atendidos neste Serviço, os pedidos
dessa natureza, nos termos da O.S. 184.
Casa da empregada, pedindo por equidade, a prerogativa de entregar as carteiras aos respectivos associados (DNT 17.931-38 S11'
21.235-38). — Aguarde-se neste Serviço o comparecimento do representante da associação requerente.
Ali Abboud, solicitando identificação (SI? 26.522-38). -- Façase a• identificação, de acordo coei as normas adotadas.
' Franz Willerlm Janson, solicitando identificação (SI? 26.36a.
de 1938). — Faça-se a identificação, de acordo com as norma,
adotadas.
João de Almeida Botelho, solicitando identificação (SIP 26.308.
de 1938): — Faça-se a identificação, de acordo com as normas
adotadas.
famacca Antônio. solicitando identificação (SI? 26.550-38). —
Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
'Jaime Elmares Patan, solicitando identificação (SI? 26.196-33 s, .
— Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
José laerreira Mota, solicitando identificação (SI? 26.151-38).
- Faça-se ii ideatificação, de acordo com as normas adotadas.
Alexandre Pereira da Rocha, solicitando identificação • (Si?
20.712-38). — Faça-se a identificação, de acordo çoin as normas
adotadm.
Bernardino Fieuerôa, solicitando identificação (SI? 26.133.
de 1938). — Faca-se a identificação, de acordo com as normas
adotadas .
Antônio Marques de Azevedo, solicitando identificação (SI? 21.966.
de 1938) . — Reformo o despacho anterior, determinando que o requerente apresente o titulo de legalização em território nacional.
fornecida pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada
pelo Sr. Prdsidento da firsrública.
António Pinho, solicitando identificação (SI? 21.488-38). — Reformo o despacho anterior, determinando que o requerente apresento
'o título de legalização em território nacional, fornecido pela Cornissila
do Permanência de Estrangeiros, designada pelo Sr. Presidente da
República.
João de Jesus Pinto, solicitando identificação (SI? 26.543-38) .
— Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
4 a Divisão do •Servico•de Identificação Profissional, apresentar do carteira profissional 45.037 da 27 a série, apreendida por infração
do art. 11 do decreto n. 22.035 (DN'T 12.896-38 — SI? 15.2938-38).
Faça-se a recomposição da carteira.
Sérgio Cuquejo Atanes, solicitando Identificação (SI? 28.270.
de 1938). — Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
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Dia i de dezembro de 1938
Ofícios:
N. 2.801 — Ao Sr. embaixador do Brasil na República 'Argentina,
enviando publicações.
N. 2.802 — Ao Sr. diretor do Instituto Osvaldo Cruz, acusando o
recebimento de um ofício.
N. 2.803 — Ao Sr. chefe do Escritório de Informações do Brasi
em Buenos Aires, enviando publicações.
N. 2.804 — Ao Sr. inspetor federal de Estradas, enviando iam,.
mações.
N. 2.805 — Ao Sr. chefe do Escritório de Informaaikia ibe NI"
•arn paris, enviando informações.

-

renaf i ra

DIÁRIO OFIC/AL- (Seetião 1)

N. 2.80o - Ao Sr. diretos' da nstatistie,a Económica e Financeira
Tesouro Nacional, agradecendo remessa de publioatiõee.
'Dia 2
N. 2.807 - Ao Sr. direter do Serviço Ø Comunicaoões, golici•.ando a devolução de um processo.

do

Dia 5
ministro
do Trabalho, Indústria • Co.m4re4o,
N. 2.808 - Ao Sr.
sobre a representação do Brasil à Exposioão universal de Roma,
em 1942.
N. 2.800 - Ao Sr. presidente do Instituto do Café, enviando

‘ispia de um telegrama.
Ne. 2.810 - 2.812 - Aos Srs. Takeehi Hesegavel, Kazukiyo Iria
e general José Maria Moreira Guimarães - Nesta - comunicando
i':rem sido por indicação desta diretoria geral e aprovação do senhor ministro, designados para examinadores de um concurso da
!ingua japonesa.
N. 2.813 - Ao Sr. chefe do Escritório de Informações do Brasil
,•ei Berlim, enviando publicações.
N. 2.814 - Ao Sr. diretor do Departãmento Nacional de Propaaanda. solicitando informações.
Sem número - Ao Sr. secretário geral do Ministério das Relai;eas Exteriores, agradecendo informações.
N. 2.815 - Ao Sr. ministro do Trabalho, Indústria e Gornérisio,
ei.-iniinhando um requerimento em que o funcionário deste Depa• onento Luiz Fernandes da Silva solicita 6 meses de licença.
N. 2.815 - Ao Sr. presidente do Instituto do Açncar e do Al000l,
IIV laudo um processo.
N. 2.817 - Ao Sr. ministro do Trabalho, Indústria e Comércio,
diviando sugestões sobre o serviço do Registro Industrial neste De,ar t amenl o
N. 2.818 _e Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal, enviando O boan tim de frequência de funcionárias deste Departamento no período
le 10 a 30 de novembro findo.
Dia 7
N. 2.819 - ste Sr. diretor do Serviço do Pessoal, enviando una
oco mente
N. 2.820 - Ao Sr. chefe do ESC] itório de Informações do Limei'
m Berlim, enviando informações.
Dia 8
N. 2.821 - Ao Sr. secretário da Agricultura do Estado de São
Paulo, apresentando em nome do Sr. minietro do Trabalho, Indústria
e Comércio, o Sr. Dr. Carlos Julius Frey, proprietário de Cafés em
derlim, e grande consumidor desse produto na Alemanha.
N. 2.822 - Ao Sr. diretor do Serviço do Peesoal, enviando inrormaçõeõ.
N. 2.828 - Ao Sr. chefe do Escritório de Informações do Brasil
em Buenos Aires, solicitando informações.
N. 2.824 - Ao Sr. chefe do Escritório de Informações do Brasil
em Buenos Aires, aprovando um ato praticado por aquele chefe.
N. 2.825 - Ao Sr. delegado do Tesouro Nacional em Londres,
enviando instruções.
N. 2.828 - Ao Sr. Alphoee Goifinet - Luxemburgo - enviando
orna relação de firmas brasileiras exportadoras de diversos produtos.
N. 2.827 - Ao Sr. diretor executivo do Conselho Federal de CoUrdo Exterior, enviando uma relação das fábricas de doces e comiervas no Brasil.
N. 2.828 - Ao Sr. delegado oficial da Feira de Leipzig - Nesta
- comunicando que, concordando com a resolução desta Diretoria

Geral, o Sr. ministro do Trabalhe, Indústria e Comércio deliberou,
o comparecimento do Brasil à próxima Feira naquela cidade.

N. 2.829
AO Sr. Fernando Pinto da Silva -a Portugal - enviando publicações.
N. 2.831 - Ao Sr. chefe do Escritório de Informações do Brasil
em Buenos Aires, acueando o recebimento de informações sobre o
•afé.
N. 2.832 - Ao Sr. presidente da Bolsa de Mercadorias da Bala,
agracieceado a remessa do mostruários de produtos daquele Estado.
N. 2.833 - Ao Sr. diretor executivo do Conselho Federal de Comércio Exterior, agradecendo a remessa de um relatório do chefe
do Escritório de Informações do Brasil em Buenos Aires sobre o es-
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Dia 9
N. 2.842 Ao Sr. diretor, interino, do Departamento Nacional de

Ilkitatietica e Publicidade, enviando informações.
N. 2.848 - Ao Sr. diretor executivo do Conselho Federei de Comércio Exterior, enviando documentos.
N. 2.844 - Ao Sr. inspetor da Alfândega do Rio de Janeiro, eoMuniciando que o Sr. ministro do Trabalho, Indústria e Comércio
deferiu o requerimento em que Eduard &edis ec Comp. Ltda. solicita

autorização para importar máquinas.

Dia 10
Ao
Sr,
presidente
do Conselho Nacional do Petróleo,
N. 3.846 -

enviando Informações.

Na. 2.846-2.847 - Aos

Srs. inspetores das Alfândegas de Rio

de Janeiro e Santos, informando que o Sr. ministro do Trabalho, Indústria e Comércio deferiu os requerimentos em que Eduard Seelig
Comp. Ltda. e Petersen, Michabelles, Gomp Ltda. pedem autorização
para importar maquinismos.
Dia 12
Ne. 2.848-2.850 - Aos Srs. inspetores das Alfándegas de Santos,
Rio de Janeiro e Aracajú, informando que o Sr. ministro do Trabalho.
Indústria e Comércio deferiu os requerimentos em que a Sociedade
Industrial e Comercial Schmuziger Limitada e Dantas ck Comp., pedem
permissão para importar maquinismos.
N. 2.851 - Ao Sr. presidente substituto do Conselho Atuarial
:(Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio), agradecendo urna
comunicação.
N. 2.852 - Ao Sr. diretor executivo do Conselho Federal de Comércio Exterior, enviando cópia de uma carta.
N. 2.853 - Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal, enviando o
boletim de frequência dos funcionários deste Departamento no período de 1 a 9 do corrente.
N. 2.854 - Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal, solicitando
a extração de uma folha de pagamento do pessoal encarregado do
preparo de fletias para o registro comercial.
N. 2.855 - Ao Sr. diretor do Serviço do Pessaal. comunicando,
para o efeito da confecção da respectiva folha que diversos fueeionados deste Departamento compareceram ao serviço e trabaitierain
2 horas diárias além das normais do expediente.
Na. 2.856-e.857 - Aos Srs. presidente do Tribunal de Cnntr.5
e diretor do S e rviço de Contabilidade, enviando empenhos prisenientes rio forrncimento deste Departamento.

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
da Quinta Região
ATA DA GENTIL IMA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO, REALIZADA NO DIA DI2
carrueao DO ANO DE MIL NOVECENTOS E TRINTA E OITO.

Aos dez dize, do mós de outubro do ano de mil novecentos e trinta
e oito na sala lia sessões do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da 5. Região, instalado no quarto andar do Edifício do Ministério do Trilsalho, indústria e Comercio, presentes os senhores
membros efetiNiss engenheiro civil Luis Onofre Pinheiro Guedes,
secretário servindo de presidente-engenheiro arquiteto Vitor Hugo
Costa, tesoureii o, engenheiro civil António Hirsch Marcolino Fragoso, engenheiros arquitetos Paulo Eaverard Nunes Pires, Paulo Tedim Barreto, membros suplentes engenheiro civil Ulisses Máximo Augusto de Alcantara, engenbiro civil Armando Godoi Filho e engelleiro
arquiteto e Leopoldo Sondi o senhor secretário servindo de presidente

abre a sessão.
Do expediente consta:
O senhor secretário servindo de presidente justifica a ausência à
semita doa senhores presidente e vice-presidente do Conselho.
É lida a ata da sessão anterior. Posta em discussão e em seguida
em votação é aprovada por unanimidade.
É lido st oficio n. 395 SEG de 23 de setembro último da Diretoria
de Fiscalização de Obras e Instalações da Prefeitura do Distrito Federal remetendo a relação dos profissionais inscritos na mesma de
tabelecimento de um regime de câmbio oficial com a República Ar- acordo oona o capitulo BI do decreto 6.000 de primeiro de julho de
gentina.
1937„
N. 2.834 - Ao Sr. superintendente da Navegação Baiana - São
• lido o ofíoio da Amoedação de Engenheiros de Campos eoliciSalvador - agradecendo informações.
tendo o apoio do GREA à medida apresentada ao Exmo. Sr. prefeito
N. 2.835 - Ao Sr. secretário da Agricultura de São Paulo,
municipal de Campos em beneficio dos interessas da classe regulaviafide informações.
pelo decreto 23.569 de 11 de dezembro de 1933. Ciente o,
N. 2.836 - Ao Sr. secretário geral do Ministério das nelaOke mentada
resolve prestar o apoio solicitado.
Batedores, enviando informações relativas ao compareoirnento 4o CREA senhor
presidente dá conhecimento ao CREA do boletim de inO
Brasil à Exposição. Universal de Roma (1942).
fração n. 571 referente a Sra. Clotilde Koehinsky e o submete à,
Ns. 2.837-2.839 - Aos Srs. diretor do Lloyd Brasileiro a ilha-,
do Conselho. O CREA resolve mandar arquivar o boletim
petor federal de Estradas, comunicando que se inaugurará a 24 do apreciação
em apreço. Apresenta ainda o boletim de infração n. 572 e o Concorrente a III Feira de Amostras da Baia, a qual será encerada no selho
resolve baixar o mesmo em diligéncia, e o boletim n. 805 refedia 6 de fevereiro do ano vindouro.
rente
à Infração cometida pelo senhor António Bernardo da Silva. O.
Baía*
N. 2.838 - Ao Sr. secretário da Agricultura do Estado da
Conselho resolve autuar o referido senhor.
agradecendo informações.
O conselheiro Paulo Tedim Barreto propõe que os pedidos de reei,
N. 2.840 - Ao Sr. chefe do Escritório de Informações do Brasil
assinaturas dos ttronicos apree:i
cm» Berlim. comunicando o comparecimento de Brasil à próxima Feira gistro de firma contenham ~bem as
adentados. Aprovado. Propõe ainda que o Conselho solicite às muni
Lleternacional de Leipzig.
eáfille4V
N. 2.841 - Ao Sr. chefe do Esoritóriodà Inforamilea
13L
-allil cipalidadet a relação doa profissionata gesaritosi asem
eZtelle"12161 R reoebimeuti de ~Na

anotaiOn, Aprova/4¥

crea-leira 2(t'
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É lido oficio n. 564 da DiretZfria de rendas atenua do Te80111/0
yeomunicando que foram tomadas providónclas no sentido de ser ob~aclo o art. 16 do decreto 23.569. Ciente. tome-se processo.
t Em virtude de documentos existentes no ~A o Conselho resolve
autuar E. M. Streaker Ltd. e E.' N. t3treeicer
. bactirsos no art. es
do decreto 23.569.
Passa-se ao julgamento dos prOceesos.
Relatados pelo Sr. presidente.
Deferidos para expedição de earteiraet
Dois mil duzentos e desfaseis — Regina de OIMStra Reli eis‘les
nheiro arquiteto pela Escola Nacional de Belas Artes da Universi-

dade do Rio de Janeiro.
Três mil trezentos e trinta e dois — Joeá Vitor Tavares da Sn"
engenheiro civil pela Escola P.olitéonicat da Universidade do Brasil.
Quatro mil oitocentos e noventa e seis — Lufa Cordeiro, engee
ribeiro civil pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro.
Quatro mil novecentos e cinco — Gasto Vieira, agrónomo pela
Escola Agrícola Luis de Queiroz de Piracicaba.
Quatro rsil novecentos e sela— Jardet ITorges Ferreira, engenheire de Minas e Civil pela Escola Nacional de Minas e Metalurgia
de Ouro Preto. .
Quatro mil novecentos e sete — Álvaro Vicente de Sabdia e 1311.va, engenheiro, eletricista - mecânico pelo Instituto Eletrotécnico e
Mecânico de Itajuld.
Quatro mil nhvecentos e oito -- Roberto Davi de Sansen, engenheiro civil pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro.
Quatro mil novecentos e nove — Ari Garcia Rosa, engenheiro arquiteto pela Escola Nacional de Belas Artes da Universidade do Brasil .
Relatados pelo Conselheiro Ulisses Máximo Augusto de Alean-

Dezembro d2

civil Ulisses máximo Augusto de Alcântara, e engenlic:..0 arfai/bete Leopoldo Sondf, o senhor tesoureiro servindo de presirle-:e.
abre sessão.
Oa senhor presidente convida o senhor Conselheiro Loopoldr
para servir de secretário..
ab3lro

Do expediente consta
O senhor Conselheiro Ulisses Máximo Augusto de Alcântara .,143titica a ausência à presente sessão dos senhores Conselheiros Joóo
Onalberto Marques Porto e Luiz Onofre Pinheiro Guedes, reçpectiyamente, vice-presidente e secretário do GREA.
O Conselheiro Vitor Hugo da Costa, tesoureiro do CREA servindo de presidente, justifica a ausência do senhor presidente efetlyo engenheiro civil Adroaldo Junqueira Aires, à sessão.
2 lida a ata da SOAMO anterior. Posta em discussão e em seguida em votação, é aprovada por unanimidade.
É lida a comunicação da eleição do nevo Conselho Diretor frt
Sociedade de Engenharia da Prefeitura do Distrito Federal. O CRE
resolve agradecer. )1 lida a comunicação da eleição do novo Conselho
Diretor do Sindicato Nacional de Engenheiros. O Conselho resolse
agradecer.
O senhor presidente dá conhecimento ao Conselho do oficio numero quatro do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, pedindo cópias fotostátioas das assinaturas dos senhores presidentes,
vice-presidentes e secretários do CREA da 5" Região que assinarar
carteiras profissionais. O Conselho resolve mandar tirar uma cópia
fotostâtica das assinaturas em apreço e mandá-la juntamente com 'a
peticula negativa ao Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura.
pala que este proceda como lhe aprouver. O Conselheiro Leopold n
Sondf, propõe seja oficiado ao Conselho Federal de Engenharia e
Arquitetura elogiando a coletânea de Leis publicadas. Aprovado. o
Conselheiro António Hirsch Marcolino Fragoso expende consideraQões sobre a Escola de Engenharia e Eletrotécnica de Juiz de Fora.
O Conselheiro Antônio Hirsch Marcolino Fragoso, para os devid - ,
fins, apresenta uma circular do Sr. Heinz Natham, que se intitull
engenheiro e outra da firma F. Lemos, em cujo Stand na Feira d'

tara :
Quatà mil oitocentos e quarenta e dois — Godofredo Teixeira
Guimarães, pede restituição de documentos. — Indeferido.
Dois mil novecentos e trida e quatro — Luis Mendes Rodriguea.
Em diligência.
Amostras, existem vários projetos expostos.
Quatro mil oitocentos e noventa e dois — Guybson Freire, pede'
Passa-se ao julgamento dos processos..
Relatados pelo senhor presidente:
registro pelo art. 2°. — Em diligência.
Deferidos para expedição de carteiras:
Quatro mil setecentos e oitenta e quatro — Afonso Celso de Lima.
Quatro mil novecentos e doze — Artur Tompson Filho, engenhei— Indeferido.
Quatro mil oitocentos e dois ,— Joaquim Meias de Gouveia — ro arquiteto pela Escola Nacional de Belas Artes da Universidade dc
Recurso de penalidade, com vistas ao conselheiro António Hirsoli Rio de Janeiro.
Quatro mil novecentos e treze — Otávio Pintado Soares, engeMarcolino Fragoso.
Quatro mil oitocéntos e oitenta e três — Enewton Ltd. Recurso nheiro arquiteto pela Escola Nacional de Belas Artes da Universidade do Rio de Janeiro.
de penalidade. — Cancele-se o auto n. 352.
Quatro mil novecentos e vinte — Elisiário Távora Filho, engeQuatro mil oitocentos e cincoenta e nove — Pedro Castoldi 8c
nheiro de minas e civil pela Escola Nacional de Minas e Metalurgia
Cia. Recurso de penalidade. — Cancelado o auto n. 346.
Quatro mil oitocentos e sessenta e um — Amorim & Alves Ltd.. da Universidade do Brasil.
Quatro mil novecentos e vinte e dois — Mário Lima Porto, enRecurso de penalidade com vistas ao conselheiro Leopoldo Sondi.

Quatro mil oitocentos e trinta — Manuel Tavares Mendes. —

Em diligência.
Relatados pelo conselheiro Paulo E. Nunes Pires
Mil setecentos e quarenta —'José Batista de Mendonça. Recurso

ao Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura. Dê-se conhecimento ao interessado da decisão proferida pelo Conselho Federal.
Quatro mil oitocentos e noventa — Angelo Bruhns. — De-se
conhecimento ao interessado do teor do parecer aprovado pelo CRE&
e agradeça-se a forma elevada da consulta.

Relatados pelo conselheiro Paulo Tedim Barreto:'
Quatro mil oitocentos e setenta e sete — Henrique Tomas!. Pede
registro pelo art. 3°. — Baixe-se em diligência.
Mil tresentos e onze — Américo -Marinho Brandão. — Indefe-

rido.

-

Relatados pelo conselheiro Antônio Hirsch M. Fragosof
Quatro mil oitocentos e sessenta — Alberto Barnahet Vilanova —
Recurso de penalidade. — Mantenha-se o auto n. 347.

r—

Quatro mil oitocentos e vinte e nove — Joaquim (sornes
Recurso de penalidade. — Mantenha-se a multa.
Quatro mil oitocentos e sessenta e dois — Monteiro, Santos (h
Cia. Ltd. Recurso de penalidade. — Baixe -se em diligência.
Belatados pelo conselheiro Leopoldo Saadi:
Quatro mil oitocentos e setenta e oito — Licfnio Lírio dos SanRecurso de penalidade.
tos
Baixe-se em diligência.
Quatro mil seiscentos e setenta e cinco — Vatter Stookler. —
indeferido quanto ao pedido e em diligência quanto ao exerofolo ilegal da profissão.
Quatro mil setecentos e trinta e quatro — Instituto Técnico Industrial. — Em diligência.
E nula mais constando o senhor secretário em exercício e presidente declara encerrada a sessão e eu, Vitor Hugo da Costa seoreitrio
-"ad-hoc" lavrei a presente ata que depois de lida e unanimemente
aprovada vai assinada por todos ,os membros do Conselho presentes.
ATA DA GENTÉ8BL1/4 VIGÉSIMA NONA SESSLO, REALIZADA NO DIA VINTE E
QUATRO DE OUTUBRO DE MIL NOVECENTOS E TRINTA 5 orro

' Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de mil nove,

centos e trinta e oito, na sala de sessões do Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura da 5 Região, instalado no. quarto andar
do edifício do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, presentes os 'senhores membros efetivos, engenheiro arquiteto, Vitor
Hugo da Costa, tesoureiro, servindo de presidente, engenheiros civis
intenio Hirsch Marcolino Fragoso, Luiz Gomes da Paixão, engenheiro arquiteto Paulo Esverard Nunes Pires e membros suplentes enge-

genheiro civil pela Escola Nacional de Engenharia da Universidads
do Brasil.
Quatre mil novecentos e vinte e ires — Osiris Ferreira IVIartusimiti, engenheiro arquiteto pela Escola Nacional de Belas Artes da
Universidade do Brasil.
Relatado pelo Conselheiro Ulisses Máximo Augusto de Alcântara:
Mil novecentos e vinte e sete — José Joaquim França Filho —
Pede registro de diploma pelo artigo quarto. — Baixe-se em diligencia.
Relatados pelo Conselheiro Luiz Gomes da Paixão:
Quatro mil cento e oitenta e cinco — Sindicato Nacional de Engenheiros. — Proceda-se na forma do parecer.
Dois mil setecentos a oitenta e seis — Hermenegildo Rebés. —
Gom vista ao Conselheiro António Hirsch Marcolino Fragoso.
,
Quatro mil e trinta e oito — A. Cid Lopes. — Arquive-se.
Quatro mil quinhentos e quatorze — Norberto Hoppa — Recurso
de penalidade. — Mantenha-se o auto de constatação de infração
A. 269.
Quatro mil trezentos e noventa e cinco — Gregório dos Santos
Recurso de penalidade. — Baixe-se em diligência.
Quatro mil trezentos e noventa e quatro — Joaquim Rodrigues
Sampaio. — Baixe-se em diligência.
Quatro mil quinhentos e oitenta e cinco — Francisco Louroiro
Recurso ao Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura. —
envie-se ao Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura.
Relatados pelo Conselheiro Leopoldo Sondf:
Quatro mil seiscentos e setenta e um — Francisco António de
Oliveira. — Com vistas ao Conselheiro Ulisses Máximo Augusto de
Aleán tara.
Quatro -mil oitocentos e oitenta — Lauro Duffrayer. — Mantanhe-se a multa constante do auto de constatação de infraoão n. 351 .
Quatro mil oitocentos e sessenta e um — Amorim & Atvess Ltd.
Cancele-se o auto de constatação de infração n. 348.
E nada mais constando o senhor presidente declara encerrada a
N588110, e eu, Leopoldo Sondf, secretário "ad-hoe", lavrei a presente
ata que depois de lida e unanimemente aprovada vai assina pelo
senhor presidente e demais membros do Conselho, presentes.
kVA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO, ABALIZADA NO DIA SETE Dt NOVEMBRO DO ANO DE aut. NOPECEnTOE E TRINTA E erro

Aos sete dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e
trinta e oito, na sala de BOUM{ do Conselho Regional de Engenharia
• Arquitetura da Quinta Regia°, instalado no quarto andar do edifício do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, presentes os
senhores membros efetivos engenheiros civis Adroa/do lleaKezeiris.
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'esa presidente; João Gualberto Marques Pôrto, vice-presidente; mento do Conselho a publiciMalo du livro "Manual cá) Enstran g01' £4) ,
Luiz Onoire Pinheiro Guedes, secretário: 'Vitor Hugo da Costa, te- cujo texto muito interessa- aci CREA. O' Conselho resolve 'adquirir
soureiro; Jorge Ribeiro Leuzinger, Antônio Hirseh Mareolino Fra- um exemplar do referido Manual.
gua., Luis Gomes da Paixão, engenheiro arquiteto Paulo Esverard
O conselheiro Leopoldo Sondy..pede que seie tornada ~rola a
aunei* Pires, membros suplentes engenheiros civis Ulisses Máximo sessão, afim de Ur UiscuLj4 assunto referente á fieeelieeelin
Augusto de Aleantara, Armando Godoi Filho e engenheiro arquitete ezereieM da profissão. O senhor presidente declara que a ~são so
Leopoldo Sondy, o senhor presidente abre a sessão„
torna secreta.
Momentos depois é novamente tornada plica A caseio
Do expe.ie.e e, eonelei:
Passa-se ao julgamento dos processos.I: lida a eia da SC.,6ãO anterior. Posta em diseussão e em seRelatados pelo senhor presidente.
susta em voLaeeo, é aprovada por unanimidade.
Deferidos para expedição de carteiras.
• lido o oficio selei número datado de trinta e uni de outubro
Quatro mil trezentos e trinta e quatro — José Varou* de Albue
correi-tio ano do Sindicato dos Construtores Civis de Niteroi, fae querque Lima, engenheiro civil pela Escola Ne.eional de Engenhaeido consulta. Ciente, o CRE'A resolve estudar o assunto e distá- ria da Universidade do Brasil.
s e is a uni conselheiro para o relatar.
Quatro mil novecentos e vinte e nove — Ifigénio Soares Coelho,
E lido o oficio núeiero quinhentos e sessenta e quatro, de trinta engenheiro de minas e civil pela Escola Nacional de Minas e Metaee setembro do corrente ano, do Sr. diretor das Rendas Internas do lurgia da Universidade do Brasil.
• :inieterio da Fazenda. O CREA resolve agradecer ao Sr. ministro
Quatro mil novecentos e trinta — Marcos António Mota de Lima,
Éazenda e ao Sr. diretor das Rendas Internas.
arquiteto pela Escola Nacional de Belas Artes da Universidade do
Pede a palavra o conselheiro Leopoldo Son ,iy e comanica que Brasil.
e sindicato dos Empreiteiros do Distrito Federal teve seu pedido de
Quatro mil novecentos e trinta e dois — Carlop Magalhães, en•eistro indeferido pelo Exmo. Sr. ministro do Trabalho, Ind'is- genheiro civil pela Escola Politécnica da Universidade Técnica Fe¡Ha e Comércio, que se baseou nas informacões prestadas por esta deral.
Conselho. Fazendo dieersas considerações sobre o assunto, congraQuatro mil novecentos e trinta e quatro — Arnaldo Augusto
t ula-se com o CREA pela boa soluçam do caeo.
Vieira, engenheiro agrônomo pela Escola, Nacional de Agronomia do
Pede a palavra o senhor conselheiro Leopoldo Sondy e. sugere Rio de Janeiro.
eee, no caso de julgamento de infrações, sejam sempre informados,
Quatro mil novecentos e trinta e cinco — Luiz Otávio Moreira
!tela Secretaria do CREA, os antecedentes do infeetoe.
Pene. eneenheiro agranoino pela Escola Nacional de Agronomia do
Aprova a sugestão.
Rio de Janeiro.
Pede a palavra o conselheiro Leopoldo Sonde- e com/mies (MD a
(,1 • Inf ro mil nove e entos e trinta e seis — Amauri Henrique da
'erefeitura do Distrito Federal aceita projetos sómente assinados Silveira, engenheiro agrónomo pela Escola Superior de Agricultura
eelo proprietário, no caso de legalizações. O após enneldera- e Veterinária cio Estado de Minas Gerais.
eões diversas feitas pelos senhores conselheiros Leopoldo Sondy, AnOuteiro mil novecentos e trinta e oito — Alvaro Machado Cam/anjo Itirsch Marcolino Fragoso, Vitor Hugo
Costa, r.1117 ()entre peio, engenheiro civil p e la Eerola de Engenharia da Universidade de
alheiro Guedes, aprova a sugestão do senhor conselheiro João Pórto Alegre.
Quatro mil noeecentos e trinta e nove — Rubem Landeira. en, eialberto Marques Pôrto, que segue. O CRIPA deverá oficiar á Direde Fiscalização de Obras e Instalações da Prefeitura do .Distrito genheiro agrônomo pela Escola Snperior de Agricultura e Veteriná•
-cloral, sugerindo que, para o cumprimente da lei, seja exigidn. no ria do Estado de Minas Gerais.
E nada mais constande. o senhor presidente declara encerrade
ele() de legalização de obres, a apresentação de levantamentos das
bras realizadas, e que somente profissionais habilitados nos termos sessão u eu, Luiz Onofre Pinheiro Guedes. secretário, lavrei a pre'a lei, isto é, engenheiros, arquitetos e agrimensores, poderão as- sente ato, que, depois de lide e nnenimemente aprovada, vai assirede Pelo senhor presidente e demais membros do Conselho, prena-loe.
Pede a palavra o conselheiro Vitur Hugo da Costa e sugere que sentes.
e oficie á Diretoria de Fiscalização de Obras e Instalações da PraEXPEDIENTE Do se. PRESIDENTE
ura do Distrito Federal, solisilando providèneias para que seja
Dia 9 de dezembro de 1938
.leida a assinatura de profissional lega/mente habilitado nas plande de situação, apresentadas juntamente aos projetos de obras. De
°fiche:
cardo com a lei só poderão assinar os citados trabalhos engenheie
Franca:
Exmos. Srs. Penne,
•os-arquitetos ou agrimensores. É aprovada a sugeelão por unani;oidade de votos.
N. 5531938 — Acuso o recebimento da vossa carta de 3 do corPede a palavra o conselheiro Anidnio Hirecli Marcolinq Fragoso rente, na qual retificais a referência feita num dos pareceres apre'az ao conhecimento do Cons.elbo infraeão á lei cometida pela stentados a este Conselho, Obre a dissolução dessa firma.
e:onipanhia, Industrial Construtora do Rio de Janeiro, na eonstrução
Tal informação decorreu de um equívoco já devidamente esela.le um abrigo á rua Senador Dantes. O CREA resolve autuar a re- reeldo pelo próprio relator do processo a que vos referis.
•et. da. Companhia.
Lamentando o incidente, suscitado por simples inadvertência,
Pede a palavra o conselaeno Luiz Onofre Pinheiro Guedes e r~-vos aceite: as excusas pelo ocorrido.
, rupCie um voto d elouvor ao presideute do CREA, Dr. Adroaldo JunDia 13
: lueira. Aires, pelo brithautismo com que defendeu os interesses da
,.)::sSO na questão do mandado de segurança recentemente impetrado
Exmo. er. presidente do Conselho Regional de Engenharia e,
tetra o Conselho e que foi denegado. Aprovado por unanimidade.
O conselheiro João Gualberto Marques Pôrto expende brilha.n- Arquit e tura da 8 Região — P. Alegre — Rio Grande do Si'):
N. 554 — Reiterando Os termos do ofício deste C. R. E. A.,
les conside raç õ es quanto á atuação do presidente do CREA, douAdroeldo Junqueira Aires, na direção e execução da defesa doe n. 391, de 2.6 ti , 3 agosto do corrente ano, venho solicitar vos digneis
ireeresses da classe. O Conselho, nnenimemente, aplaude as palavras prestar informa ções relativas às atividades profissionais, nesea ttegião, do Sr. Celso da Cunha Gonçalves, engenheiro civil e capitão dt)
da conselheiro João Gualberto Marques Pôrto.
número
O conselheiro Antônio Hirseh Marcolino Fragoso pede a pela- Exército, registrado neste Conselho, com carteira profissional
sse e comunica ao Conselho que o "Correio da Manhã" publicou o 185-D, bem como se o mes.mo requereu a Use GREA o cemneteute.
embarque de vários engenheiros estrangearre; nesta reflita'. O visto ne sua carteira profissional.
istEA resolve providenciar a respeito. Em seguida faz a leitura do
- e L'. ,i't01' do Di(frio Oficio! do Estado do Rio de Janeiro —
peotipecto de propaganda da Escola de Engenharia de Jrtiz de Fora, Niterói:
s
competentes
solictimam
infore
e propõe que se ofieie ás autoridad
N. 553 — Com o presente Lenho a honra de c,omunicar-vos•qne
mações a respeito. Aprovada a proposta.
Propõe ainda o conselheiro Antônio Hirsch Marcolino Fragoso este Conselho Regional, acha-se instalado no quarto andar do Edifício
do Ministério do Trabalho, rua Aparicio Borges n. 10, para onde
r1/2^ soja minada a firma Servix EIetrio Ltd., por ostentar, no edifica° .em construção destinado á estas:ao terminal da Estrada de Fer- deve ser enviado o Diário Oficial desse Estado.
ro Central do . Brasil, unia placa em rpie não cumpre o disposto no
— Sr. diretor do Serviço de Pessoal — Ministório do Trabalha,
artigo 7° do decreto n. 23.569. Aerova a proposta. Comunica Lam- Indústria e Comércio:
bem:Ame o jornal "O Globo", de tres de setembro do corrente ano,
N. 556 — Tenho o prazer de acusar o recebimento do vosso
Irma. imia grande propaganda do engenheiro arquiteto estrangeiro ofício
n. 986, datado de 29 de novembro p. passado, que respondo,
Alfred Agache e propõe seja oficiado ao CREA. da tia Região soliels que se encontram servindo atualmente neste Conprocomunicando-vo
O
Conselho
resolve
tendo -a einformacães que julga necessárias.
os seguintes funcionários do Ministério dá Trabalho: Olga'
sridenelar a respeito. Propõe ainda que o Conselho oficie ás firmas selho,
de Carvalho, auxiliar contratada, classe D, do Depattamen-i
,Dourado S. A., Dourado 4tt Irmão Ltda. e Gusmão Dourado ac Baldas- Tolentino
citandó a remessa da relação dos encarregados da parte to Nacional do Povoamento, e Américo da Cunto, 2° escriturário dcoi
doe sem serviços. O Conselho resolve baixar a proposta em_ Instituto Nacional de Previdancia.
Corcámica ainda que, segundo informação obtida, a firma
Dia 15
1=12étasiariainea já se acha dissolvida, porém, teve ocasião de ver, em
locais, placas da mesma firma afixadas. O Conselho resolve
Fazenda da Prefeitura Municipal de Geohoeire
O assunt& seja informado com urnefa ;ppla Fiscalização. ,Tra.z. . • Sr. diretor- de
Estado
do Espirito Santo::
^
te ecestiosisnerrito do CIMA e t4pfe de mnit, jornal, adietando-o,
N. 4
57 — Tenho o p razer de acusar o ree,ebizmented do ~IV
se.s•---, • - de vdrlos ~sisos atinnefros nes% Crplial. O
15100,vii
AmivIdenciaa' a respeito. Traz tefflibern ao conhecia oficio n. 571, de 18 do celebro do corrente ano, enytimp.-.,s,,ggeã
__
•

,eir

•
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profissidnais que pagaaana impostas rreferentes aí ano da' -1933,
)f.o exeirefélb -daa profissões' de construtor e agrissnensor.
Agradecendo a consideração dispensada a este Conselho, solicito
'aros digneio mandar informar se 'os senhcsres Yaro Burian, Jaime
Santos, Nilo Correia dos Reis, Antanio,Bonevenuto, Joeé Côca, Manuel
Leis Peralva, Laurito Apolinário, pataarain os impostos referentes ao
'exercício da profissão de construtaaraidesde 1933 até o presente ano,
sem interrupção.

D arsr,lia-s;li'.tçrn°N

- ' Leão Junior & Comp., 177:000"kis., canehér..cla — B. A
" ires; , Ascânio, Miró
Cense• 57.070 kis., beneficiada
Montevidétt,
i•Ê• Guimarães 44t Comp., 22.369 kls., beneficiada — Montevidéu.
Guimarães (Sc Comp., 82.239 kls., beneficiada — Montevidéu.
II. Donat & Comp , 45.749 kl., beneficiada — Montevidéu.
"
B. R. de Azevedo .& Comp., 96.817 kls., beneficiada — Montevidéu,13. rt. de Azevedo & Comp., 9.237 kls., beneficiada — Montevidéu.
Alfredo do Almeida Com., 10.157 kls., beneficiada
Monte-vidéu.
• Alfredo de Almeida Se Comp., 17.521 kls., beneficiada — Montevidéu.
• Il. Jordan & Comp., 19.915 kls., beneficiada — Montevidéu.
Meireles, Sousa & Comp., 20.500 kls., canclteada — B. Aires.
aleireles, Sousa & Comp., 61.000 kls., cancheada — B. Aires.
, 3.° Toda a mercadoria, embargada em qualquer vapor, chegado
a 15 de agosto, inclusive, ou . depois desta data, está sujeita ao pagamento da taxa, ainda que despachada antes daquele dia.
lacisolveu, outrossim. • a Diretoria que o Departárnento Regional
ficava autorizado a receber as importâncias relativas à taxa correspondentes aos despachos não isentos, recolhendo-as à Agência do
Banco do Brasil, a crédito do Instinto Nacional do Mate, dando e
competente aviso à:mesa de Rendas de Antonina.
Pelo senhor presidente, foi submetido ao estudo e apreciação da
Diretoria o projeto do Stand do In.stituto, na Feira Internacional da
Amostras co
' Rio de Janeiro, cle autor-ia do • engenheiro Prati de
Aguiar. o qual, depois de examinado, foi unanimemente aprovado.
bem como o Orçamento, ficando aquele engenheiro autorizado a abrir
concorrência para a construção do Stancl, até a quantia máxima de
20 :00.0$0'C0.
Declarou, finalmente o senhor Presidente, que convocava a Diretoria para se reunir, semarialmenta, aos sabados, às 14 horas.
, Nada mais havendo a tsalar. foram encerrados os trabalhos e
mareada nova sessão, parar o dia 10 de agosto, às 14 horas. — Mui;
Junior, Presidente. — — Nieolau Medem' Junior.
— Carlos Gomes tb
Confere com o Jsiginal, 10-12-1P3S. — Verruma° &dag miei', ssislente t écn
SC
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Presidêne.,ia do Dr-. , Diniz Junior

Compareceram os senhores Leopoldo -Dima Martins Júnior,
Carlos GOITIEts de Oliveira, Valdomiro Silvaira 's • Nieolau Mader
Junior,
Aberta a sessão, declara o senhor • presidente . ser necessário,
desde logo, dividir os encargos da diretoeia e fazer ,ft designação de
alguns funcionários, para o início das atividades do Instituto.
Nessas condieões, designa o diretor . N•ieelan alacler Junior para
Cheta dos Serviços de Controle do alereasloa o diretor Valdomiro
para chefe dos Serviços de Defeaa da Produção e o diretor
Carlos Gemes de Oliveira para manter as igaçõe do Instituto Nacional do Mate e realizar os entendimentos, previstos em lei, com os
Poderes Públicos e substituir o Presidente e qualquer dos Diretores,
nas ausências ou impedimentos destes.
Foram, ainda, pelo senhor Presidente, faliria as indicações dos
funcionários mencionados a seguir, as quais mereceram a aprovação
unanime dos senhores diretores; bacharel Artur Forret:a da Costa,
proeurader_em comissão, Argdmiro Zimmermann, aasistente técnico
C. em comissão, chefe dos Serviços de Propaganda e Publicidade;
Ildefonso Simões Lopes Filho, inspetor adjunto e, cru comissão, para
o cargo de inspetor: Mario Ribeiro 'Caritarino, assistente administrativo e, em comissão, para o cargo de gerente; Fernando da Cunha•
Balaguer, 'assistente técnico e, em comissão, assistente da Presidiaeia, e secretário da Diretoria e da Junta Deliberativa, percebendo a
gratificação Mensal de um conto de réis, e correndo a despesa pela
verba "Remuneração do Pessoal"; Háns Jordan, diretor, em comissão
do Departamento Regional do Santa Catarina; Algacir Munhoz Mader,
diretor, em comissão, do Departamento Regional do Paraná; Abílio
Gonçalves, assistente da classe "C", 'com exercício no Departamento
Regional de Santa Catarina; Fermínio Soares, fiscal, com exercício no
Departamento Regional de Santa Catarina; José Hatschbach,
com exercei° no Departamento Regional de Santa Catarina; Vasco
Saraiva, fiscal, com exercício nó Departamento Regional de Santa
Catarina; Fausto Rocha, auxiliar da classe "B", com exercício no
Departamento Regional de Santa Catarina; Júlio Gonçalves, auxiliar
da classe "G", com exercício no Departamento Regional de Santa Catarina; Oscar Cavalcanti, servente,' com exercício no Departamento
Regional do Paraná; Alaide S. Ribeiro, auxiliar da classa "C", com
exercício no Departamento Regional do Paraná; Francisco Clovis ale
Araújo Santos auxiliar da classe "B", com exercício no Departamento Regional do Paraná; João Antônio da Cruz, fiscal, com exercício no Departamento Regional dra'Paraná; Artur Viali, fsical, com
exercício no Departamento Regional do • Paraná-,- Eugênio Carneiro
Sie Paula, fiscal, emiti exercício nd Departamento Regional do Paraná;
André de Melo Junior, fiscal, com exercício no Departamento Regional do Paraná; Bernardino Luiz , Guiblin, fiscal, com exercício no
,Departamento Regional do Paraná; Ternistocles Linhares, assistente
da ciasse "O", com exercício no Departamento Ilegionã: do Paraná.
Em seguida. o diretor, Nicolaul Mader Junior, expõe as dúvidas
surgidas a respeito de várias partidas de Mate, embarcadas, no
porto de Ant,onina, no cargueiro, ':Inspetor Benedeti". Achando-se
presente o senhor Algacír Munhoz. Maden, que. viajou de Curitiba,
expreaamente para resolver o assunto, S. S. pede licença para tomar
esclarecer a diretoria.
.
a palavra, afim demelhor
Com a palavra, o senhor Algacir Munhoz Mudar declara que as
coletorias estaduais receberam instruções para que, a partir de 15
de ag osto. cobrassem a taxa de $050, por quilo de mete exportado.
O vapor "Inspetor Benedeti", entrado no porto de Antonina a 13. de
agosto, recebeu grande carregamento de mate. Mas -o dia 14 foi domingo e 15 santificado. Os despachantes, incumbidos dos embarques,
não se apressaram em ir à Mesa da Rendas afim de ultimar a legalização dos despachos. Somente depois de 15 é que o fizeram, negando-se, então, os funcionários aduaneiros a visar os despachos, por
falta de apresentação da prova do pagameRto da taxa.
Depois de largamente debatido o assunto, ,ficou resolvido o seguinte:
1.° Toda a mercadoria embarcada ou despachada antes de 15 de
agosto, tanto na coletoria estadual como na Mesa de Rendas de Autonina, está
está isenta do pagamento da taxa. Nestas condições, encontram-se os Seguintes despachos:
J, Procópio & Irmão, :27.715 lsis. beneficiada — Montevideu.
•
." Leão Junior & Comp., 271.405 kis.„ . beneficiada — Montevidéu.
Meireles, Sousa étc Comp., 18.300 kis., cancheada: — B. Aires.
Meireles, Sousa & Comp.,. 18.400 No., cancheada — Montevidéu.
Meireles, Sousa & Comp. 1.450 kis., beneficiada — B. Aires.
2.° Por não estarem nas condições acima, isto é, despastadas ou
'aaregadas antes do referido dia 15 estilo sujeitos ao 'pag amento da
taxa os seguintes lotes;
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Compareceram 03 senhores Leopoldo Diniz Martins Junior, Carloá Gomes de Oliveira
Oliveira,
Valciomiro Silveira e - Nicolau Mader Junior.
Aberta a sessão,
o senhor- presidente ser necessário fases a nomeação dos se guintes funcionários: Sinésio Soares, contador:
Roerto E. Naujolrs, contador-adjunto; Carlos Vandoni de Barros 'e
Gastão Prati do Aguiar., assistentes técnicos; Joaquim Fiuza Ramos,
assistente classe A; Nei Rache, procurador-adjunto, as quais . naerecerato aprovação unanime dos senhores diretores.
Resolveu, ainda, a diretoria 'que fosse dada posse aos funcionários até agora nomeados. Quanto aos candidatos que estão trabalhando a titulo precário, ficou decidido que continuariam neste caracter
até a instalação completa dos serviços do Instituto, já na saa sede
definitva, quando será feita uma prova de habilitação.
O diretor alader Junior expõe os trabalhos que realizou para a
organização doa centros, ficando S. S. autorizado a elaborar e apresentar na próxima reunião as instruções indispensáveis ao funcionamenta dos mesmos e que serão expedidas pelo Instituto, após sua
discussão e aprovação peia diretoria.
Ventilado-, em seguida o caso d03 atuais contratos para propaganda do mate rio exterior, deliberou a diretoria deverem 'éles sofser cuidadosa revisão, afim ao se. adaptarem à nova legislação em
vigor.
Pelo diretor Carias (tornes de Oliveira foi apresentada ao estudo
da diretoria, a relaerio das despesas já feitas e a fazer, com o comparecimento do fristitulo.à Feira Internacional de Amostras, num total de cerca de cincoenta contas de réis (50:000000.
O Sr. presidente sugere, a hipótese do Instituto futuramente fornecer, elariamente, o mate já preparado aos estabelecimentos comerciais, botequins e cafés, etc., cru eivases invioláveis, para evitar a
deturpação, pedindo aos demais diretores que estudem o assunto e
apresentem suas sugestões.
O diretor Valdomiro Silveira, justifica, em seguida, a necessidade
da aquisição do um automóvel, para uso do presidente, ficando .este
.autorizado a efetuar a compra, bem como a contratar os serviços de
sim profissional, correado as despesas por conta da verba de instalação
Nada mais havendo a tratar, são encerrados os trabalhos e convocaria nova reunião para segunda-felsa, 17 de outubro., às 13 112
horas. — Diniz lua for, presidente. — Wrildomiro Silveira. — Nieolav
lindar Junior. — Carlos Gomes de Oliveira. IRF.
Departamento 'Nacional de Seguros Privados, .c Capitalização,.
EXPEDIENTE DO, Sft. -1.srsairron
Portaria n..•32 de 26 de novembro de 198
.
•
O diretor do Departamento Nacional -de Seguros Priachs
CaPitalização. tendo em vista a publicação -Constante sia flaa 23.62e,
4o Diário Of icial de 25 do eorrente'mês. • anosentanslo uor decreto de
n
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16 deske. piAE; de noveminos .o Xica1e .ios, classe J, do Quadre
único destÁ Ministério, Fernando Barroso. .Azevedo, nos terinos
da lei-const.tucional n. 2,•de 18 de mato.e 1 , 938,_desliga o referido'
funcionaria doa serviços desta Inspetoria e louva o. zelo e dedica.
•
Oonl (PM sc heuve em seu dever funcional durante todo o tempo
cill a esta Repartirão prestou- serviços:-- FroAcisco Valeriano

(St-wçtr",

1)

Dezembro le 1938

4t

-;Aios,coni:rOboedt0: 4Q,Peocdo
com o desenho it.-•, " 132,03.1

e

tabelas A e B 8001 diâmetro Interno de:
•,*ff 4220à0
. ,,:‘, 18 3742900
18. 33 14",
12 um •
n_ 3042300
g: . 9 684000,"'
19. 34 1 ", um •
1:8758000'
• Canwro
307250020. 34 5J8", um •
1:2122000
21. 35" um • . ••
20 3903600 •
'11:81420,00
22. 35 '1 4", um . .
30 3~00
4 9522400
23. 37 1 2", um •
12 4123.1102
- 8:4428000
20' 4222100"-i
21. 38 1 4", um •
1
8:6912000
•
25. 39 1 2", um .
20 4342700
U:2402000..
.27. 46 12", um •
100 .5323400
iè4.502000
100 6612500
29. 55 1/2", um.
..11`,5111. n DO 511. MINISTRO PRES1DENTio
Sem rebordo:
19:8452000
Dia 12 de dezembro, de 1938
50 3962900
32. Si 1/2", um
4:3472000
4342700
10
:33. 34 5/8", um.
N, — hstatios 1 , aidus tio Biil —O Pres-alente do Tribunal 34. 35 1/2", um.
22:050V00
50
4412000
4:4422000
de Coutas — Resülve prorrogar o expediente dos funcionários tio 35. 37 1/2". um.
10
4442200
27:4052000
50
5482100
I.Jrpo Instrutivo cl. mesino Tribunal, com exercido no Gabinete da . 36. 43 1/2, uni.
50
28:03E000
5602700
i,Lesidôneia ii eGretaria, nas Primeira e giinrIa Diretorias, na 37. 40 1/2", um
16:1282000
20, 8062400
t.omissão F.-toecial encarregada do exame dos Pa p eie da Comiesào 38. 55", uni
24 8192000
19:656000.
Central de Compras, no Protocolo Goral e na Portaria, diáriamente, 39. 5: 5 1,'2'. uni
57:07800G
60 9512300 até às dezenove horas, para atender iis necessidades dos serviços ex- 40. 61 1/2", um.
iraordinários e urgente, relativos à liquidação das contas do exerAros especiais para fim Exp
roÁo frintincet:o de 193 , ;, a encerrar-se, e arbitrar, nas importaneias
Krtipp, marca Lrss, com reconstantes da relação anexa, as gratifiCaçõVs -e'xtraordindria,-: devisistèneia do 100 a 112 kgs.
tias aos funcionários na mesma indicados, de conformidade com os
mm2, para locomotivas, de
n rt ,,, 399 e ,t0j, do' Regulamento cia1 de Conlabilidade Pública,
AG. com ..iesenho a. 132.893
r . mpenliando-se a respeidáva despesa, na imporiancia total de CID— Sem i .obordo, diainetro
, oenta e nove contos o oitoceiito mil réis (59:800:3000), à conta da
:
interno
.-ub-consignação n. 29 — Serviços Extraordinários, 05) — Tribunal
4 1:4302100
'5:7202100
▪
61
1/2",
uni.
• L: Contas, consignação IV — Gratificações e auxilios, da verba 1
4 1:1272700
4:51(000
▪
55
1/2",
uni
essoal, do orçamento do Ministéri,t Lia Fazenda para o Vig. iii.o •I'Rodas padr:rw para bitola de
-feio, „ie do crédito suplementar a essa sub-con , ignação, aberto pelo
, ?eereto-lei n. 546, de 8 de julho de 1938.
, 1m00 de AC. com desenho
n.;. 221.408, devendo serem
forneceidas com o ar° forrado no centro e seguro com
3 bujões, ,..,111.ro de aço fundido, com ,uro, diàmetro
4", para e:xo mínimo, Ilfria
100 8193000
81 :90000C
Eix,)s em temperado,3 e
revenidos conf. espec. A.
111INTIi:11110 DA FAZENDA
S. T. M. A 19-27, para
serem 13.c:31J:1,10S COD1
Cor y -t:113 Central de Cairtill'itS
libo do Album de eixos, tolerando-se nas dimen:--õrs
Termo de contrato n. 336 — Pedido n. 1 — Reg. n. 901.123-33
das partes a sereia benefi— Nota de empenho ii. 6-A.
ciadas 3/8" a mais nos diametros e 3/4" nos cum p ri
Fornecedor
Statilunion Lida ,
-mentos:
Repartição — Estiada de Ferro Central do Brasil.
49. Diãmetro util de 11" e compr.
Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos
de 34", para t .nrlas motorc-,,
e trinta e oito, nesta cidade do Itio de janeiro, perante a Comissão
20
16:380N}10
8103000
tipo 350, um
Contrai do Compras do Governo Federal, representada por seu di- 50. Idem de 10
• Alem 20"
itor, Dr: Manuel Moreira da Fonseca, compareceu a firma Slahlunion
para pino intf. ruo, tipo 330,
20
estabelecida à rua da Candelária n. 53, inscrita no Registro
5003900
.10:0/81000
1111).
de Forneee.dores do Governo Federal, sob o n. 27, representada por Si. Idem 10" e idem 76", para
; ‘ 50.io Sr, Ileinrich Landau-Remy e por seu procurador Sr. Max
rodas motor,. .i., tipo Cc.to,
G 1:4303400
Ituess, e por ele foi dito que, pela firma, se obrigava a fornecer ao
3:6183.100,
urn
Governo Vedora", representado pela Comissão, nos termos do decreto r4 • Mem de 9", idem de 76" para
o. 19..587, de ,14 de janeiro do 1931, os artigos constantes deste termo,
rodas de gala e fornalha,
seguado o esliptiladO nas seguintes cltinsulas:
tipo 68C, e motores, tipo
528-560. um
12 1:174100
54:1372200i
Cláusula primeira:
Eixos em bruto, temperados e
revenidos conf.
t:_crn — Artigo — Unidade — Quantidade
Prece
Importaris-iia
S. T. M. A19-27, para ep- . 1.'icaç5tsis do Caderno de Enrem acabados conf. desenho
do Album de eixos, tolerandocargos, para A 4 Divisão:
se nas dimensões das pi, rAros com rebordd, de acordo
-Lés
a serem beneficiarias
com o desenho n• 132.893
3/8 . i rnáiy nos ditimetros
e tabelas A e
ocra dit.
e 3/4” nos comprimento,;:
metro interno doi:
53.
Idem
de 9", idem cie 74", para
H34", um • • • ..... ..••••
30
3022400
9 :0722000
rodas motores, tipo 80 e de
2. 17 1 4 ", um . •
.14.*411
10 3083700
3:0872000
fornalha, tipo 350, uni
20 1:1523900
23:058$000
'3 18 14" um . . •••• ,•.......•
30 3022400
9:0722000
Idem
de
9",
idem
do
73
1/2",
et.
4. i8 1 2-, um .
100 3052600
.
30 :5603000
para roda de guia, tipo 350,
. 18 3 4", um . , ............—
50 3082700
15:4353000
devendo vir forjadas no
34 2773200
d. 21", um . . ...................
8:3163000
11 t6013t00
' 10 1:1562100
feitio do desenho, um
8. 22 1 2"
um • . ..
.....
500 2882200
144:1003000
22 3 4•I , um ,, .
- -.•
i4:4902000 ir4L. Idem de 8 1/8", e idem de
50 2892804
40. 23 14" um • .
.414016
100 2833000
29 :3002000
76 1/2", para rodas, tipo
i 1. 23 1 2"' o/5" de b inarei Isos•
28:0402000
528-560 e motora, tipo 400,
100 2802400
! 2. za 314, um •
VA
2992300
59:8602000
24 1:0012700
um .
134:0403800
53. 26" um . • ...
31:8202000
100 3182200
Diarnetro util de 8 1/8" e
i 4. 26 1" 2; um • • •
96 :3902000
comprimento de 75 1/4"'
$OO S24300
203:9502000 .\
I.S. 29 121 um . .
...
pare rodas, tipo 300-320,
in 3442500
.
2;7803400
42 976354 ,L41,7"!!(10
, Oro •
• ti
"e M# ••.._
. ...g.....,....••••1„. in gitaor..0 .
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gz, meai de 8", idem da 78" t
Parágrafo segundo — A ,entrega doa .documenLoa de,etabarque
gana roda, guia • fornalha:
ei ilmroadcriasimportada. feita pelo fornecedor, deve ser acompanhada - Sipa 400, e Ws/ rodas, tipo dla ama. eõpia da fatura comercial; além- da que vem anexada. .111 fa"is 248110418
•
.914020101, ktira consular, mas com os preços, de cada item, em moeda nacinaal.
1.200, um "
.
89. Ideal da 7 1/2" • Man do;
Imearaspondeates aos do respectivo contrato, dando a importância total11 8/8", para l,odas ao ?o,.
__ 94 dita moeda. Dessa cópia deve constar o câmbio vista, do dotar,
8828000
daa, tipo 133 e 200, um ...
1T:64010" as data da assinaturtt . do contrato. _
po. Ideal de 7", idem de 51 1/2",
••
oz.
todas -as rodas, tipo.
Cláusula quinta:
r.I/10, um .
006804
le-3-29" '• Estão incluidas no preço constante da cláusula primeira todas NS
Rixos para carros e vagões,
**pesas atã a colocação do material no local indicado na cláusula
com mangas forjadas, para
terceira, inclusive as despesas de agência do despachante e exelnacabamento conf. desenho
-Ove, apenas, as constantes do § f• desta cláusula.
do album de eixos, tolerane
Parágrafo primeiro — Não estão incluidos. no preço constante
do-se 1/4" para mais nos
da cláusula primeira, os direitos aduaneiros, de que o comprador terra
diâmetros e 3/4" nos comIsenção, por força do disposto no art. 11, inciso 1 e no art. 18 do deprimentos:
creto-lei n. 300, de 24 de fevereiro de 1938.
Parágrafo segundo — No caso de recusa. pelo conferente da AISI. -Tipo A — Mangas a serem
fandega, no ato do despacho, da isenção de direitos aduaneiros retaacabadas de 170 x 95 mm ,
100 5735300 57:3305000 rida no § 1* acima, por se ter verificado a existência de similar naum •
•
cional para o material importado. correrão os mesmos por conta ex'Ares especiais para fim exclusiva do fornecedor, sem direito a qualquer indenização por parte
perirnental com resistência
desta Comissão.
de 100 a 112 kg-mm2, para •
Parágrafo terceiro — Verificada a recusa de isenção de direito"
locomotiva, de AG' com o
• 'desenho n. 132.893, com
referida no 5 acima. d_exed ojeepecedor efetuar o pagamento da:
rebordo e diâmetro interno
mesmos dentro de 1-0 dias "da notificação competente feita
por esta Comissão, sob pena de perda da caução estipulada na cláude:
8 1:1345000
9:0725000 sula 9" (nona).
03.61 1/2", um.
4 9265100
3:7045400
(14. 55 1/2", um.
• Cláusula sexta:
4
6998300
65. 46 1/2", um.
2 :797;200
O
será feito na sede da Comiseão, mediante- decla66. 41 1/2", um.
2 6115100
1:2225200 rações pagamento
de
recebimento
e aceitação, assinadas por autoridade • MD4,
4 5298200
67. 35 1/2", um.
2:1165800 petonte. em virtude de cargo
delegação, e será efetuado em moml-i
4
48. 31 1/2", um.
4755700
1:9028800 corrente, nacional, por contaou
da verba 2, subconsignação 4 — 03, dr"
49. 23 3/4", um.
12 3935800
4:7255600 orçamento federal do Ministério
da Viação, para o exercício de 1933:
6 3875500
70. 18 3/4", um.
2:3255000 a despesa consta da nota do empenho
n. 56-A, e foi feita na verba
71. 17 3/4", um
2 3785000
7565000 a necessária dedução.
'72. Aros especiais para fim exCláusula sétima:
perimental com resistência
de 100 a 112 kg. mm2. Para
it eleito o foro federal desta capital para as ações que &correlocomotiva, de AC, com
rem tio presente contrato.
desenho n. 132.'393, com
Cláusula oitava:
rebordo e diâmetro interno
de:
• A firma contratante dará preferência para o embarque do material, aos navios do Lloyd Brasileiro. desde que esta preferência mie
Idem, idem, sem rebordo:
prejudique o cumprimento do contrato dentro do prazo,
46 1 2", um
3:2255000
4 8068400
Cláusula nona:
1 :3865000
2 0938000
73. 41 12", um
4 5923200
2:3085800
Il. 35 12", um .
Neste ato foi entregue, pelo fornecedor, à Comissão, um certifi4 -5323400
75. 31 112", um . . ........
2:1295600 cado da Caixa Econômica, n. da caução 26.473, do depósito na caderneta n. 73.950, da Série 4', da importância de cento e trinta e quatre
58. Eixos em bruto, temperados
contos, oitocentos e quarenta e dois mil e quatrocentos réis
e revenidos conf. espec. A.
, i(434:842$100), tomado por termo n. 477, na ata n. 158, depósito
S. T. M.-A 19-27, para
•feito em caução do fiel cumprimento de cada uma das cláusulas do
serem acabados conf, depresente contrato, ficando convencionada a sua reversão em favor oa
senhos do Album de eixos
Fazenda Nacional, em-caso de infração de qualquer das cláusulas refetolerando-se nas dimeneõe.s,
ridas, o que determinará, também, a rescisão do contrato, a não ser
das parles a serem benefique a infração seja determinada por motivo de força maior, devidaciadas 318" a mais nos dia.
mente comprovado.
e 314" DOS comprimentos.
•
Diam. útil de 8" e campe.
Tendo ambos os contratantes manifestado o seu assentimento
de 73", para todas as rodas
a todas as cláusulas do presente contrato, foi ele tomado por termo
11:0375000 n. 336, às folhas 875/79, do Livro 21*, de Registro de, Contratos da
12 9t9$800
tipo 80, um .
Comissão Central de Compras, sendo as primeiras folhas rubricada
1.348:4245200 e a última assinada pelas partes e testemunhas do ato.
Pela Comissão Central de Compras': Manuel Moreira da Fonseca
"(Mil trezentos e qoerenta e oito contos e quatrocentos e vinte e diretor.
nastro mil e duzentos réis).
Pelo fornecedor, Stahlunion Ltda., — Heinrielt Landatt-ltemY.-paz Buess, procurador.
Cláusula segunda:
Testemunhas — Luiz de Souza Mendes Junior. — Adalbei.1
A validade deste contrato depende de seu registro pelo'Tribuna/ :Vieira
da Costa.
de Contas, não respondendo o Govérno Federal, por qualquer indeAprovado,
por delegação do Sr. ministro da Fazenda. — Oti
nização no caso de ser denegado o registro.
Schillang, presioente.
Cláusula terceira:
O material será entregue até 31 de" dezembro de corrente ano,
•
Comissão Central de Compras
no 1* Almoxarifado da Estrada de Ferro Central do Brasil.
Termo n. 340 (aditivo ao- termo de contrato n. ''2034
Cláusula quarta :
de 28 de
julho de 1938) — Pedido a. 3 — Requisição n. 904.423,-33 — Nota
O material virá consignado Comissão Central de Com- de empenho n. 58-A.
pras, em cujo nome virão todos os documentos de embarque, a
Fornecedor: Norton, Megaw,dc Companhia Limitada.
saber: conhecimento de carga, fatura consular traduzido., fatura
,comercial estrangeira e lista de conteúdo em cinco vias. A comiRep artição: * Fstrada de Ferro Central do Brasil.
gnação da mercadoria à Comissão, nos documentos de embarque,
dezessete dias do mês de dezembro do ano de mil noveceaé convencionada apenas para efeito do desembaraço livre de direitos tos Aos
e trinta e
nesta cidade do Rio de Janeiro, perante a Co•e taxas; mas os riscos da cousa expedida correm por conta do forno- missão Central oito,
Compras do Govérno Federal, representada por
,cedor até a sua entrega real no local indicado na cláusula _terceira. seu diretor, Dr.de
Manuel Moreira da Fonseca, compareceu a firma
Parágrafo primeiro — Os despachos da mercadoria importada Norton, Megaw 45: Cia. Ltda., estabelecida' nesta praça, á rua Maypor força deste contrato somente poderão ser efetuados por esta Co- rink Veiga n. 8, inscrita no Registro de Fornecedores do Govárno
imissão, por intermédio do seu despachante aduaneiro devidamente Federal, sob o n. 86, representada por seu p rocurador, Sr. Wittian,
;autorizado.
Templeton, e por ele foi' dito que ratificava todas as cláusulas do
•
•t

-

t

"P".-- •

•

r

•

Dezembro oe loas

OFTCTAL (Sece:"io T)
• 1 ; de 2 .'1Ii kilbo de 1038, relificrild.i. porém,
n cláusula se'sta, que :-Is-ara a ter a sg , guinte redação:
sexH:
O pmanitaao sera fede na sede da Comissão, mediante deolaaaea de recebimento e a.:eitaçáo. assinadas por autoridade campe„lite, em virtude de targo ou delegação, e será efetuado em moeda
iO da verba 2, sub-consignaição 4 — Inc. 03,
,iireiW nacional, per
MinisV.rio da Viação, para o exercício de
,10 orçamento federal
desv , a cen.s.. da nota de empenho n. 58-A, e foi feita na

I " rm o dc íton1v: ` 1.0 n.

\,•rba a nece,4;iria
A validado Vçie

raio atlif 1'(. de contrato &pende de seu re..,,iro pelo Tribunal ite Cnota
'Fendo ambos os contratantes manifestado o :ou assentimento a
-to termo, foi ele te • .iado por n. 340 do Liv. 71' do Regi6 1ro de
, ,,::ni,ratos da Comissão Central de Compras, a fls. 886, sondo subso pelas partes e tr-lointinhas da ato.
?leiloe? Moreira d“ Fonseca,
Pela Comtssão C' rui

•Hreiror.
Pelo lornecodor: P. o. Wiíliom Templeton
jrayeaes cornio — Livi rqc Souza
Testemunhas;
f'

Men--

g .1unior.

Aprov;,to. por df , lugaçãO do Sr. ministro .1a Fazenda. — Otto
Ming, pre-Mdenie.

Catia!osão Central de Coin!aros
— Heti n. 'I13.295 —

'ferino do Contrato n. 341 —
'ela de empenho n. 27 .93A
I -nu

Fornecedor: Alex adro Ribeiro

caie:ida oitava:
Ne mesmo azo, pelo fornecedor são entregues à Comissão, as seoniiin(ea a atores, Lm caução do fiel cumprimento de cada uma das elaiQaulas do presente contrato, ficando convencionada a sua perda, um
favor da Fazenta Nacional, em caso de jnfração de qualquer das cláusulas referidas, o que detertninara Lambem a rescisão do contrato, a
não ser que a infração seja determinada por motivo de força mame,
devidamente c o mprovado, um certificado do Tesouro Nacional afina, o 41..)0, uo depósito de seis (6t apólices, ao portador, de 1:000$000
onda unia, ias, 7.242/7, do decreto ti. 4.865, de 16 de junho de 1903,
cena "coup:p us” de julho de 1939 e seguintes, representando a (piau1,i;;; derl:ftr,$000, tomado por termo n. 474 na ata a. 157.
t2H1.-Jula nona:
Independentemente da pena contratual, acima estipulada, figa
cor-areio:emalo que, se o fornecedor deixar de efetuar a entrega do ina-4
teria, mi pra:, e condições estabelecidas, poderá a Comissão adquirir, de terceiro, , , material idêntico ou similar, correndo a diferença de,
1 ,., - e . 111.1. do fornecedor o i,erato ela cobravel por ação caia
os contratantes manifestado o sau assentimemo $
talas as clàiiiiIab8 do presente contrato, foi ele tomado por termo
n. 341, a 888/9, do Liv. 21°, do Registro de Contratos da Co-,
missão 1,:-nt - : .1 do Compras, sendo a primeira folha rubricada e a
tinia pelas partes e testemunhas do ato.
Ultima
Pela Coreitsão Central de Compras: Manoel Moreira da Fonseca,
direi or .
1
Pele, forne •cedor: Alexandre Ribeiro & Cia. Ltda.
Testeineabas: Juventino Coelho. — Hugo Oscar Danner.
por delegação do Sr. ministro da Fazenda?
Oail
11j(j

1,1)0S

Sei i ,r;e(r. 1.- n •.Tident.e.

Gin. Ltda.

Ti r parlição : Casa da Mot . da —

iii,I irio da Folenda.
Aos dezenove dias do més de dt zuniu() do ano de mil no ceoutos e trinta o oito, nela cidade do Riu de Janeiro, perante it
do cealrai do comi d as do Governo Federal, representada por'
liectur, Dr. Manuel Moreira da Foosocii, comattrecou a firma Aleoduire Ribeiro & Cia. Ltda., estabelecida á rua do Ouvidor n. 161,
Toserita no Registro de Fornecedores do Govêrne Federal, sob o nú',levo 15, representada por seu s•"..cio Se. Antônio da Silva, e por ele
oai dito q ue pela firma se obrigava a fornecer ao Cto y èrno Federal,
copres.entado pela Corni..:,s;ão, nos termos do decreto n. 19.587, de 14

Comissão Central de Compras
Rarataletto nalmerg

de contrato n. 342 — Pedido n. 2 —
127.083 — Nota de empenha n. 27.794.

Forn, , eedor, Olímpia Máquinas de Escrever Ltda.
Repartirão, Serviço de Plantas Téxtels — Departamento Nacional
de Produeão Vegetal — Ministério da Agricultura.
Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos cl
trinta e oito, nesta Cidade do Rio de Janeiro, perante a Comissão Cera,
trai de Compras do Oovèrno Federal, representada por seu diretora
Manuel Moreira da Fonseca, compareceu a firma Olímpia Milquinad
de janeiro de 1931, na artigos cot-1.-11111.es dista termo, segundo o es- de Iterever Ltda., estabelecida à rua Teófilo (Moei n. 86, inscrita an1
Registro de Fornecedores do Governo Federal, sob o n. 48, repretipulado nas s eguint ., - elausulas:
sentada por seu sócio Sr. Fritz,E. Koehler e seu procurador senho*
Cláusula 1mill:eira:
Heins Hartmann, e por ele foi dito que pela firma se obrigava a foro
necer ao eloverno Federal, representado pela Comissão, nos termos!
—
tffiportanela
rd
idade
—
Preço
Item — Artigo — Unidade — Ou.
do decreto n. 19.587, de 14 de janeiro de 1931, os artigos oonatante4„
deste termo, segundo o estipulado nas seguintes oleusaLase
a
Papel Kraft pardi.
Cláusula primeira:
Ribbed, foriiiaLo 90 - x 1;36
ii
'ms.,, gramai uva 90 grs, ,
Item — Ar! igo — Unidade — Quantidade — Raça° e.aatefflagrdlaincitt
resma.; de 400 folhos, eoraorme
;Áilo
:)0:2750SWA 2. Máquina de escrever Olímpia, modilamostras na C, C. C.
iS com carro de 48 cansa escri l era tipo especial econômico
50:250;000
o. 4, com tabulador automá.ti" mecanismo de função
?I sdneoenla p obre . doienli e; e "lernelila mil reis).
si ls, --iosa e introdução automatioe
do papel, espacejador automaticO
lira dois espaços, com 5 espaços
cal 'linhas, dispostivo especial
A 'validade deste contrato depeade de seu registo pelo Tribunal
gra !ativei para quadros e mapas,
Lle Contas, não rezpi adendo o Governo Federal, por qualquer lindefietin-: e cartões- teclado prelo de
nizaedo no caso de F . ,,r denegado o registo.
bakelite, todas as peça, via
Cl:insola ter-ir.laqueadas cobertas de CaU I TI aura.
ea.rro destacável sem ousia, ao
entrega do iii;„ n.erial deNel'A sg:r feita imediatanaeole, após o
ferramenta e sddeilla de 1-m1,1i-ineegiu do contraio pelo Tribunal de Contas, na Casa da Moeda,
ças oscilante, com capa de ateado,
praça d.. Repôt-tlieti.
1 feltro, etstojo para limpeza e foCláusula qual ta
lheto de instruções, uma
17 3:00%000 51:000500Q
Estrio incluidas no preço, todas as desposas, até a coloraoão do me- 3. Idem, idem, Olímpia, modèlo 8, com
cario A, escritura réta, com tabuteria!, no local determinado na cláusula terceira.
lador automatieo fron t al e demais
olaodila quinta:
aperfeiçoamentos
especificados
para a máquina acima, urna
O pagamento será tAlo na sede da COMISSãO, medlaute declara1 1:750,060 1;750$009
fi es de recebimento o aceitação, assinadas por autoridade comp.- 4. Idem,. idem, Olímpia, moa» 8, COM
'carro 13, escritura reta com tabutente, em virtude de cargo ou delegação; será efetuado em moeda
orrente nacional, por conta da verba 2, sub-consignaoão 9 -- inc. 06
lador entornai ire frontal,
'Ao orçamenta federal no Ministério da Fazepda para o exercício de
etc.. tuna,
2 1:9004000 3:800400
loas, tendo sido a despesa empenhada e feita, na verba, a necessárie 5, /dem. alem, Olínip:a, niedalo 8, com
-lednção. pela nota de empenho n. 27.934.
, carro 13. escritura . réta, tabulador automatico frontal e decimal
iodasuda sP-Nt
de 10 téclas, etc), uma
1 2:3061000 2:306$000
g eleito o fdro eura1 uma Capital para as 5ç6es Que deaorram 6. Maanii a de escrever OliMpia, moda,
presente
eortra:a.
lo
em do
a, com carro C, escritura réta
tabuliala; , autamático frontal e
•,
oeealal • 10 !delas, etc., urna
1 2:5014000 2:506,00Q
áto, à Senão de ExpeObriga-s e e " , rliecedrar a ror itica r, por
aiaao da comi i„,,,ao, do dia, hora e local da entrega, com.e antecedêncill
1:362$00t
necessária ao eaercicio do direito, que a Comissão se Ilknerva, de fls.,
a- sesh enta e um centos trezeptos e .seseetale e digs flgP,40.
cabear a ualidade e a quartidade d..) material.
(AC i

(1,1a1)4;.i
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pláusula segunda:
vaiklade deste contrate depende de 'seu registro pelo Tribunal
de Contas, não respondendo o avara° Federal por qualquer indente
aviação no cum de ser denegado. o registro.
Cláusula terceira:

'1)ez'emliro de 1038 25R5'7

obrigava a fornecer ao Governo Federal, representado peia Omissa'
nos termos do Decreto 19.587 de 14 de janeiro de 1931, os artig(
soustentes deste ternio, segundo o estipulado nas seguintes cláusula,
Cláusula primeira:

Item — Artigo — Unidade — Quantidade — Preço — Imporjápv.
A entrega do material deverá, ser feita imedeanamento apos d Bspeelficações do Caderno de Encargos
registro dd "aontrato pelo Tribunal de Contas, não excedendo de 31 de
Para as r, Á' e 54 Divistlee
dezembro do corrente ano, ao Serviço de Plantas Tértele, Dep. Nac. 78. Perdia para locomotivas e tendera,
da Prod. 'Vegetal.
conforme desenho 148.208 na 44
Divisão, um .
50 14805000 34 :000$0,Cláusula quarta:
Estão incluidas no preço todas as despesas até a eolacaeão do ina•
04:0000e
serial, no lac,a1 determinado na cláusula terceira.
(Sessenta e quatro contos de ris).
Cláusula quinta:
•
Cláusula segunda:
O pagamento será feito na sede da Comissão, mediante deolaraa,
Cães de recebimento e aceitação, assinadas por autoridade oompetento,
A validade deste contrato depende de seu registo pelo Tribun:
an virtude de cargo ou delegação: será efetuado em moeda corrente de .Contas,
não respondendo o Governo Federal por qualquer indexa
nacional, por conta da verba '2, subconsigaaçã,o 1, inciso 04, do ore sacão no caso
de ser denegado o registo.
•,amento federal do Ministério da sl gricaltura; para o exercício de
1938, tendo sido a despesa empenhada e feita, na verba, a necessária
Cláufula terceira:
Sedução, péla nota de empenho n. 27.794.
A entrega do material deverá ser feita até Si de dezembro do corCláusula sexta: •
rente ano, no 2° Almoxarifado da Estrada de Ferro Central do Brasi
E' eleito o foro federal deeta Capital para as ações que deçorrerem. dependendo porem do registo do contrato pelo Tribunal de Contas.
to presente contrato.
Cláusula quarta:
Cláusula sétima:
Estão inoluidas no preço tddas" as, despesas, até a colecação .1.
1
Obriga-se . o fornecedor a notificar, por escrito, a Secção de .x- material no local determinado na cláusula terceira.
edição da Comissão, do dia, hora e local da entrega, com a antecee
Cláusula quinta:
lencia necessária ao exercício do 'direito, que a Comissão se reserva,
le fiscalizar a qualidade e a quantidade do material.
O pagamento será feito na sede da Comissão, Mediante aec.aaracões de recebimento e -aceitação, assinadas por autoridade cerniaCláusula oitava: .
tente, em virtude de cargo ou delegação; será efetuado em moeda co: nacional, por conta da verba 2, sub-consignação 4 — Inc. 03 134
No mesmo ato, pelo fornecedor são entregues á Comissão os se- rente
orçamento federal do Ministério da Viação para o exercício de 193t
guintes valores, em caução do fiel cumprimento de cada uma das tendo
sido a despesa empenhada e feita, na :verba, a necessária dede
cláusulas do presente contrato, fiéando convencionada a sua perda ligo, pela
nota de empenho n. 598-A.
ire favor da Fazenda Nacional, era caso de infração de qualquer das
gláusulas referidas, o que determinará tambem a rescisão do contrato,
Cláusula sexta:
a não ser que a infração seja determinada por motivo de fôrça maior,
Sevidiunent'e comprovado, um certificado da Caixa Econômica núo foro federal desta Capital para as acees que decorreolor° 26.481, do depósito de 6:200$000 (seis contos e duzentos mil rem doeleito
presente contrato.
róis), na caderneta n. 87.002. da série 4, tomado por termo n. 479,
na ata 158.
Cláusula sétima:
Cláusula nona:
Obriga-se o fornecedor a nolailear, por escrito, a esecçao de tapedição da Comissão, do dia, hora e local da entrega, com a antera.Independentemente da pena contratual, acima estipulada, fica déncia necessária ao exercício do direito, que a Comissão se reserva.
tonvencionado que, se o fornecedor deixar de efetuar a entrega do de fiscalizar a qualidade e a quantidade do material.
material, no prazo e condições estabelecidos, poderá a:Comissão adquirir, de terceiros, material idéntico ou similar, correndo a diferença
Cláusula oitava:
de preço por conta do fornecedor e 'pendo ela cobravel per ação exee
cativa.
No mesmo ato, pelo fornecedor são entregues á Comissão as lendo ambos os contratantes manifestadoo seu assentimento à guintes valore, em caução do fiel cumprimento de cada uma das
todas as cláusulas do presente contrato, foi ele tomado por termo nid- cláusulas do presente contrato, ficando convencionada a sua perda, em
mero 342, à fls. 889/91, do livro 21 0 do Registro de Contratos da Co- favor da Fazenda Nacional, em caso de infração de qualquer das ceaireferidas, o que determinará tombem a rescisão do contrato, a
missão Centrgl de Compras, sendo a primeira folha rubricada e a sujas
não ser que a infração seja determinada por motivo de fórça maior.
•
última assinada pelas partes e testemunhas do ato.
devidamente comprovado, uma caução da Caixa lacornemica n. 25.0est
Pela Comissão Cent;a1 de Compras: Manuel Moreira da Fonseca, do ~deito feito na caderneta n. 79.132 da serie 44, de acordo com o
diretnr,
Decreto n. 19.870 de 1931, da importância de sele contos e quatropelo fornecedor: Olímpia Máquinas de Escrever Limitada. — centos mil réis (8:4008000), tomado iam termo n. 408 na ata 124.
Frite E. Roehler.
Pp. Heinz flartmann.
Cláusula nona:
Testemunhas: — Fernando Thedim. — Hettor Mentiu ~rota.
Independentemente da pena contratual, acima estipulada, iice
Aprovado, por delegação do Sr. ministro da Fazenda.
Otio
aelayelleienado, ama pe o fornecedor deixar de efetuar a entrega do
Echilling, presidente;
inalarlal, no Prazo e condiçães estabelecidos, poderá a Comissão adquirir, de terceiros, material idêntico ou similar, correndo a diferença de
Preço por senta do fernecedhr e sendo ela cobrilye/ por ação executiva.
Conilso Central de CoMPriks
Tendo ambos os contratantes manifestado o seu assentimento a
tedas as cláusulas do presente contrato, foi ele tomado por termo
M
- ero. 344 a fie. 895/96 do Wr. 21• do Registo de Contratos da CoTermo do contrato n. 344 — Pedido n.
— Req40.4je5e
missão Central de Compras, sendo a primeira folha rubricada e a
mero 904.232/47-E — Nota de enapenbo'n.' 5e5-4e
-*afina assinada pelas partes e testemunhas do ato.
Fornecedor
Emoingt dc Companhia.
Pela Comiesito'Çientrai de CieroPrae. — M aneai lior.ov da P"Repartição — Estrada de Ferro Central do Minai,.
geérea diretor.
Aos dezenove dias do más de desiunbro do ano de mái noveeentoq
Pelo fornecedor. — R,noi,sct dt Companhia.
é trinta e oito, nesta Cidade do Rio de Janeiro, perante a Comissão
Central de Compras do Governo Federal, representada por 'eu diretook
Tedeurwahair. — bege C. Mendonça. — Alumio da Sitoa.
Lir. Manuel Moreira da Pensem, compareceu a firrma Zmoingt Cons.
nhia, estabelecida à rua Sete da Setembro a. 74, Inscrito no ~do
Aprovada, Por dele gação do Dr. Mahar* da Pateado. — GO,
Fornecedores do Governo Federal, sob o n. 405 representada por
presidente.
meio Sr. Júlio Emoingt, e por ele Sol dito O" Pela firma 9*

Eu
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Comissão Central de Compras
"irmo do centrat,o n. 343 — Pedido'n; t — 14343t1sie1•
:JuiSe57/8 — Note. de 'empenho ns 28.481.
Curneccdor: Fonseca, Almeida et Comp. Ltda.:
Renartic ã o: Estrada de Ferro Centralo do Brasil — Ministério da
issão.
Aos, dezenove dias do mós de dezembro do ano de mil novecentos
t rinta e eito, nesta Cidade do Rio de Janeiro, perante a Comissão
esral de Compras do Governo Federal, representada por seu diretor,
e. Manuel Moreira da Fonseca, compareceu a firma Fonseca, Almeida
Cume. estabelecida à rua 1° de Março, 112, inscrita no Reto de Fornecedores do Governo Federal, sob o e. 78 representada
ir seu LIOCiO Sr. Manuel Joaquim de Almeida, e por ele foi dito que
:ee firma se obrigava a fornecer ao Governo Federal, representado
.1ii Comissão, nos termos do Decreto 19.587, de 14 de janeiro de 1931,
; artigos constantes deste termo, segundo o estipulado nas seguintes
áusula.s:
•
Cnithula primeira:
Artigo — Unidade — Quantidade — Preço — Importancia

DPzernbri.

Cláusula quarta:
O material virá ooneignadoN comissão Central de Compras, ,ersa
Mos nome Virão todos oe-doolimentos de embarque, 'a saber: conhecimento de carga, fatura consular traduziste, fatura comercial estranira e lista de conteudo em cinco vias. A consignação da mercadoria
r Comissão nos documentos de embarque, é convencionada apenas
para efeito do
' desembaraço livre de direitos e taxas; mas os riscos da
coisa expedida correm por conta do fornecedor até a sua entrega real
no local indicado na cláusula terceira.
§ 1. • Os despachos da mercadoria importada, por fora deste contrate, somente poderão ser efetuados por esta Comissão, por intermedlo do seu despachante aduaneiro devidamente autoriza-1o.
§ 2. • A entrega dos documentos de embarque da mercadoria importada, feita pelo fornecedor, deve ser acompanhada de unia cópia
da fatura comercial, além da que vem anexada à fatura consular, mas
com os preços, de cada item, em moeda nacional, correspondentes aos
do respectivo contrato, dando a importância total na dita nneda. Dessa
cópia, deve constar o cambio à vista, do dollar, na data da assinatura
do contrato.
Cláusula quinta:

Estão incluidas no preço constante da cláusula primeire todas as
despesas até a colocação do material no local indicado na cláusula
Para a 5* Divisão
terceira, inclusive as despesas de agência do despachante e exclusive,
apenas, as constantes do § 10 desta cláusula.
Caixa completa, com rolamento S.
E. F. para carro motor, dç acordo
§ 1.° Não estão incluidos, no preço, por força db dispoete no articom o desenho e especificação,
go II Inc. 1 e no art. 18 do Decreto-Lei n. 300 de 24 de fevereiro de
20 2 :2208000 44 :4008000 1938.
urna
idem, idem, para o carro reboque,
§ 2.° No caso de recusa, pelo conferente da Alfândega, no ato do
uma
20 1:600$000 33:2008000 despacho,
da isenção de direitos aduaneiros, referida no § 1° acima,
Rolamento S. K. F, completo para
por se ter verificado a existência de similar nacional para o material',
urna caixa, do carro reboque dos
Importado, correrão os mesmos por conta exclusiva do fornecedor,
trens elétricos, incluindo as luvas,
sem direito a qualquer indenização por parto desta Comissão.
de acordo com o desenho e especi§ 3.° Verificada a recusa de Isenção de direitos referida no § 2°
18
4908000 78403000 acima,
ficação. uma
deverá o fornecedor efetuar o pagamento dos mesmos dentro
Rolamento S. 1C. F., completo,
de 30 dias da notificação competente feita por esta Comissão, sob pena
para uma caixa, do , carro motor
de perda da caução estipulada na cláusula 9° (nona).
dos trens elétricos, incluindo as luvas, de acordo com o desenho e
Cláusula sexta:
especificação, um
3
6608000 5:280000
O pagament o será -feito na sede da comissão, mediante decla,
90:7208000 raçães
de recebimento e aceitação, assinadas por autoridade compe,
tente, em virtude de cargo ou delegação; será efetuado em moeda
(Noventa contos e setecentos e vinte mil réis)".
~rente nacional ese. asege nele ieek-emognaese — à,L
A especificação desse material consta do termo de eontrato (sele- do Wairiedo federal -do Ministério dii
-NU 8 BrercTOTO
rado entre o Governo Federal e p Metropolitail Vi gera, Electrioal 1938; i despesa consta da nota de empenho n. 28.481 o foi feita na
rpart C° Ltda., Volume IV-d, nos iteit§:
verba a necessária dedução.
4. 6,1 — Caixas com rolamentos S. K. F. Ceda manga de rodeiro
Cláusula sétima:
,,rd provida com uma caixa de aço fundido, feita em duas metades e
ore tampa. dois rolamentos de rolos auto-compensadores fixados por
E' eleito o fôro federal desta capital pari As ações que decorre,eis de buchas conicas, colar de vedação e aloé/ de feltro, e dispositivo
segurença na ponta da manga, consistindo de porca, chaveta, para- rem do presente contrato.
esos e contra-pinos.
Cláusula oitava:
As caixas serão fabricadas pela S. K. F., sendo que para os
tesos motores obedecerão ao tamanho e tipo indicados no desenho
A firma contratante dara prezereucia para o emnarque ao mate,r-d 12, com manga de 130 mm., e rebaixo de 140 mm., no minimo, rial, aos navios do Lloyd Brasileiro, desde que esta preferência não
platnentos 1-37.604, buchas cónicas 1-66.671 e proteção externa de prejudique o cumprimento do contrato dentro do prazo.
o rnanganès (axlebox liners) e para os reboques serão do tamanho
I tipo indicados no desenho IV-d ±3, com manga de diarnetro mínimo
Cláusula nona:
Imsmi u. rolamento 1-37.601 e buchas 1-115.047.
Neste ato foi entregue, pelo fornecedor, à Comissão, um cesure..
4.6.2 — Teclas as caixas serão fornecidas com graxa da melhor
ealidade. Os aquecimentos verificados durante o prazo da garantia oado do depósito leito no Tesouro Nacional de dez (10) apolioes, ao
funcionamento serão reparados pela contratante, obrigando-se a portador de 1;000000, cada uma, as. 524.653/7, 46853819 e 637.941/3,
esieada a zelar cuidadosamente durante esse tempo pela conservação do Decreto 16.241, de 1923, com cupões de julho de 1939 e seguintes,
tomado por termo n. 475 na ata n. 157, em caução do fiel cum pri„ ) iitaterial.
mento de cada urna das cláusulas do presente contrato, ficando con5.6.s
—
Todo
o
material
componente
das
caixas
com
rolamentos
vencionada a sua reversão em favor da Fazenda Nacional, em caso de
,
.sa garaetido pela contratante contra todo e qualquer defeito de ma- infração de qualquer das cláusulas referidas, o que determinará, tem-reli ou reenoseern, comprometendo-se, ainda, a firma produtora dos bem a rescisão do contrato, a não ser que a infração seja determinada
- s e;nentus a erestar toda assistência técnica, por intermedio do seu por mrdivo de força maior, devidamente comprovado.
• O certificado
wrilórie no 1-tio de Janeiro, à Estrada, sempre que solicitada. A
do Tesouro Nacional é de n. 451.
udia serl efetiva durante os primeiros 480.000 quilometros de funil nesniente.
Tendo ambos os contratantes manifestado o seu assentimento a
todas as cláusulas do presente contrato, foi ele somcdo por termo núCláusula segunda :
mero 343. às fls. 892/4, do Livro 21° de Registo de Contratos da
'validade deste contrato depende de seu registro pelo Tribunal Comissão Central de Compras, sendo as primeiras folhas rubricadas e
I contas. não irm3ondendo o Governo Federal por qualquer indent- a última assinada pelas partes e testemunhas do ato.
e-e,' no raso de ser denegado o -registo.
Pela Comissão Central de Compras — Manoel Moreira da Fonseca, diretor. — Pelo fornecedor, Fonseca Almeida & Comp. Ltda.
Cláusula terceira:
Testemunhas: Garibaldi Pinheiro. — José Barbosty..
-O material será entregue no prazo até St de dezembro do corrente
Aprovado p or delegação do Sr. ministro da Fazenda. — Otto
no 1° Almoxarifado da Estrada de Ferro Central do Brasil, depenSchillino, presidente.
es st porém do registo do contrato pelo Tribunal sie Joctas.
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Recebedoria do Distrito Federal

Sindical dos Corretores da Bolsa de Fundos P151)11008 de Rio
de Janeiro - Celso de Câmbio e Moeda 1Vietahca

Comparação da renda
Geral
Exclusive
depósitos

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1938
Przças

Oficial

Londred. .-,. . .
Paris. . . rol •
Itália
• .01_11
Alemanha:
..:-.....Reicbsmark
Reisemark.
Verrechnungsmark .
Unteretutznngsmark.
P ortugal ****** .• • •-..-..• • Bélgica:
Papel. • ".
r
Ouro. .
.
Espanha .
*
•^•

•

À 1.40.a

'Io.• • • • '• • • Ire 112,

41209
,5.1980
41170
$822

S' • • C% 'e • *

20.578:9538700
822 :7138400

Total
Em igual período de 1937

28.133:1/63700
24.218:1128000

27.401:6678100
23.822:8178400

3.915:U41700

3.578 :8491700

Arrecadada de 2 de janeiro a 19
' de dezembro de 1938
Em igual período de 1937

480.329:3218100 472.571:2718700
367.432:6188800 358.596:3648500

Difarença para mais em 1938..

112.896:7028300 113.974:9078200

*********

Alfândega do Rio do Janeiro
•
RECEITA ARRECADADA

41060
oott

411n1

1630
178666
61490
41147
98827
58057

o

5

7.1•••

/e • • **e

inr

Moedás

98:*397
20859n
ses74
45700
R923
4P7 47
787110
28800
8R00
Lira
US"
en
...
58009
Por8a-suéoa. . . . . .
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1938. - luveno4 de Queiroz
ungira, síndico.
Cotaciies elidais de tttuloa
Libra.
4.81.•
•
Dollar.
.•
IF`ranco
...............
rranco-suico
Escudo.
1.880-argentino. .
.....
Péso-uruguálo
, .. . . ....
Beiehemark. .
• •
•

26.927:6838100
1.205:4831600

•nn•

Suíça

oruega.

Livre
818089
44498
$97e,

Arrecadada de 1 a 17 de dezembro de 1938
Em 19 de dezembro de 1938....

Diferença ,para mais em 1938

Suécia
.....
N
Dinamarca .
.
Tcheco-Slováquia • •
Nova-York
..... ' ..
Montevidéu
..........
Buenos Aires (póso-papel)
...
IIManda
Japão. . • N. •
Rumânia
Canadá
'Áustria.
Chile. . .
.

4

RENDAS PUBLICAS

PARTE COMERCIAL
Camara

Dezembro 'cie 1938 25967
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-• •

cuportancias

Datas
Receita do dia:
17 de dezembro de 1938
17 de .dezembro de 1937

1.080:0888400
1.344:2881000

Receita mensal:
De 1 de dezembro a 17 de dezembro de 1938
De 1 de dezembro a 17 de dezembro de 1937
Diference da receita arrecadada para menos em
1938

26.876:1858000
32.611 :9348900
5.735:7498000

•

Receita 'global:
De 2 de janeiro a 17 de dezembro de 1938
De 2 de janeiro a 17 de dezembro de 1937
Diler.:nea da receita arrecadada para menos em
• 1938

470.534:23ó$700
487.491:9171400
16.957:6801700

Alfândega de Santos

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

RENDA ARRECADADA

Data

Receita do dia
12 de dezembro de 1938
11 de dezembro de 1937

Importâncias
0.965:175000

1.067 :3091200

Receita mensal:
31.115:1731700
Apólices da União:
De 1 de dezembro a 12 de dezembro de 1938
16.884:0658800
8198000 De 1 de dezembro a 11 de dezembro de 1937
Diversas embebes de 1 :000$,
port.. .
4028000
Reajustamento econômico de 5001, 5 %, port.. . .
822/0'06 Diferença da receita arrecadada para mais em
Reajustamento económico de 1:000$, 5
port.. .
14.231:107000
1938
ObrigeOes da União:
Receita global:
1:0288000
e
. rerroviórias de 1:0001, 7 95 ( 81 emissão).
537.788:5201600
De 1 de janeiro a 12 de dazembro de 1938
Apólices Municipaisl
548 .'074 :2731900
De 1 de janeiro a 11 de dezembro de 1937
4628000
•
t1Npr4st1mo de 1904, part.. •.
Diferença da receita arrecadada para mais em
Apólices municipais dos Estados:
10.285:7581300
4 037
•
Pref. de Belo Horizonte de 1:0001, 7 %, port..e e . . 700000
Apólices Estaduais:
Alfândega de Santos
/808000
Linu Gerais de 1:0001, 7 %, port. (9.625). • .
RECEITA ARRIMADADA
7808000
&Inas Gerais de 1:0001, 7 %, Por t: `( 9.716 ) • • .• • • • •-•
Importâncias
Datas
, Mulas Gerais de 1:0005, 7 %, picai. (10.997). .
7801000
Receita
co
dia:
.... . ... 1488'000 13 de dezembro de 1938
port. (1934). . .
Minas Gerais de 2001, 5
3.483:3828300
1728500
Minas Gerais de 200$, 9 % (1934) 2' série. . .
......
2.t88:174$700
170r000 13 de dezembro de 1937
lfilnas Gerais de 200$, 7 %, port. (1934) 3' série.
828003
Pernambuco de 1001, 3 %, port.,
Receita mensal:
série 8802000
Rio Grande do Sul de 1:0001, 8 %, Port. (5.434)
19687,0C De 1 de dezembro a 13 de dezembro de 1938...... 34.598:5561000
%, port. (1935).
Mo Paulo de 2001.
19.172:2401500
9878000 De 1 de dezembro a 13 de dezembro de 1937
Uniformizadas de São Paulo de 1:000/, 8 %, port.
Ações de bancos:
Diferença da receita arrecadada para mais em
6008000
Mercantil do Rio de /incito.
15.426:315/500
1938
Ações de companhias:
Receita global:
4atilista de Estradas de Ferro
........
23780911
541.27i:900109
2508000 De 1 de janeiro a 13 de dezembro cio 1938. .....
Afiança Industrial
550.397:4481600
aneiro
a
13
de
dezembro
de
1937...
.....
De
1
de
j
Debentures:
Pompanbia Dfleas de Santos
1961000 Diferença da receita arrecadada para mais em
„2..41.9.0.:1„.
45r2
fie Janewo, 19 de dezembro de 1938.
Juvemf de Queiroz_
Arjéirz,
•••'ft• ~Yb.
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Alfândega de Santos
RECEITA ARRECADADA

Datas
Receita do dia.
14 de dezembro de 1938
14 de dezembro de 1937

Importanclas

Dezembro de 1988

()tonados nas Instruções, dentro do prazo de 60 dias a contar dg
data da primeira publicação do edital no "Diário Oficial".
Foram entregues no prazo legal as seguintes monografias]
Pseudónimo — Título do trabalho

2.732:1438600
1.495:9288800

Império — Assistência social aos servidores do estado.
Poumilius — Assistência social ao funcionalismo.
Buenos — A alimentação nas nossas coletividades oficiais.
Receita mensal:
Eugênio Sartir — A racionalização do trabalho nas reparai°
37.330:6998600 ções públicas.
Re 1 de dezembro a 14 de dezembro de 1938
st
22.671:4948200
Paulo do Tarso — Racionalização de métodos de trabalho.
De 1 de dezembro a 14 de dezembro de 1937
Elifas—Contribuição ao estudo da padronização e abastecimentil
Diferença da receita arrecadada para mais em
de material para as repartições.
, 14.659:2058400
1938
L. do Araruna -- Serviços sanitários nas estradas de ferro brito
sileiras.
Receita global:
Aulis Arlud — Assistência social aos servidores do estado.
544.004:0468500
Pe 1 de janeiro a 14 de dezeinbro de 1938
João Ninguein — Padronização e abastecimento de matei
551.858:3778400
de
janeiro
a
14
de
dezembro
de
1937
De 1
para as repartições públicas.
Racionalização de métodos e normas de trabalho. sv
Arbiter
Diferença da receita arrecadada para mais em
A.X. — Racionalização de métodos e normas de trabalho.
.
7.851:330900
1937
Sertanejo — Racionalização de métodos e normas de trabalhaiJaguaré — Racionalização de métodos e. normas de trabalhO.:
Eippolus — Assistência social aos servidores do estado.
Alfândega de Pôrto Alegre
iole — Assistência social aos servidores do estado.
Organizator — A racionalização de métodos e normas de trOse
RECEITA ARRECADADA
balho.
Importâncias
Ubirajára — Assistência social aos, servidores .do. estado.
Datas
Numa Pompilius — Assistência social aos servidores dó agme
Receita do dia:
536:9698500 tado.
9 de dezembro de 1938
373:9338300
Araini — Racionalização de métodos e normas de trabalho.
9 de dezembro de 1937
Armei — Assistência soçial aos geryidores do estado.
1,
Aneemon — Abastecimento de material às repartições pública.
Receita mensal:
Ulisses — Racionalização dos métodos e normas de trabalho.
2.821:0348200
Re 1 de dezembro a O de dezembro de 1938
doire — Racionalização de métodos de trabalho.
2.375:2358600
De 1 de dezembro a 9 de dezembro de 1937.
Xisto do
de Marau — Assisténcia aos servidores do estado.
Industrial.— Padronização e abastecimento do material dai Ma
Diferença da receita arrecadada para mais em
•
o.
•
445 :7988600 partiÇõef; .
1938
Mário.) Brasão — Assistência Rodai aos servidores do estado. I
Receita global:
Serra Sobrinho — Assistência social aos servidores do estadd..
• 87.833:1198200
Yndaytan — Padronização e abastecimento de , material parO
Re 3 de janeiro a 9 de dezembro de 1938
77.295 :1508700 às repartições públicas.
De 3 de janeiro a 9 de dezembro de 1937
Divar — Algumas considerações em torno do , problema Ialike'
beroulose no servidor do estado.
Inferença da receita arrecadada para mais em
10.537:9688500
1938
Cassino Neto — Abastecimento das reparliçõeá.
Latércio Maldo — Assistência social aos' servidores do esta."
Argos Araujo — Assistência social aos Servidores do 'estado. e.$
Bento Fabião
Aprendizes na administração pública.
Alfândega de Pôrto Alegre,
João Sem Mais — Racionalização de métodos^ e normas da
1110
talho.
RECEITA ARRECADADA
Luzilna
—
Racionalização
'de
métodos
e
normas
de
trabalhcNA
Importâncias
Datas
Número Seis — Bases para o estudo da organização dos eerni
Receita do dia:
médicos do instituto de Aposentadorias e Pensões dos In*,
209 :5028700 viços
..•
de dezembro de 1938
dustriários.
227:8558800
dezembro
de
1937
de
llortêncla Amazonas — Assistência social aos servidores de
estado.
Receita mensal:
P. Kin — Padronização e abastecimento para as repartialej,
3.030:5368900 públicas.
pe 4 de dezembro a 10 de dezembro de 1938
-A
2.603:0918400
Pe 1 de dezembro a 10 de dezembro de 1937
Berodes — Assistência aos servidores do estado.
Itaporin — Padronização do material e abastecimento das 14‘,4
plferença da receita arrecadada para mau em
partições.
427:4458500
1938
'
A. E. Novo — Racionalização de métodos e normas de Irgel
balho.
Receita global:
Marco António — Assistência social aos servidores do esteddli
. 88.042:6228100
Pie 3 de janeiro a 10 de dezembro de 1938
Jorge — Padronização e abastecimento de material.
77.523 :0068500
De 3 de janeiro a 10 de dezembro de 1937
Terval — Padronização e uniformização das pinturas.
Kriza — Assistência social aos servidores do estado.
Plierença da receita arrecadada para mais
Siegrified — Fator humano do trabalho.
em
10.519:6158600
1938
Viribus Unitis — Racionalização do trabalho ocular nas ~IP
fições e oficinas do estado.
Vitus — A racionalização da publicidade do Ministério ítj
Educação e Sande.
Ari — Racionalização de métodos e normal de trabalho.
Ridendo — Assistência aos servidores do estado.
Pauto Jorge — À assistência médica e higiênica como
assistência social do estado aos seu servidores.
Elifar — Racionalização de métodos e normas de trabalho.
^
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO
Brasileira da Campanha — Padronização e abastecimento 031
•
PúBLICO
material às repartições.
Albor — Padronização e abastecimento de material às reparti/fio
Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento
ções.
•
Paulo Murilo — Racionalização de métodos e normas de trabO,
CONCURSO DE NrON.ORAFLAr
lho.
O senhor presidente do Departamento Administrativo do Servi..
Relatório
ço Público, na véspera do encerramento das inscrições, designol
Rio de janeiro. em 16 de dezembro de 1938 — Senhor diretor pnrn inigninenio das monografias as seguintes bancas examinadorall
O concurso de MonografiaR para funcionários públicos, cujas ins!
AssisWnlcia sÍII ial aos servidores do Estado:
truções foram aprovadas peK) senhor Presidente r1 República a 26
rw. Plínio Calanhelie,
de setembro de. 1938, love o seu edital public,,- pela primeira
rir. João Lira Filho.
vez no "Diário Oficial lo 1 de outubro de 1938.
e' . Jansen do Oleio.
4 inscrição consistia na entrega, contra recibo, ao secreiário
naeionaliza(j de ri.1&..o-t1Js e nom:a-. (,:e KJ) 1 :
sobre oin dns três nssootog ¡flop_
so, de filmn evafia

EDITAIS E AVISOS

n
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-Dr. Mário de Carvalho. 1
Dr. Fernando Lobo.
Dr. Lauri Beamort e .
3 — Pedronização f,' al•aslecimenta do material para as roDarLições:
Dr. .twO Mexam': e Teixeira de Melo.
Dr. Alberto P i res Amerante.
Dr. ,Vitor Lenzinger.
As portarias de nomeação, foram lavradas a 1 de dezembro
tendo lugar a 5 do mesmo més h a primeira •reunifie das Bancas soll
a Presidência do Dr. Luiz Simões Lopes.
Foram distribuidos os exemplares das manografias e fixado
o dia (4 de dezembro como limite do prazo para a apresentação
definitiva do julgamento.
- No dia,9 de dezembro em nova reunião conjunta das três comissões examinadoras, ficou resolvido, para objetividade do julgamento, adotar-se o seguinte critério:
A — Selecionar os trabalhos apresentados, eliminando os que
não satisfizessem com respeito a:
1) plano ou estrutura (com delimitação do assunto em ;mies
capitais);
2) precisão da linguagem técnica (linguagem inequívoca);
•
3) c/aresa e precisão da linguagem usual.
B — Classificar os trabalhos considerados aceitáveis, de acordo
com o grau resultante, para cada um dêles, da soma dos pontos atribuielos aos seguintes itens:
1) valor prático do trabalho — até 40 pontos;
2) originalidade — até 30 pontos;
3) fundamentação:
a) quanto a princípios técnicos, cientificas, administrativos —
até 10 pontos;
b) quanto à experiência prapria — até 10 pontos;
e) quanto à documentação pela experiência alheia — até 10
pontos.
C — Fixar em 80 e 40 os graus mínimos que deveriam obter os
candidatos para fazer As, respectivamente, ao 1° e ao 20 - prêmio.
O julgamento final das bancas foi entrgue ao presidente do
Departamento Administrativo do Serviço Público , its 5 horas da tarde do dia 14 de dezembro.
As conclusões são as seguintes:
•
1° grupo — Assistência social aos Servidores do Estado.
Dos 25 trabalhas resolveu preliminarmente a banca recusar por
Inobservância das instruções que -regulam o concurso os abaixo indicados, em número de 6:
Número de inscrição — Observações
7. Não foi guardado o anonimato que os itens 3 e 4 das Instruções
visavam assegurar: a brochura, além de trazer mal cancelado, a bico de pena, o nome do autor, divulga a função
déste, o locai onde trabalha e a lista das obras publicadas
pelo mesmo, que não é funcionário nem extrantonerário, conforme exige o item 1 das Instruções.
P. Embora aceitável pela sua apresentação, foi recusado por fazer
o seu autor crítica destrutiva, usando, linguagem desairosa
para a classe dos servidores do Estado: "Junte-se a isso o
vício aviltante do alcoolismo, enraizado por todo o funcionaliamo
"Sob a forma plebéa de cachaça, parati, caninha, aguardente, teimosa, abrideira, rabo de galo ou sob a forma elegante e, (percióem-me o termo) "granfina", dos aperitivos,
chôpes e coquetéis, todo o ,funcionalismo bebe" (pag. 24, linhas 10 a 18).
(Se não houvesse sido recusado, note-se, teria tido este
trabalho classificação baixa, dada a sua pouca originalidade
e má fundamentação, não se lhe podendo ne gar, no entanto,
algum valor prático).
01. Foram desrespeitadas as normas do item 8 das Instruções, quanto a formato e margens; siquêle é menor que o almaço e
estas excedem muito 115. do papel.
.88. Fóra do assunto: — não ac aplica neta a funcionários nem a
extranumerárlosi
•
49. Inobservância do Rani 8, quanto ao número de láginas lha 27
páginas somente, quando são exigidas no mínimo 30).
150. Inobservância do item 8, com respeito ao formato.
(É de notarque os trabalhos acima referidos, recusados
por simples inobservância das normas estabelecias. no "tem
8 das Instruções, não poderiam, de maneira - alguma, lograr
aprovação, todas as suas deficiências, tanto de forma quanto
de fundo).
Aplicando aos 19 trabalhos restantes o critério para seleção, resolveu a Banca eliminar 15 deles, por não terem obedecido a um
plano metódico, por não apresentarem urna bOa estrutura: — faltavam-lhes a exposição sistemática. a di scuesão circunscrita e minuciosa, earacteristicas da "monografia".
Foram, por conseguinte, aprovadas apenas 4 monografias, inscritas sob os ns. 3, 15, 20 e 45, conaidcradas em condições de concorrer
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aos prêmios estabelecidos pelo D. A. S. P. De acordo com o critério adotado pela Banca, foram elas classificadas do seguinte modo:
N. de inscrlsOss
45 20 3 :5
5
• Valor orátiso
no 10 3
II. Originalidacte
10 15 5
O
III. Fundamentação:
a) quanto a princ Éplas tn icos, civnlífico g, adrninistrativ(.s
5 50 2
b) quanto à experiência prápria
O 00 0
e) quanto à documentação pela experiência alheia 10
54 O
Total dos pontos obtidos

55

35 14

7

Em conclusão, a Banca julga que:
o) nenhum dos trabalhos apresentados se acha era condições da
merecer o 1° prêmio;
b) de acordo com a classificação, cabe o 20 prêmio à monografia
inscrita sob o n. 45 — título: "O fator humano do trabalho" —pseudônimo do autor "Siegrified";
c) a monografia inscrita sob o n. 20 — título: "Os abônos familiares" — pseudônimo do autor: "llarrnel", menção honrosa, propondo a Banca, a titulo do estímulo, a publicação da mesma pelo
D. A. S. p, •
2° grupo — Racionalização de métodos e normas de trabalha;
Das 18 téses foram classificadas apenas as 6 seguintes;
N. 4.
Eugênio Sartir,
Paulo de Tarso.
N. 5.
N. 16. Organizator.
N. 22. Ulisses.
N. 35. Luzilna.
N. 46. Viribus Unitos.
Dentre essas, destaca-se a de número 5, da autoria do Senhor
Paulo de Tarso, sob o titulo "Racionalização de métodos de trabalho"
— Organização racional dos serviços — para a qual a Banca propõe
o prêmio de dois contos de réis (2:0004000). Representa o referido
trabalho um estudo honesto, revelador de conhecimentos sôbre a
matéria tratada. Focaliza o autor, em prosa fluente e agradável, 11
organização dos institutos para-estatais em nosso pais, e o faz com
acerto, revelando a visão total do problema e a sua amblentação no
meio brasileiro. O autor deveria ter desenvolvido a parte final da
sua tese — Organizações para-estatais e limitar-se mesmo a isso,
com o que, certamente, atingiria melhor a finalidade construtiva do
trabalho, dando-lhe, por outro lado, título mais apropriado. Não resta dúvida, porém, que a Monografia representa apreciável contribuição, mormente no momento atual em que o Governo vem incrementando a °reação de Institutos dessa natureza.
Resolveu a Banca fazer menção especial aos trabalhos sob números 4 Q 35, da autoria de Eugênio Sartir e Luzilna, respectivamente, o primeiro sôbre " Racionalização de métodos e normas de
trabalho" e o outro Obre " Racionalização do trabalho em repartições públicas".
A tese do Sr. Eugênio Sartir é uma critica superficial sébre a
administração pública, havendo um certo desiquilíbrio, entre o inicio e as considerações finais do trabalho, que estão melhor concane,nadas.
A Monografia assinada Luzilna, embora represente um estudo interessante sobre o fator humano, foge ao tema geral proposto, demonstrando, de outro passo, o abuso do preciosismo técnico.
3° grupo — Padronização e abastecimento de material às repartições:
Por estarem em desacordo com o item 8 das instruções foram
desclassificadas as seguintes monografias:
N. 52, da autoria de Brasileiro de Campanha, e,
, N. 54, assinada por Albor.
Por deficiências de redação, de método, de precisão da lingua.
gem:
N. 6, de Elifas.
N. 9, de João Ninguem.
N. 21. de Ancemon.
N. 38, de P.Kin.
N. 42-A, de Jorge.
As monografias classificadas foram as seguintes:.
N. 25, de Industrial.
N. 28, de Indayatan.
N. 30, de Cassius Neto.
N. 40, do Itapoan.
N. 43, de Terwal.
Julga a Banca não haver qualquer dos trabalhos feito aias ao r,t.
melro prerdio instituido, porque nenhum deles satisfaz suficientemente aos requisitos essenciais estabelecidos como critério de julgamento na reunião referida.
Poroce-lhe, entretanto, merecedor do premio de dois contos de
réis (2:000000) o trabalho n. 30, de autoria de Cassius Neto, quis
expõe com clareza e método, o além de demonstrar regular leitura e
conhecimento pratico sobre o assunto, apresenta sugestões interessai-ia
WS que poderão contribuir para a melhoria dos serviços que anal,"
1
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Julga ainda, a Banca, haverem os autores das demais monografias
classificadas demonstrado qualidades e conhecinv.ntos que aconselham
recomendar sua identificação, dada a possibilidade do ,sou aproveitamento como auxiliares na tarefa de aperfeiçeamento dos serviços pablicos federais, em que se. acha empenhado oDAS P.
Finalmente deseja a comLesão mencionar a mono g rafia n. 13,
asinada por Terve'. que abordou asminto de valor prático, com boa
apresentação na 1° via, e demonstrou conhecimentos que uno eram
de esperar em funcion'irios da carreira a qUe tn l. . pertencer.
Em resumo pois, orais minucioso estudo, as ires banca .: julgam
ale nenhum dos trabalhos aureecntailor; ó mereceder do prêmio de oito
contos. Para os premins do dois contos foram indicada-. as monogeaEas ¡escritas s. oh os um, 45, 5 e 30 assinadas resinclivamente pur
,, siegrifipd", "pauto de Tarso", e "Cassins Neto". Julgadas dignas de
menção honrosa as de as. 20, 4, 35 e 43.
Foram esses, Sr. diretor, os diversos tramites do concurso de monografias cuja relação cumpro-me vos apresentar, itesta-me aproas
prooôr nos termos do artigo 10, das Instruções, a publicação no "Diário Oficial" da classificação das monografias. Com essa publicação
ficarão satisfeitas todas as exigências do edital, permitindo assim a
fixação da data para a identificação, em sessão pública, dos trabalhos.
e distribuição dos premios conferidos.
Aproveito a oportunidade para vos apresentar os protestos do
minha perfeita estima e consideração. — Ern rsto Strect, secretário
do concurso", — Á consideração da Sr. presidente daste Departamento. D. S. do D. A. S. P. — 17-12-38. — Mario de Brito. —
Aprovo o concurso e concedo os prennios na fórma proposta pelas bancas examinadoras, marcando para o dia 22 a identificação dos autores
das monografias. -- Luís Simões Lopes."

Dezembro cie 1938

Decreto n. 3.256, de li de novembro de 1938, em que é Inte.
ressado António de Sousa Santa;
Decreto n. 3.276. de 17 de novembro de 1938, em que é iatere.s: (.0 Nelson Santos;
Decreto n. 3.290, de 23 de novembro de 1938, em que é iateressado o Governo do Estado do Rio de Janeiro;
Decrem n. 3.401. de 5 de dezembro de 1938, em que é iate.'
ressada a Companhia do Porto de Cananéa S. A.;
Decreto II, 3.405. de 5 de dezembro de 1938. em que é Interes ,:ada a Companhia Brasileira Carbonifera de Araranguã;
Decreto n. 3.413. de 6 de dezembro de 1938, em que é interessadoo Colégio "Nessa Senhora das Mercês":
Decreto a. 3.4th. de 6 de dezembro de 1938, em que é interessado o Ginásio Municipal "São Paulo";
Decreto n. 3.423, de 7 de dezembro de 1938, em que é fin0.
ressuda a Indústrias Klabin do Paraná. S. A.;
Decreto n. 3.420. de 10 de dezembro de 1938, em que é interessado o Estado de Santa Catarina;
Decreto n. 3.433. de 10 de dezembro de 1938, em que é inte n
ressada a Estrada de Ferro Vitória a Minas.
Decreta n. 3. %51^, de 14 de dezembro de 1938, em que é interessado António Josa de Sousa.
Decreta n. 3.453, da 15 de dezembro de 1938, em que é . interessado Anióni J' 'sé de Sousa.
Rio fie Jan,,iru, 19 de dezembro de 1938. — layme de Menear:
Aráripe, encarregado da Secção de Publicações

Policia do Distrito Federal
INSPETORIA DO TRÁFEGO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVICO
PúBLICO
Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento
Concurso para provimento de cargos da classe inicial da carreira oe
"Diplomata" de MinistArio das Relações Exteriores
Faço público para os efeitos lo urtigo 4 9, 'ias tostruçõas Gerais
para concursos, baixadas com o alo n. 45 pelo extinto Conselho Federal do Serviço Público Civil que a. realização da prova escrita de
direito constitucional do conents6 para provimento Ge cargos da classe inicial fia carreira de Dipinotn!a do Quadro Cnico do Ministério das
Relações Exteriores, efetuar-se-à às 9 horas de quarta-feira próxima,
dia 21 do corrente, no sab:lo de ennferCncils do Ministro das [leiaes Exteriores, 196, rua Marechal Floriam).
Rio de Janeiro, em 19 (10 dezi.mbro de 1138. — Be rierto d? Vosconeellos, secretário do concurso.

DEPARTAMENTO ADMINISTIIA1 Ct'll DO SERVIÇO
Pr111,1C0
e Aperfeiçoamento
Seleçíio
Divisão de
Concurso para provimento de c.,d{,o .; da ciasse inicial da carreira cie
"Diplomata" do MinisUrio das Relaçõ., s Exle-wres
Faço palie° para os ef , iio., do art:ito 19, das Instruções (4erais
para concursos, baixai:as reto o alo n. 45, pelo extinto Conselho Federal do Serviço Pi."iblico que a prova escrita de dir:nto administrativo e do direito cornercirl riO concurso para provimonla de cargos
-Diploleata" do quedeo único do Mida classe inicial da ^.av . eira
nistério das Relações Exlerio; , e., , 9 horas sextafeira, dia 23 do corrente, no Selão de Conferkicias do Ministério das
Relações Exteriores, .194.5, rua Mar e chal Florirmo.
Rio de Janeiro, em 20 de dezembro de 1938 — ft..)be, •to de Vosconeellos, secretário do COM.' ti l';50 .

MINISTÉRIO DA 411:S1IÇA E NEGKIOS INTERIORES
Im!» .ensa Nacional
sig ro-,,Ão DE PUBLICAÇÕES
Acham-se nesta Secço aguardando pagamento:
Decreto ri. 3.132, de 6 de outubro de 1938, em que é Me.
ressado Lauro de Santana Nelo;
Decreto n. 3.144. de 11 de outubro de 1933, em inc é inte.
remado e Circulo de E-dodos Bandeirantes;
Dectetc n. 3.146, de 11 de outubro de 1938, em que é Mieressa ic o ;i:i.4s-o Professor Pinheiro Campos:
Deer f, 4 •1 e. 3.150, 0 0 11 de outubro i • Ens. em que é imiteressado o Ce.eg:o San t ( ' Andrih;
Decrete r,.
?Oa de 20 de outubro do
"111 1.;i.te interessado o Lai-,-o Popular de Nazaré;
Decreto a. 2.252 a 11 de novembro de
cio que
ressado Antônio dos Reis;
brcrel o n 2.253. de 11 de nbverobra d .t. 1338. rm
Tcttndo \rgcoi o ForH,ira:
1)-, ercto n. 3.255, de 11 de novembr.,
1:t.R.
ole
Frece .: ,, en Georave ,- fl . , Matos:

EXAME DE MOTORISTAA

Resultado dos exames efetuados no dia 19 do corrente:
Aprovados: \Vernet. Ficher, Miguel Arinello Neto, Murilo Ro...
drigues Campeio, Alexandre Albergaria Pereira, Dilermando de Oliveira Santos, Henrique Ramos de Moura, Oay Fonseca, Antônio
randa de Castro Lazera, Gustavo Ribeiro Montenegro, Simon
feld, Estefano Manhold, José Francisco dos Santos.
Reprovados: 12.
Inspetoria do Tráfego, 19 de dezembro de 1938. — O inspeto.
geral de Policia, Cap. Riograndino Krucle

Policia do Distrito Federal
INSPETORIA. DO TRÁFEGO DO DISTRITO FEDERAL
Dia 16 de dezembro de 1938
Pelo uresente edital ficam notificados a comparecer nesta Tiú.'
petoria dentro do prazo de 48 horas, para responder por infrações
do Regulamento do Trânsito, os proprietários ou condutores de
veículos abaixo discriminados:
Matricula indistinta — Artigo 365:
ónibus:
Sociedade Cooperativa dos "Ohauffeurs", 165, 240, 323, 380
Art. 218 E, 82, 248 L, 252 e 81.
Martins Jordão
Corno. Ltda., 11, 152, 248 e 903 — Artigo
218 L e 81...
Companhia do Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro, OR
Arlr
Ligo :218 L.
Josá Correia Lopes & Comp., 282 — Art. 248 L.
João Ferreira
Martins, 495 — Art. 218 L.
Auto Viação Cruzeiro do Sul Ltda., 905 — Art. 82.
Carros de carga:
José Fernandes, 328 — Art. 102.
José .Matias do Amaral, 1.521 — Art. 248 L.
Aurelino Domingos, 4.070 — Arte. 82 e 81.
Adelino Loureiro, 7.007 — Art. 257.
António Nogueira da Silva, 7.119 — Art. 248
carrim de passeio:
Carlos Alberto Brandão Martins Oliveira, 450 — Art. 102,
Benevenuto Aliveira, 500 — Art. 102.
Luiz Juan Eugênio, 552 —
85.
Polland Clemente, 1.049 -= Art. 248 L
Fausto Capanenia, 2.026 — Art. 102.
Júlio 11.:nedito, 2.689 — Art. 102.
Fernando Murilo Meia Ribeiro, 3.288 — Art. inallagobPdo Martins, 3.375 — Art. 102.
Tomaz Alves Filho, 3.761 — Art. 218 L.
Geralcie Figueiredo, 3.905 — 248 L.
João Williman, 4.502 — Art. 218 L.
Aloisio Pena, 4.664 — Art. 102.
Antónie nonçalves Barros, 5.143 — Art. 248 L.,
jol-?(5
Dias, 5.168 — Ar! . 218 L.
Alberto Mui ia Pinto Rocha, 5. 5rS — Art. 102.
— Ar). 102,
Piou o- ri n:111'4.10E4 5.79Ç —
218 L.
troa r ' ! , ,
Bordalo, t3.0011 — Ari.. (02.
G.1 -122 — .1'1. 2 .48 L.
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Se,

Diamantino Pereira Ribeiro Júnior, 6.254 - Art. 102.c) Carteira de identidade;
Martinho Secryto, 7.261 - Art. 248 L.
d) Atestados de vacina, conduta e de sanidade física e mental:
Otávio Rodrigues Lima, 7.795 - Art. 243 L.
e) Prova de pagamento da taxa de inscrição (80$000).
Vicente Casemiro Massagnat, 8.910, Art. 85.
Nota - De acôrdo cern a deliberação do Conselho Técnico-admiJosé Lourenço Teixeira, 9.316 - Art. 248 L.
..strativo, em sessão realizada a 15 do corrente, o número de vagas
Fortunato Teixeira do Lemos, 9.114 - Art. 248 L
para matrícula no primeiro ano ,do curso de Medicina foi fixado em
Afonso Pinto Teixeira, 9.672 - Art. 102.
100 e, para o de Farmácia, em 23.
Afonso Arinos de Melo Franco, 9.960 - Art. 82.
A carteira de identificação, depois de registrado, na Secretaria,
José Calazans dos Santos, 10.449 - Art. 102.
será devolvida ao seu portador, afim de que possa fazer prova de idenAmérico Cardoso de Albuquerque, 10.973 - Art. 248 L.
tidade perante as comissões examinadoras do referido concurso.
Antônts do Nascimento, 11.017 - Art. 248 L.
Os pedidos de inscrição, só serão recebidos no protocolo quando
Abel Custa Melo, 11.333 - Art. 102.
estiverem instruídos com todos os documentos acima enumerados.
Manuel Rodrigues da Horta, 11.348 - Art. 248 L.
As provas do Concurso de Habilitação versarão sobre as disciAntônio de Araujo, 11.776 - Art. 257.
plinas lecionadas na segunda série do Curso Complementar (classe
João Batista Rodrigues de Barros, 11.822 - Art. 248 L.
.de medicina, farmácia e odontologia) e obedecerão ao programa nisFrancisco Antônio Rodrigues, 11.997 - Art. 102.
tituido para o dito curso.
Francisco de ASSiF. Jesús, 13.213 - Art. 257.
Secretaria da Faculdade Nacional de Medicina da Universidade
João Batista Alves doo Santos, 13.429 - Art. 248 L.
do Brasil. - Em 16 de 'dezembro de 1931, - A. Riberio de Almeida,
Augusto Pereira de Matos, 14.481 - Art. 248 L.
secretário, em comissão.
Adolfo Vitória da Cesta, 14.057 - Art. 102.
Mário Heredro, 16.153 - Art. 248 L.
Serviço de Águas e EsOlos do Distrito Federal
Joaquim Pinto, 16.986 - Art. 248 L.
Valdemar Peixoto Padrenosso, 17.376 - Art. 248 A,
Chama-se a ate pção dos interessados para os editais publicados;
Antônio Gomes de Avelar, 17.687 - Arts. 82 e 81.
a) no "Diário Oficial" do 14 do corrente, à página 25.242;
Sebastião Frazelli, 18.259 - Art. 102.
lk) no "Diário Oficial" de 145 do corrente, à página 25.242;
Jaime de Miranda Ferraz, 18,7
87 - Art. 102.
c) no "Diário Oficial de 17 do corrente, à página 25.733;
Raul Ozenda, 18.959 - Art.' 102.
Mário de Carvalho Leme, 19:113 - Arts. 82 e 81.
Heraldina Couto, 19.205 - Art. 102.
Elie Faingold, 19.438 - Art. 102.
Serviço de Transportes
Hugo Rudolf Seikel, 19.751 -- Art. 248 L.
Maurício Campos de Medeiros, 19.767 -- Art. 102.
VENDA DE MATERIAIS E AUTOMÓVEIS IMPRESTÁVEIS, EXISTENTES NAS OFI-•
Alfred Brand, 20.043 - Art.[ 102.
GUNAS E GARAGE DA SUPERITENDÊNCIA DO SERVIÇO DE TRANPORTES
Oscar Moreira da Rocha; 24.531 - Art. 102.
Devidamente autorizado pelo Sr. ministro, faço público, para
Mário Costa Martins, 24.575 - Art. 102.
conhecimento dos interessados que, neste Serviço do Transportes do
Art. 102.
Francisco A. Figueira de Melo, 24.968
Ministério da Educação e Saúde, instalado no n. 72 da rua Maris
Carlos Fonseca, 25.637 - Art. 102.
e Barros, serão recebidas, no dia 28 do corrente más, propostas para
Nelson Nascimento Cardoso, 25.959 - Art. 248 L.
venda de todo o material e automóveis imprestáveis, existentes-nas
Manuel Gusmão Filho, 26.525 - Art. 248 L.
oficinas e garage do Serviço- de Transportes, constantes da relação
António Caldeira, 27.152 - Art. 102.
abaixo, mediante as seguintes condições:
Antônio Lopes Fontes, 27.482 - Art. 248 L.
Primeira - As propostas deverão ser apresentadas r.o dia 28
Nota - A falta de pagamento das multas importa na apreensão próximo vindouro, às 10 horas, em tres vias, ' datadas e assinadas,
dos documentos do veículo, ou de seu condutor, de acordo com o pre- sendo a primeira via selada de acordo com a lei, e os preços serão
yisto no art. 382 do regulamenot em vigor.
indicados por extenso e em algarismos para cada artigo, podendo as
mesmas conter emendas ou razuras.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1938. - O inspetor.
• Segunda -e A6 propostas apresentadas deverão referir-se a todo
o material posto à venda e não a qualquer parte dele apenas.
Terceira - Ae propostas cujos preços sejam inferiores aos estabelecidos como base, na relação, não serão aceitas.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SACDE
Quarta para garantia a apresentação de sua proposta, o concorrente
depositará. na Tesouraria Geral deste Ministério, a imporUniversidade do Brasil
tância de quinhentos- mil reis (500$000) em moeda corrente ou
em apólices da Dívida Pública. Essa importância será restituida
FACULDADE NACIONAL DE MEDICINA
após haver feito o concorrente preferido o recolhimento da importância corres pondente à sua proposta.
G0NCURS0 DE HABILITAÇÃO
Quinta - No ato da entrega de suas propostas, os concorrentes
De ordem do Sr. professor Dr. Alvaro .Fróis da Fonseca, dire- deverão apresentar a guia ao depósito de que trata a cláusula antor da Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, se terior.
Sexta. - O concorrente preferido fará, dentro de cinco dias após
faz público, pelo presente edital, que a inscrição para o Concurso de
Habilitação aos cursos de Medicina e Farmácia, estará aberta de 20 a provação da concorrência, o recolhimento à sua preposta, perdendó
a favor da Fazenda Nacional o valor da caução constante da quarta,
a 30 do corrente más de dezembro.
De acôrdo com as instruções contidas nas circularea xis. 1.200 e si não fizer tal recolhimento.
Nona - O preço deverá ser dado para cada artigo, não sendo
1.100 do Departamento Nacional de Educação, datadas de 1 de junho •
de 1937 e 22 de agosto último, poderão concorrer ao Concurso de Ha- eceita proposta global.
Décima - A presente concorrência se realizará no dia o hora debilitação, para matrícula no ano letivo de 1938' candidatos que tenham
terminados na cláusula primeira, na sede do Serviço de Transportes,
eoncluído o curso secundário nas seguintes condições:
a) Os que tenham feito a II série do curso complementar e que• :O a presidência do Superintendente.
Undécima - O Governo rraserva-se o direito de anular a presente
Apresentem certificado de terem obtido a nota 30, em cada disciplina, e 40, no conjunto, nos termos do § 1 0 do art. 4, do decreto número concorrência, si assim julgar conveniente,* não cabendo aos propo21.241, de 4 de abril de 1932, combinado com o art. 2°, da lei 9-A, de nentes direito a indenização de espécie alguma.
dezembro de 1934;
Especificação - Relação do material - Preço mínimo
6) Aqueles cujo curso secundário tenha • transcorrido, de acôrdo
Caminhão Ford, s/ motor, um, 150$000.
com o art. 100 do decreto . n. 21.211, de 4 de Abril de 1932, e cuja
Caminhão Fiat, mau estada, um. 250$000. •
5' série se tenha completado eté a época legal de 1036, ou seja, até
Caminhão Ford "I", mau estado, um, 150$000.
fevereiro de 1937;
D. Phaeton, "Buick", mau estado, incompleto, um, 150$000.
c) Os que tenham concluído o curso pelo regime de preparatório.;
D. Phaeton, "Chevrolet" mau estado, incomplete, um, 2003000.
parcelados, segundo os decretos ns. ,19.890, de abril rir 1931, 22.106,
Limousine "Chrysler. mau estado, uma, 1:5003000.
e 22.167, de, novembro de 1932 e lei n. 21, de_janeira de 1935;
Limousine "Buick" meu estado, uma, 1:0003000.
d) Os que tenham concluído o curso secundário pelo regime do
D. Phaeton "Nash" s/ rodas. um . 200$000.
decreto n. 16.782 A. de 13 de janeiro de 1935, ou de acôrdo com a
D. Phaeton "Ford." mau estado, incornoleto, uni, 150$000.
seriação do mesmo decreto, até o nao letivo de 1935;
Cahinhão "Chevrolet" 1 cilindros, mau estado, um, 2503000.
e) Os que tenham concluído o eurso secundário, seriado ou não,
Carrosserie, e/ chassis. "Plyrnouth". uma, 1003000.
pelo regime do decreto n. 11.530, de 18 de mareei de 1915, e hajam
Carrosseria para nulmlância, unia, 503000.
prestado seus exames perante bancas examinadores oficiais ou no
cilindros. um , 1003000.
Chassis, "Chevrolet" D. Pheeton.
Colégio Pedro II, ou. ainda, em institutos equipaeacios;
Aparelho "Ingersol-Rand" com motor de 4 cilindros, compressor
que tenham concluído à 'curso pelo Lódige de Ensino de
f)
de 2 cilindros, 2 reservartórios de ar, montado em carreta de ferro,
1901.
O requerimento de inscrição será instruído com os seguintes do- e/ 4 rodas-horracha massiça, incompleto, um, 2:5008000.
Grupo "Deutz" c/ motor de 1 cilindrb horizontal, c/ 2 comprescumentoss:
a) certilcido de terminação do curso securen . 'e, rus termos das sores, 1 reservatório de ar, montado em carreta de ferro, 0/ 4 :ociree
incompleto, um, 4003000alínea= supra indicadas;
, Compressor "Curtis" incompleto, um, 1003000.
b) Certificado ao Registro Civil (origina);
•
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Aparelho "Cleyton" tração animal, mau estado, um, 1:400$000.
lg otocicleta "Barlen Davidon" e/ sid-ear, mau estado, uma,
400$000.
um, luna, 300$000.
Bomba de gazolina, mau
c•wasidad•• psra . 1.003 litro,- Inall es• Tanque de g;isolina
tado, um, 400$000.
Ferro batido
Ferro fundido
;2110.

Pneumáticos inutiljzlijos,
1.;
' Franspurf
Serviço la
Soares da Moura Filho,

AIIN:s1-5: riztu.

Direloria

iiendire dei
•

- Gusuio

13.:

Dezrinbro de 192g
a

Comissão Central de Compras

A cemissão Centr;:l de Compras (In governo federal leva ao .cooliseinisotu dos S:.s. ir.terea ;os. que, de .acorclo com o art. IP, do déereto 11. ..:0.460 n 10 30 do soieinliro de 1931, solicita para o dia 22 de
dezembro
iiturt.as decouições para as requisições constantea.
da
s
kiflxadas ,
dqlia comi!-sãO
vido, ria
Avenida (.-iraça Aranha, 62.
11 1 bral

Requisição -

1 ecial

-t g .265/8
M4-dicamentus, etc.
S!ock.
- N. 419.27; 1'80 - Medicamentos, etc.
N
- Stock - medicamentos, etc.
- Medicamentos, etc.
N. 410.299/.',02 Rio. 12 d:
.1-ra de 19r-e', - A, ti..? k'arirt Filho, diretor.
•

n 1:Jr.:laia da

De ordem do Sr. chefe do Scrv:ço eli.árno a atonsão dos
Interessados para o afo:amento (In terreso nacisnal adjacente ao
qual está construido o predto n. 121 da rua Senados Danias, requerido por Manuel dos Santos ( . .tie:la, cantorme publicaçáo no
rio Oficial" de 23 de novenihre d103C.
'lesionai no Distrito Feileral,
Processo o. 49.333-38. Servi
22 de novembro de 1938. - ArmIt1,1 Fé Pinto, escrivão
(C. 7.918 -- 22-11-1938 - 417$100, 29 veses)1.

Cerdral de Compras
A Comissão enntral da Compras do governo federal leva ao 000
nhecii , leuto klos Srs. interessados que, de acordo com o art. • o , do de-I
ereto is 2o.460 de 30 de setembro de 11131, solicita para o dia 23 .de
dezembro de lIttisi ofertas de cotações para as requisições constantes dq
!sdação abaixo, sujos e:perificaçoes se acham afixadas no local do,"
vido, na sede da eumtssito à Avenida Graça Aranha 02:
Requisição - Material
"Stock":

Diretoria do Domínio da União
De ordem do Sr. chefe do Serviço Regional, chamo a atenção dos
interessados para o aforamento do lote a. 28, sito à rua General
Olímpio, na Fazenda Nacional de Santa Cruz, requerido por Camaiita doa Santos Morais, conforme publicação feita no Didrio Oficial
de 26 de novembro de 1938. (Processo n. 50.653-38).
Secção de Cadastro e Registro no Distrito Federal, em 23 de
novembro de 1938. - O escrivão, Arnaldo Fé Pinto, escrivão,

Glasse K.

(C. 7.934 - 24-11-38 - 414100 - 29 vezes)

Diretoria do Domínio da União
De ordem do Sr. Chefe do Serviço Regional, chamo atenção dos
Interessados para o aforamento do lote n. 22, sito à rua General
Olim pio, na Fazenda Nacional de Santa Cruz, requarido por Antônio
Batista, conforme publicação feita do "Diário (Melai' de 29 de noyembro de 1938, processo n. 57.275-38. Secção de Cadastro e Reigétro no Distrito Federal, em 23 de novembro de 1938. - Arnaldo
Fsi Pinto, escrivão.
(C. 7.785 -- 28-11-1938 -- 4144100)

N. 419.002-A - Grupo 2.° - Ardis.
N. 119.009-A - Grupo 9. 0 - Farinha de mandioca.
IN. 419.010-A - Grupo 10.° - Farinha de trigo.
N. 419.0I4-A
Grupo 14 - Manteiga, etc.
N. 419.015-A - Grupo 15 - Alfafa, etc.
N. 119.016/8-A - Grupo 16 - Crá preto, etc.
N. 119.022/3-A - Grupo 19 - Sal fino, etc.
Rio, 19 de dezembro de 1938. - A. de Faria Filho, diretor

Usa da Moeda
Chama-se a atenção dos interessados para o editai de concorrência n. 1, publicado no Didrio Oficial de 14 do corrente, à página
25.387.

MINISTÉRIO DA MARINHA
Diretoria de Fazenda
De ordem do Exmo. Sr. contra-almirante diretor geral de lera
senda, comunico aos interessados que no dia 26 de dezembro ha

horas, na sala das sessties da Comissão de Concorrências da Diretori4
de Fazenda da Marinha, serão recebidas, abertas e lidas es proposta,
para o fornecimento a este Ministério, durante o ano de 1939
as condições estipuladas no edital geral publicado no "Diário 01.1d14
de 13-12-937, dos artigos abaixo mencionados;
Diretoria do Imposto de Renda
Concorrência para aquisição de querozene:
Estado do Pará - (Para ser entregue em Belém)/
De ordem do Sr. Diretor do Imposto de Renda, convido o contriCapitania dos Portos, 4.860 litros, 135 caixas.
buinte abaixo mencionado, de acordo com o disposto no art. 114 do reEstado do Maranhão - (Para ser entregue era SÃo Luis mer,
piamente em vigor, a prestar dentro do prazo de dez dias, cantados Porto):
• d iaa da publicação deste, esclarecimentos que rle tornam necessários
Farol de Preguiças, 4.140 litros, 115 caixas.
para regularidade de sua situação junto a esta Diretoria, devendo para
Farol de Santana, 4.140 litros, 115 . caixas.
41468 tini dirigir-se à Secretaria:
Farol de São Marcos, 2.052 litros, 57 caixas.
Processo n. 18.105-38 - Delfim Carlos, exercida de 1933.
Farol de Itacolomf, 2.052 litros, 57 caixas.
Secretaria da Diretoria do Imposto de Renda, Rio de Janeiro, 19
Estado do Ceará - (Para ser entregue em Fortaleza', na QIN
de
Magalham
Brewo,
José
secretário.
de
1938.
clq dezembro
Portos):
Farol de Nacarina, 2.052 litros, 57 caixas.
Estado do Rio G. do Norte - (Para ser entregue em Natal.
Alfândéga do Rio de Janeiro
Cap. Portos):
Farol de São Roque, 2.052 litros, 57 caixas.
COM O PRAZO DE 8 DIAS
Farol da Ponta do Mel, 2.052 litros, 57 caixas.
Estado de Pernambuco - (Para ser entregue em Recite, na 044
De ordem do Sr. Inspetor fica intimada a Drogaria Petiz Limi- dos Portos):
tada a recolher aos cofres desta repartição, dentro do prazo de oito (8).
Farol de Tamandaré, 2.052 litros, 57 caixas.
dias, a contar da publicação deste. e sob pena de cobrança executiva,
Estado de Sergipe - (Para ser entregue em Aracajd, na Ca p . tal
a quantia de 1:5083600, proveniente da revisão procedida no despacho Portos)
de importação número -20.832-38. (Processo os 38.661-38).
Farol de Araeajú, 4.140 litros, 115 caixas.
Secretaria da Alfândega do Rio de Janeiro, em 17 de dezembro
Estado da Baia:
de 1938. - João Atoes de Mouro, escriturário.
Farol de Abrolhos, 4.860 litros, 135 caixas.
(Entregue em Caravelas, na Agència da Capitania dos Portoe)f
Farol de Garcia d'Avila, 2.052 litros, 57 caixas.
Alrândega do Rio de Janeiro
(Entregue em S. Salvador, na Capitania dos Portos):
Estado do Rio de Janeiro:
Farol de São Tomé, 4.860 litros, 135 caixas.
COM O PRAZO DE 60 DIAS

a

De ordem do Sr. Inspetor a sob pena do cobrança executiva, fica
intimado Cícero da Costa Campinas, fiel do Armszern G, do Cáis do
Porto, a recolher aos cofres desta Alfândega, no vaso de 60 dias, contados da publicação deste, a importancia do 8O100, [sorrirmo foi resolvido no processo n. 44.869, de 1938.
17 de ilezeffilivo
Secretaria da Alfândega do Rio de Janeiro,
Ite 1938. - Iodo Alves cie Moura, escriturário.
-

(Entregue no farol do São Tomé)

Farol do Cabo Frio, 4.860 litros, 135 caixas.
,Entreglie na cidade de Cabo-Frio)
Farol ifa ilha !laza, 4.860 litros, 135 caixas.
'Entregue na Diretoria do Navegação, na Ilha Fi ai)
Farol ,je '.tacem , u 052 litros, 57 caixas.
lEntrepw, tia cidade d p 114aéaé. Estado do Rio)
Farol [le C . Islellianos. 2.052 litros, 57 caixas.
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`(Entregue em Angra dos Reis, Estado do Rio)
i . Estado de São •Paulo — (Para ser entregue em Santos, na Capidos Portos):
',bulia
s.
[lkil' Farol da Mola, 4.8õ0 litros, 135 caixas.
Farol da Ponta do Boi, 4.140 litros, 115 caixas.
Farol cie Bom Abrigo, 2.0521itros, 57 caixas.
Estado de Santa Catarina -- (Para ser entregue cm Elo r ia rt ei
na Capitania dos Portos)
-renlis,
iv--- Farol de Santa Arara, 6.9481 litros, 193 caixas.
Farol do Arvoredo, 4.140 litros, 115 caixas.. .
.. Farol de Naufragado, 180 litros, 5 caixas.
(Para ser entregue . na Delegacia da Capitania dos Portos, em
,./
n.o Francisco)
Farol da Ilha da Paz, 2.052 litros, 57 caixas.
Estado do Rio G. do Sul — (Para ser entregue na cidade do Rio
_kande, na Capitania dos Portos):
Farol da Barra, 4.140 litros, 215 caixas.
. Farol de Albardão, 4.140 litros, 115 caixas.
,. Farol de Mostarda, 2.052 litros, 57 caixas.
Para ser entregue na cidade de Santa Vitória do Palmar):
f' Farol do Cfruf, 2.052 litros, 57 caixas.
,s Observações:
1) As latas não devem estar enferrujadas e com vestígios de 't as
,
sarnento; •
2) O querozene deve ser de 1'. qualidade;
i;
3) As entregas devem ser feitas nas datas precisas, determinadas
,ela D. G. N. e antes de abril de 1939, em todos os locais acima mengionados.
Comissão de Concorrências da Diretoria de Fazenda da M'arinha,
.Cm 15-12-19n. — José Sportelli, capitão tenente contador pava/.locretário.
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MODELO B
'"
.
que meu filho, tutelado ou correspondido,
I • "Declaro
é solteiro e residente à rua
•
(E.sumpilliado, firmado com duas testemunhas, que deverão ter
isuas firmas reconhecidas.)
5. Observações gerais:
.1
o) todos os documentos exigidos para a inscrição, além dos selos
Oomuns, levam mais uma estampilha de 18000 e- um selo de .Mucação
cle 8200 denominados selos de juntadas, que serão colocados - nos do-•cumentos e inutilizados pelo ,secretário da Escola;
b) Qualquer outro esclarecimento poderá ser obtido na Secretaria
da Escota Naval.
Secretaria da. Escola Naval, em 15 de dezembro de 19:38. — loa*
Amorim jantar, capitão de fragata, secretário.
•••

IIIINISTOII0 DA VIAÇÃO E OBRAS PCBLICAS
Estrada cle Ferro Central do Brasil

De acordo com os termos da circular 111, de 6 de dezembro de
1935, e com o que- preceitúa o artigo 156, letra "C" da Constituição
Federal vigente, convido o auxiliar de artífice de I s classe desta Estrada — Moisés Tiago Machado — a comparecer, dentro do prazo
de 8 dias, à rua Visconde de Itaúna n. 25, 20 andar, perante a ()Omissão designada para apurar, ein inquérito administrativo, o motivo de sua ausência, Sem causa justificada, ha mais de 30 dias, onde
o referido funcionário deverá apresentar a sua defesa, no decorrer
Ide 48 horas, contadas a partir do 80 dia após a 3' publicação
do pra,
i sente edital.
O funcionário .neste citado, já anteriormente foi cientificado,
Estola Naval
por editais de 13 de setembro e 29 de novembro últimos, para ver-se
. 4rovn8sÃo AO CURSo PRÉWO
processar, não tendo comparecido, pelo que o processo contra o mesDe ordem do Sr. contra-almirante diretor, comunico a quem in- mo correrá à sua revelia se não atender ao presente.
Diretoria da Estrada de Ferro Central do Brasil, 12 de dezembro
retessar que na Escola Naval, Ilha de - Villegaignon, acham-se abertas
as inscrições para a matrícula noseiirso Prévio, de acordo com o que de 1938, (Proc. 43.624-38). — Mauro Brochado, chefe do gabinete.
ge segue:
1. Número de vagas:
Departamento do. Correios e Telégrafos
t:
' O número de vagas, tanto para os candidatos ao Corpo de Oficiais
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO
da Armada como para os candidatos ao Çorpo de Fuzileiros Navais,
O 'diretor da Escola de Aperfeiçoamento dos .Correios Telégra•
será fitado oportunamente.
fds faz saber a todos os interessados que .terão início no próximo dia
2. Das inscrições:*
22 do corrente, quinta-feira, os exames para radiotelegrafistas - de priDe 1 a 15 de janeiro de 1938 serão recebidos, .na Secreta ria da meira e segunda classes. Os interessados que o não fizeram, deverão
Escola, das 10 às 14 horas, os requerimentos (modelo A) instruidos regularizar os seus pedidos de inscrição até 21 do corrente, às II
com os seguintes documentos: 1
horas, para o que deverão comparecer ao gabinete do diretas' da Esa) certificado de Saude Pública, provando que o candidato foi cola, à rua do Mercado n. 51, primeiro andar. Os exames terão inicio
.
vacinado há menos de seis meses;
às nove horas, no edifício da Escola, à rua Conde de Bonfim n. 290'.
b) certidão de idade fornecida pelo Registro Civil, para provar
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 19a8. — Jotro Pinto Pessoa,
:que o candidato é brasileiro e que, em 1 de abril do ano da matrícula, diretor.
••nnn•n-nn••
conta menos de 18 anos de idade;
c) atestado de bons antecedentes, fornecido pelo Gabinete de IdenDiretoria
Regional
dos
Correios
e Telégrafos do Distritd
tificação o Estatística, nolugar
.
. onde houver, ,ou por autoridade comFederal
petente•
d) 'declaração escrita testemunhada de que o oandi slato é solteiro
Pelo presente edital fica, mais uma vez, convidado a comparecer
;(mndeio B)•,
à
8'a
Secção desta Regional, nos dias uteis, das ti 1/2 às 15 horas, o
e) certificado do curso secundário fundamental de cinco anos.
Sr. Arcanjo Ferreira de Castro Lobo, az-funcionário desta reparti3. Da matrícula:
ção, que deverá prestar informações no processo F-61.876-38 e ouInscrito o candidato, a admissão emento será outorgada se o can- tros do protocolo desta Diretoria.
didato satisfizer as seguintes condições, dentro do número de vagas
Os abjetos que constituem assunto dos aludidos processas serão
existentes, e de acordo com a classificação que obtiver no concurso considerados extraviados, sob a responsabilidade do referido senhorde admissão:
caso não sê verifique o seu comparecimento.
.
a) condições físicas exigidas para o serviço naval, verificadas em
Rio de Janeiro, dezembro do 1938. — Amola(' Azcvcdo.
inspeção de sande, perante uma junta de Cinco (5) médios
6) aprovação em concurso de adrilissão, feita na sede da Escola
Naval, constante de provas escritas de Português, Matemáticas e Física
Departamento Nacional de Portos e Navegação
# Química, de acordo com os programas de ensino do Colégio Pedro II.
EDIT
- AT, DE CoNCORRENCIA PARA A VENDA DE PERRO VEIAI° n REMOÇA0 DA
4. Forma de requerimento e de declaração de estado civil:
CASCOS SUBMERSOS, NA FISCALIzAÇÃO DOS PORTOS Do CEARÁ
a) requerimento .dirigido ao diretor:
Chama-se a atenção dos interessados na concorréncii supracitada,
MODELO A
a realizar-se no dia 27 deste mês, para o edital publicado na íntegra,
no Diário Oficial de 16 do corrente mès.
'Senhor almirante, diretor da Escola Naval.
Secretaria do Departamento Nacional de Portos e Navegação, 17
, pai, mãe viuva, tutor ou procurador
de dezembro de 1938. — João Baptista Pereira, pelo abafe do ExkoM widereS especiais para requerer matrícula do menor.
, com .... anos de idade, brasileiro, requer a V. Ex. se pediente.
digne do mandar inscrevê-lo como candidato à matrícula nessa Escola,
no curse (de aspirante a guarda-marinha ou da aspirante aa Corpo de
Administração do Pôrto do Rio de Janeiro
Fuzileims Navais, conforme for ts caso).
Declaro aceitar as responsabilidade estabelecidas no &aguiamento
CONCORRÊNCIA N. 15
ila.Escrus e no seu Regimento Interno.
OBJETO — AQUISIÇÃO DE TRILHOS E ACESSORIoS
Nesies termos
No dia 13 (treze) de janeiro de 1939 (mil nove altos e trinta e
Pede deferimento.
nove) às 15 (quinze) horas, na sede da Administração do Porto do
(A.)
Rio de Janeiro, à Avenida Rodrigues Alves n. 20, 1° andar, serão reObservações —
— Firma ' reconhecida e juntar dois retratos cebidas e abertas as propostas referentes à aquisição de trilhos e acesp('qi,:enos de tipo identificação;
::ários, mediante as seguintes condições:
2." — A mai viuva, tutor ou procurador deve apresenta os títulos
,-) ;,,,,'C'VPM as sua responsabilidade legal mil relação ao candidato.
— Os concorrentes apresentarão as propostas em três vias,
b) toma da declaração de estado civil:
sendo a primeira selada de acordo com a lei, ¡som os algarismos cruá
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indicarem valores, escritos tamboril por extenso, sem emendas ou rasuras.
11 — SÓ serão aceitas as propostas dos concorrentes considerados
lcionios, a juizo exclusivo desta administração, e que tiverem feito a
caução de 3:000$000 (três contos de réis) em dietheiro, moeda corrente do Pais, na Tesouraria da Administração. A ibertura das proputas será realizada no dia e hora acima indicadm e cada concorrente
Presente antenticará as propostas dos demais, assinando-as.
III — O fornecimento que poderá ser ele trilhos novos ou "rolarei
constará do seguinte:
Toneladas
p) 10 (dez) quilómetros de trilhos tipo standard de 32.240
(trinta e dois kg. duzentas e quarentas gr.) por metro corrente (615 1. pljarda) perfil da A. Si C. E.,
com o comprimento de 12m., admitindo-se até 20 %
da encomenda com trilhos de 10 e 11 metros e 2
furos em cada extremidade
322,400
0) 1.000 (mil) pares de talas de junção para os trilho
acima, oonforme desenho , nesta administração, de
34 kg., com 8 furos
34,000
6.000 (seis mil) parafusos com arruelas "Grower" e
porcas, conforme desenho nesta administração, com O
8,800
IMO aproximado de MIO gr. cada um
IV — Os trilhos poderão ser novos ou "relays" bem como os aces33rios, e serão de aço Thomas ou Simons Martin, obedecendo quanto
ás especificações gerais, aos arts. 373, 445 e 484 do Caderno de Encargos n. i da E. F. C. B., edição de 1931, exceção feita das iniciais C. B, do item 1 do art. 484, as quais serio substituidas pelas
letras À. P. R. J. e da quota de fieealizaçao de 2 % que será dispeneada.
V — O material deverá obedecer rigorosamente aos requisitos das
especificações, desenhos e condições desta coleta e ser entregue na
Administração do Porto do Rio de Janeiro, sobre vagões desta, correu'do por conta do proponente ao qual for o pedido adjudicado, as despesas de descarga.
VI — O proponente escolhido pela Administração deverei reforceitição a que se refere a condição II com a importancia relativa a 10 % do valor total da encomenda, em titulo& da Divida 141-!
igen Federal ou em moeda corrente, na Tesouraria desta Adminittra_cão,
vn — Os preços serão dados em mil reis, por tonelada métrica
para os materiais e serão Cif Rio de Janeiro, correndo os direitos
aduaneiros por conta da Administração e as taxas portuárias e uoMissão de despachante por conta do fornecedor. Todos os documentos
deverão vir consignados à "Administração do Porto do Rio de Japeiro", para efeito de despacho com isenção de direitos, correndo por
conta do fornecedor qualquer despesa ou prejuízo que advenha da não
observanoia desta exigência.
VIII — Os proponentes deverão declarar: os prazos ou prazo em
que se comprometem a fazer a entrega parcelada ou total da encomenda; a procedência, fabricante, tipo, modelo, qualidade do aço doi
trilhos, etc., bem como o peso dos trilhos por metro corrente, de
,talas por par e dos parafusos por unidade.
- IX — Os proponentes deverão declarar detalhadaraente as cone
dieões de pagamento em que se propõem fornecer o material, indicando os prazos mínimos para sua liquidação.
X — Os pagamentos serão feitos parceladamente, e caso interesse
a esta Administração antecipar qualquer prestação, o fará mediante
d escont o de 1 % ao mês, no mínimo.
XI — O recebimento dos trilhos na usina e sua remessa, obedecerão às condições do Caderno de Encargos já citado, titulo n. 404, e
será feito pelo Bureau Ventas ou instituição semelhante, a ser designada previamente pela Administração do Porto a por conta dos proponentes.
XII — A Administração se reserva o direito de aceitar os preços
que mais lhe convenham, podendo rejeitar uma ou todas as propostas
ou anular a coleta feita ou pedir novos dados, sem que assista qualquer direito de reclamação aos proponentes. A Administração poderá lambem adquirir na praça ou onde encontrar e pelos preços que
conseguir, o material que deixar dç ser entregue, correndo todas as
despesas por conta doa fornecedores, além da aplicação das penalidades de condição
— os materiais deverão ser entregues dentro do prazo que
-for estipulado, de acordo oom a condição VIII, contado da data do reoebimento do
a firma ao qual for o mesmo adjudicado e
pedido pela previstas, condições estas
dentro dai especifica
as que não cumpritias importarão na ap Maças, da multa de 10 % do valor da encomenda, sendo concedida uma prorrogação de prazo de acordo com o material ainda não entrem e na multa em dobro em caso de reincidência, perdendo o fornecedor a idoneidade pelo prazo de um ano para
futuros fornecimentos à Administração, A_s multas, quando não depositadas no prazo fixado, serão deduzidas da caução.
XIV — Não serão aceitas propostas que consignem simplesmente
uma redução sobre o preço mais baixo obtido.
XV — Que ; z' Ml gr reclamações sobre fornecimento cio material
c.,.. i ra€lns ao superintendente -c devidamente
:acima devel l..
struida- .
Rio cé Janeiro, 8 de dezembro de 1938. — Boberval Germano 31eflytvestre Gomas de Araujo, stiperinierkis ir(a. gerente, Visto
dente.
8.28e1 -- 19-12-93a — 146$000:
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AllNISTIÉRIO DO TRABALHO, INDCSTRIA E COMÉRCH)
Caixa . de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários
da Central do Brasil
CONCORRÊNCIA PARA CONSTRUÇÃo DE skTE CASAS, À RUA BARBOSA DA r.
SLINA E SEIS CASAS À RUA FLACK

Pelo presente e pelo espaço de 30 dias, acha-se aberta nesta
Instituição, concorrência para construção de 13 casas para residências de associados e execução de obras correlatas no terreno da rua
Barbosa da Silva (lotes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7) e no terreno da rua Flaclz
(lotes 1, 2, 3, 4, 5, O).
Aos interessados será fornecido um exemplar das condições leee
Tais de concorrência plantas, especificações e lista de preços unitários, mediante a apresentação de um memorandum fornecido pela
Carteira Predial, correndo todas as despesas do copista por conta dos
concorrentes.
As prepostas deverão ser apresentadas em dois envelopes distintos A e B, fechados e lacrados, que serão recebidos no dia 23 de
janeiro de 1039, na Secretaria desta Caixa, à rua Visconde da Gávea
ri. 38, 3° andar.
O envelope A conterá os documentos que provem a quitação dos
Imposto » 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 preço global e os demais exigidos nas
normas de concorrência o prazo exigido para a realização das obras
o a declaração de que concordam com qualquer alteração que acarrete aumento ou diminuição de despesas avaliadas na base doe
preços unitários fornecidos, e finalmente, o compromisso de (Meou&
a integral submissão Ias condições gerais de concorrência.
Na sede desta Caixa poderão os concorrentes receber o memorandura acima mencionado bem como qualquer esclarecimento que
venha a solicitar.
Rio de Janeiro, 111 de dezembro de 1988. — Nicanor Pereira,
presidente.
(C 8.185 — 16-13-38 — 055500 g Yezenee

Departamento Nacional de Povoamento
De ordem do senhor diretor geral convido o senhor Wernell
Kwh, alemão, ex-residente em Livramento, Rio Grande do Sul, ei
comparecer á Primeira 'Moção deste Departamento, á hora do expediente, afim de prestar esclarecimentos, relativamente á sua pretensão para ingressar na Colónia Israelita, estabelecida no Estado
do Rio de Janeiro.
Departamento Nacional do Povoamento, (2 de descaLh.ro
1938. --dAssinatura Ilegivel), diretor de aeotiânt
1

Departamento Nacional do Trabalho
Primeira !Mação
Pelo presente fica convidado o Elr. Alvaro de Oliveira, pariri
mediante vista do processo em que o mesmo reclama contra o Banco Holandês Unido, apresentar a esta Secretaria, dentro do prazo de
10 dias, os indispensáveis esclarecimentos a respeito das informações oferecidas pelo referido Banco, noa já mencionados autos.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1938 . — 1. B. de Martino
Castilho, diretas geral, interino da Secretaria do Conselho Nacional
do Trabalho.

Departamento Nacional da Indústria e Comércio
Primeira Secção
CERTIDÃO

Em cumprimento ao despacho exarado pelo Sr. Diretor Geral
no requerimento de 8. A. Comag em 18 de dezembro de 1938, certifico que foram arquivados nesta Repartição, sob o a. 14.097,
os seguintes documentos: a) folha do "Diário Oficiar, de 27 de
agosto de 1938, com a publicação da ata da assembléia geral ordinária realizada em 22 de agosto de 1938, que aprovou o relatório
da diretoria, balanço, contas e parecer do conselho fiscal, relativos
ao exercício de 1937, elegeu os membros efetivos e suplentes do
conselho fiscal para 1938 e aprovou a proposta de li quidação da
sociedade e nomeou os liquidantes; b) folhas do "Diário Oficiar,
de 18 de agosto de 1938, com a publicação do relatório, balanço,
contas e parecer acima referidos; e) folha do "Diário Oficiar, de
14 de setembro de 1938, com a publicação de uma declaração á praCs; d) certificado relativo ao imposto de renda. — Departamento
Nacional da Indústria e Comércio. Primeira Secção. — Eu, Luiz
Walte,r Barbosa, escriturário da classe "E", passei a presente certidão. (Selado com 21)$200). — Rio de aneiro, 16 de dezembro de
1933. — Luiz Waiter Barbosa, escriturário "E". — Visto, Meto
&ares Pinto, oficial administrativo "K", no impedimento do diretor
da Secção — Carimbo: Departamento Nacional da Indústria e Comercio.
(C. 8.200 — 1911211938 — 341700.);
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Estado Maior do Exército

MINISTÊRIO DA GUERRA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Primeiro Regimento de Infantaria

GONCORRÈNOIA ADMINISTRATIVA PARA 1939

Edital n. 4

CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA
2DITAL N.

2 .

Chama-ee atenaão doa interessados para o edital de Concorrência admiD!strativa, publicada no "Diário Oficiar, de 14 do corrente más de dezembro, à página n. 25.343.
Quartel CO 1 0 Regimento de Infantaria, na 'Vila Militar — Capital Federal lê de dezembro de 1938. — Oswaldo Varejão da FonPP, 2° tenente, sedarei:1dd do C. A.

ca', ginas 24.793-24.795, o edital n. 3, relativo à concorrência desta re.
Acha-se publicado no Diário Oficial de 8 do corrente mês,

partição para o ano de 1939.
Os interessados serão atendidos pelo secretário do 0. Á., nos
dias úteis, das 14 às 16 horas.
As propostas, em envelopes lacrados, devem ser apresentadas
juntamente com os requerimentos de inscrição.
As inscrições serão admitidas até às 10 horas do dia 24 do coerente ink.

O registro das propostas, em mapa apropriado; será feito a partir
das 13 horas de 28 do corrente, com a presença ou à revelia dos interessados, sendo as mesmas propostas rubricadas para a devida
Diretoria do Serviço de Engenharia
apuração.
Chama-se a atenolle dos interessados para o edita/ de concorRio de Janeiro, C. F. 9 de dezembro de 1938. — Ca p itão_ km
Diário
Oficial
de
16
do
corrente,
à
parência pública, publicado no
mando de Freitas Rotim, secretário do C. A.

tina 25.634.

gli•nnn•n

Diretoria de Fundos do Exército
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de 00f1001`-n
rénoia publicado no Diário Oficial de 18 do corrente, à página
25.618.

Batalhão Vilagran Cabrita

Diretoria de Aeronáutica do Exército
DEPÓSITO CENTRAL DE AERONÁUTICA
r — De ordem do Sr. chefe do Depósito Central de Aerontlitléa,
chamo a atenção dos interessados para o edital de concorrência publicado no "Diário Oficial", de 12 deste mês. — 4 of,ii:ro2 Ca.mon*,
A° tenente tesoureiro.

Chama-se a atenção dos interessados para o edital de ooncorrência publicado no Diário Oficial de 16 do corrente, à págin(

Segunda Região Militar
g. DIVISÃO DE INFANTARIA'

papa.

80

•••n••n•n~.

REGIMENTO DE INFANTARIA

Regimento Andrade Neves

Comissão de rancho
Chama-sã á -atenção dos interessados para o edital de Wofiffirf&I-•
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de bonootránoia publicado no Didrío Oficial de .18 do corrente, à página eia administrativa publicada no "Diário Oficial", de 12 do corrente Ine.
páginas 25.130.
mr.M.11.1nn•
Quartel em Caçapava, Estado de São Paulo, 10 de dezembro dd
1938. — Abelardo de Medeiros Gaivão Raposo, i° tenente de A.drq., pe.
Diretoria de Engenharia
Isretário.

Chama-se a atenção doe interessados para o edital de isenoorrênCU publicado no Diário Oficial de 14 do corrente, à página 25.357.

-

Quartel General da Primeira Região Militar e .1* D.

Segundo Batalhão de Caçadores

I
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de oonou,S.
rência publioade po "Diário Oficial" de 17 . do terrento, à p_áidgai
25.738.

Chama-se a atenção dos interessados para o edital de bbnourso
jãe títulos publicado no "Diário Oficiar de 14 do corrente, à página
bfunero 25.360.

Nona Região Militar

1n1110•1n11

Centro de Preparação de Oficiais da Reserva

DESTACAMENTO DE OESTE
REGIMENTO MIXTO DE ARTILHARIA

Chama-Sê a atenção dos interessados para o edital "dt1 51~
Chama-se a atenção dos Interessados para o edital de concor-. rgoola
publicado no "Diário Oficial de 17 do (somente, à páging
corrente,
b,
página
rènoia publicado no Diário Oficial de 18 do
1A.737.
#5.614.

Serviço Central de

Estado Maior do Exército
Transportes

ciliama-se a atenção dos interessados para o edital de concorrilu.

Dia publicado no Diário Oficialde 12 do corrente, à página 25.110.
Laboratório Quimieo , Farmacéutleo Militar

lzbavaa-ee a atenção dos interessados para o edital de conooriZer. administrativa, publicado no Diário Oficial de 14 do corrente,

rn

Hospital de Convalescentes de Campo Baio
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de conoorrência, publicado no Diário Oficial de 13 do corrente más, à página
5 .23i.

Esequiel /Ne* Mescooto, 1 8 tenente secretário,

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AOS pagos
Chama-3e a atenção do* interessados para o edital de betiourt
)iánota publicado no "Diário Oficial" de 17 do corrente, á págigil
25.738.

Escola das Armas
Chama-es a atenção doe interessados para b edital tki bonoulia
abula administrativa, Publicado no "Diário Oficial" dffi 14 do rietrcitn

te, à página n. 25.366.
Quartel na Vila Militar, 17 de dezembro de 1938, —, ovkag Aiym
Mudo, capitão, secretário.
_

Segunda Região Militar
flEOUNDÁ DIVISÃO DE INFANTARIA — SEXTO RICOIMEXTT
DE INFANTARIA
COMISSÃO De RANCHO

Segunda Região Militar

Concorrência administrei i va

(NO culta' de coneurrência administrativa publicado às páginas
25.130 e 25.131 do "Diário Oficial" de 12 do corrente, façam-se si
seguintes retificações:
Item 11 — 2• 11 linha, onde se lê "Diretoria" Jeia-se "Serviço".
Item 14 — 2. 4 linha, onde se lè "Aproveitamento", leia-se *Aprdvisionamento".
Item 19 — Grupo I. suprima-se escovão pequeno, quilo, e ad
Serviço Central de Transportes
grupo I\ onde se lé -lenha em achas, metro linear" e "lenha em toros,
‘.1.1arna-se a atenção dos iiileve.sados para o edital de concor- metro linear » , leia-se, respectivamente, "lenha em achas. metro
Oncia publicado no "Diário Ofipial" de 8 da corrente, à página cúbico" . entut em toros, mnro cúbico". — Abetarda de getiginet
ti‘.605.
Galecio 1:q.,oso, 1.° tenente de Adminietraoão, secretário.
'

EIOSP/TAL MLLITAR DE SÃO PAULO
•
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de conoor•~eia administrativa publicado no Didario Oficial de 14 do corrente, à página 25.376.
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Subdiretoria de Transmissões
CONSELHO ADM IN ISTRAÇÃO
De ordem de Sr. coronel sidadiretor de Transmissões, sediada
no Quartel General do Exército, e presidente do Conselho de Administração, e de arocd'o com os ertigos 738, parágrafo 2.° e letra d, e
737 do Regulamento de Código de Contabilidade da União e aviso do
Exile°. Er. minisito da Gueera n. 7G0, de 12 de novembro do 1937, faço público a todos os interessados que desejarem fornecer os artigos
abaixo relacionados, durante o ano de 1939, que esta Sub-diretoria
receberá propostas para os referiras fornecimentos até às 15 (quinze)
horas do dia 30 (trinta) do lues de dezembro do corrente ano.
Condições do inscrição — Julgemiento de idoneidade dos candidatos.
I — Os intereesadns deverão apresentar requerimentos endereçados ao Sr. presidente do Conselho de Administração, pedindo inscrição,
acompanhados de todos os documentos cornprobatórios da Idoneidade comercial até às 14 (quatorze) horas do dia 25 (vinte e cinte)) do
mês de dezembro do corrente ano.
II — Ao requerimento de inscrição devem ser anexados os seguintes documentos:
a) prova com documentos próprios, além da licença da Prefeitura Municipal, de ser negociante em grande escala;
b) registro do contrato setiai ou da firma individual no Departamento Nacional de 'Mestria e Comércio, com declaração expressa
do capital;
o) estatutos em original ou "Diário Oficial", em que se acham
publicados com e.provação e registro, quando forem sociedades anónimas, legalmente constituidas, de acordo com o decreto n. 434, de
de 4 de julho de 18a0;
d) "Dierio Oficial" com a publicação do decreto autorizando
a funcionar na República, quandi, se tratar de firma estrangeira;
e) recibos originais de pagamentos dos impostos federais e municipais, referentes ao segundo semestre do corrente ano (1938), e
do imposto sobre a renda do corrente ano;f) certidão dos dois terçoe de empregados brasileiros, de que
trata o parágrafo 1." do artigi 1J do Regulamento anexo ao decreto
n. 21.921, de 12 de agosto de
g) eertidão e guia de selo da Alfândega, provando que é importador em grande escala, quaedo se tratar de artigos de procedência
estrangeira;
h) certidão provando que cumpriu fielmente o último contrato
ou ajuste com o governo;
1) documento provando haver na Caixa Económica do Rio de Janeiro a importância para garentia do fornecimento e constante do
grupo a que e.e propuser.
TU — Os possuidores de cartas patentes, além da apresentaçao da
Menne, provarão com documentes que se acham em goso da referida carta.
IV — Os documentos acima enumerados deverão ser sempre em
originai ou em certidões legais.
V — Os pedidos de inscrição deverão ser bem claros, declarando o peticionário discriminadamente os documentos que apresentou.
VI — Os documentos relátivos aos impostos federais e, Jiallaielpais prevalecerão até um (1; mês da data legai para a sua renovação e o inscrito que não apresentar dentro desse tempo os novos doelementos serei excluide e não poderá, sem que os legalize, tomar parXe nas concorrências.
VII — Os concorrentes declararão, obrigatoriamente, em seus
-requerimentes de inscrições e propostas de fornecmento, que se suleitam a todas as disposições fie% Código de Contabilidede da União,
seu regulamento, à do presente edital e às dos avisos ns. 758 e 760,
de 12 de novembro do ano de 1937, publicado no "Diário Oficial",
quilo que fôr aplicarei às unidades administrativas. Não serão Doeis em hipótese alguma condições não previstas neste edital, nem
imitida a viera& de redução de preços sobre as propostas mais
baratas.
VIU — A autoridade competente reserva-se o direito de anular
$ presente concorrência em qualquer tempo, sem que aos interessados
assista o direito de qualquer reclamação ou indenização.
IX — As propostas serão enviadas em três (3) vias dactilografadas, com preços por extenso e em algarismos, selada a primeira
via e todas datadas e assinada, com indicação da firma concorrente e do grupo a que concorre, sein emendas, rasuras ou elejo de qual
-quernatz.
X — As porpostas serão abertas pelo Se. presidente do Conselho de _Administração, em reunião do C. A., a realizar-se no dia 30
(trinta) do note de dezembro do corrente ano, às dezesseis ((6) horas.
com a presença dos interessados, ou à revelia dos mesmos.
,Condições da fornecimento
•
e
I — Os pedidos' devidamente organizados e empenhados deverão
eser satisfeitos dentro de 18 horas do recebimento do mesmo.
II — Os artigos de confecção terão o prazo prolongado para oito
!(8) dias, a contar da data do recebimento do respectivo pedido.
111 — Todos os artigos de foi necimentos serão de primei;
lids.de e ficarão sujeitos a e_same de qualidade e veritieação (P . quan(14,-,pog.s; n de eeedusae
tidade, correndo por conte de lorneredoi .
eu transporte.
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IV — No caso de rejeição por má qualidade a substituição-fali.'
se-á imediatamente, assim como o suprimento das faltas na ver111,4
cação das quantidades.
V — O não cumprimento da condição anterior autoriza o Cman
solho da Administração a fazer livre aquisição do artigo pedido no*
conta do for necedor, embora por preço mais elevado. Da mesma ma.
neira proceder-se-á se ‘3 forneredor não cumprir no prazo mareada
no presente edital. Em caso de reincidência, será a firma sumariam
mente excluída do regi s lro de insereção para todo o exercício, coifil
perda da caução aro beneficio dor cofres públicos.
VI — u fornecedor que, sem mamo de força maior dovidament4
comprovada, deixar de entregar dentro do prazo fixado no pedido,
os artigos nele inciuidos, pagará 'uma multa progressiva, ca/culad4
da seguinte forma, sare a h:mor:Anda total dos artigos rão entre-4
gues: a) 0,3% por dia que exceder do prazo, até quinze (15) diaa
de atrazo; c) 0,5% por dia que exceder do prazo proCedente até trios,
ta (30) dias de atrazo.
VII — As contas referentes aos fornecimentos em cada inès dei!
verão ser entregues até o tereeiro dia útil de cada mês seguinte, eni
três vias, acompanhadas dos respectivos pedidos, com selo de aproe
sentação e respectiva deelaraçãe de selos.
VIII — No deeorrer dos fornecimentos, a verificação de qual.quer irregularidade que manifeste, por qualquer forma, má fé ou ata
contrário às Iodar normas admitisteativas acarretará, não só a anula-4
ção da inscrição do fornecedor com a perda da caução em beneficie(
dos cofres públicos, além das demais penalidades de que fôr pastas
vel pela legislação em vigor.
IX — Os concorrentes só poderão atender a pedidos para qualfs
quer fornecimentos do presente edital, quando os mesmos estiveren;§
revestidos das formalidades l e gais, isto é, assinados pelo almoxarife,
empenhados pelo tesoureiro, visados pelo fiscal administrativo
autorizados pelo presidente do Conselho do Administração. E ainda de-4
verão, obrigatoriamente, na apresentação das faturas, fazê-las aconsw
panhar dá primeira via do pedia° que originou a despesa.
X — Aos concorrentes serão prestados esclarecimentos que dose..
>cem na Secretaria do Conselho de Administração desta Sub-dire-.
toria, às segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras das 11 ita
17 horas, e aos sábados, das b às 12 horas.
XI — De quaisquer outros artigos que necessite esta Sub-diretoria, dentro dos grupos abaixe, e que não constarem da relação anexa;
serão pedidos preçõs aos inscritos, em memorandum, fechado em ensi
velopes e protocolado, marcando-se dia e hora para apresentaçAsk
das propostas.
XII — Os concorrentes contemplados no fornecimento de que troo,
ta este edital caucionarão dentro de cinco dias, após terem recebida
a respectiva notificaeão, na forma estabelecida pelo C. G. I., uma
importância de 10% até a quantia de 50:0002000, e mais 5% sobra
o que exceder desta última. O cálculv será feito de acordo com o mése
ximo provavel das encomendas a serem realizadas na vi g ência d4
concorrência.
XIII — Os fornecimentos serão parcelados dentro de cada t
mestre, devendo a última entrega correspondente ao quarto Irias
tre ser feita até o dia 14 de novembro de 1939.
XIV — O prazo para entrega do primeiro pedido não poderá z
execedido de 60 dias.
XV — Os artigos entregues dentro do prazo e recusados pela bat
missão de recebimento do material deverão ser substituidos pelo for..
necedor dentro do prazo suplementar que será fixado pela adininisei
tração deste estabelecimento e que não poderá exceder de 30 dias. n
XVI — Qualquer dos concorrentes que venha tomar parte nal'
concorréneias dos estabeleoimentos congéneres, oferecendo preços('
mais baixes para o fornecimento durante o ano de 4939, terá os een4
pr eço s automaticamente baixados nesta Sub-diretoria até o nivel dif.
daqueles, levadas em conta as despesas de transporto, se as hou
O concorrente a que fôr adjudicado qualquer artigo e negara fazer a caução para a garantia do fornecimento, não poderá
trar em nova concorrência durante o prazo de 2 (dois) anos.
XVII — Cada concorrente deverá declarar em suas propostas
quantidade máximas que se propõe a fornecer ou compromete-se
fazer fornecimentos sem quantidades limitadas.
XVIII — Quando por qualquer motivo houver anulação de
penho de despesas não serão admitidas reclamações, conforme as
belece o artigo 32 da lei n. 150, de 24 de dezembro de 1935.
Capital Federal, 16 de dezembro de 1938. — Octavio
Oliveira, 2e tenente convocadp, secretário do C. A.
Relação dos artigos usados nesta repartição
EN - 01 Cabos e fios elétricos — Fios magnéticos:
Número de ordem — Dosecriminação — Unidade
EN-01-C-1. Cabinho americano, flexivel e rígido, n. 16,
EN-01-C2. Cabinho, americano, flexivel e rígido, a. 18,
EN-01-C3 . Cabinho americano, flexivel e rígido n. 20,
EN-01-ee. Cabinho americano, flexivel, de cores, n. 16,
EN-01-C-5. Cabinho americano, flexivel, de cores, u. 18,

tu.

-Pa
metr.&
-metro,
metzee.
metro.
metro.
EN-d1 -C-6 . Cabinho nmerierino, tlemvel, de cores, n. 20, metro.
_
Cehitilio americano, rígido, de cores, o. !-; metro.
LN-01-C-8. Cabinho nmericano, rígido, de cores,
• Ii metr.
isibiebn
•!!et,ro.í.
rigif10"
de cores:,
4::!1 , u de Lo.r...::ha para Lres c, n 11.“,

1114'11't).

•

14'1,
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EN-01-C-12. Cabo americano, flexível, de 18 x 16, metro.
EN-01-e-13. Cabo flexível, 2 x 18, com isolamento de algodão,
metro.
EN-01-e-14. Cabo flexivel, 2 x 16, com isolamento de algodão,
Metro.
EN-01-C-15. Cabo duplo hildado, com Capa de borraCha "wr,-

potro.

EN-01-C-16. Cabo alta te ção, de 9 mm., metro.
EN-01-e-17. Chicote de ligação, de 5 fios, metro.
EN-01-C-18. Cordões para fones, um.
EN-01-C-19. Cordão de 4 condutores, para telefones, metro.'
EN-01-F-1. Fio de alta tensão, de 3 mm. com 1 isolamento de
borracha e 1 de linho, metro.
EN-01-F-2. Fio de alta tensão, de 5 mm. com 2 isolamento de
borracha e 1 de linho, metro.
EN-01-F-3. Fio de alta tensão, de 7 mm. com 4 isolamento de
borracha e 1 de linho, metro.
EN-01-F-4. Fio de alta tensão, de 7 mm. com isolamento de
borracha, metro.
EN-01-F-45. Fio . de alta tensão, de 9 mm, com isolamento de
borracha, metro.
EN-01-F-6. Fio de baixa e alta corrente, de 5 mm,
EN-01-F-6. Fio de baixa tensão e alta corrente, de 5 mm, com
1 isolamento de borracha e 1 de linho, metro.
EN-01-F7. Fio de cobre má, n. 8. quilo.
EN-01-F-9, Fio de cobre TA n. 12, quilo. para antena, quilo.
EN-OiF-i0. Fio de cobre esmaltado, n. 14,
BN-01-F-11. Fio cupron ral n. 28, quilo.
EN-01-F-12. Fio cupron nú, n. 32, quilo.
EN-01-F-13. Fio cupron nO, n. 36, quilo'
EN-01-F-14. Fio cupron ml, n, 40, quilo.
EN-01-F-15: Fio com capa de chumbo a 1 condutor, n. te,
Metro.
EN-01-F-16. Fio de capa de chumo li 1 condutor, ia. 14,
Metro.
EN-0i-F-17. Fio com capa de chumo a 1 condutor , n. 16,
metro.
EN-0i-F-18. Fio com mi a de chumbo a 2 condutores, n. 12,
Metro.
ED1-01-F-19. Fio com capa de chumbo a 2 condutores, n. 14,
Metro.
EN-01-F-20. Fio com capa de chumbo a 2 condutores, ri. 16,
Metro.
EN-01-F-21. Pio com capa de chumbo a 3 condutores, n. 12,

metro.

EN-01-F-22. Fio com capa do chumbo a 3 condutores, a. 14,
metro.
EN-01-F-23. Fio com capa de chumbo a 3 condutores, n. 16,
metro.
EN-01-F-24. Fio flexível de alta tensão, n. 10, metro.
EN-01F-25. Fio . flexivel com isolamento de algodão, n. 16,
metro.
EN-01-F-26. Fio flexivel com isolamento de borracha diversas
cores, n. 14, metro.
EN-01-F-27. Fio flexivel, com Isolamento de borracha, clivaraas cores, n. 16, metro.
BN-01-1r-28. Fio flexivel Icom isolamento de borracha, diversas
cores, n. 18, metro.
•
BN-01-F-29. Fio flexivel) verde e amarelo, i-64, de Isolamento
D. 2 por 10, metro.
EN-07-F-30. Fio flexivel, verde e amarelo, 1-64 de Isolamento
e. 2 por 12, metro.
EN-01-F-31. Fio flexivel, verde e amarelo, 1-64 de isolamento,
e. 2 por 14. metro.
EN-01-F-32. Fio flexivil, verde e amarelo, 1-64 de isolamento,
e. 2 por 16, metro.
EN-01-F-33. Fio flexivel, verde e amarelo, 1-64 de Isolamento,
h. 2 por 18, metro.
EN-01-F-34. Fio flexivel,'verde e amarelo, 1-84 de Isolamento,
e. 2 por 20, metro.
EN-01-F-35. Fio para ligação de geradores, de cobre, Isolado
com 1 camada de algodão branco e outra de diferentes cores, metro.
EN-01-F-36. Fio fuzivel, para 1 ampére, quilo.
EN-01-F-37. Fio fuzivel. para 2 ampéres, quilo,
EN-01-38. Fio fuzível, para 5 arripéres, quilo.
EN-01-F-38. Fio fuzive • t para 10 amperes, quilo.
EN-01-F-40. Pio fuzivel para 20 aropéres, quilo.
EN-01-F-41. Fio fuzivel. para 30 ampéres, quilo_
EN-01-F-42. Fio magnético DCC n. 3, quilo.
EN-01-F-43. Pio magnésio DCC n. 9, quilo.
EN-01-F-44. Fio magnético Dee n. 10.
EN-01-F-45. Pio magnético DCCC n. 11, quilo.
EN-01-F-46. Fio magnétia. Dee n. 12, quilo.
EN-01-F-47. Fio magnético Dee n. 13, quilo.
EN-01-F-48. Fio magnético Dee n (4, quilo.
EN-01-F-49. Fio magnético Dee n. 15, quilo. .
EU101-F-50. Fio magnético Dee n. 16, quilo.
EN-01-F-51. Fio magnético Da` n. 17, quilo.
EN-01-F-52. Fio magnético Dee a. 18, Quilo,
EN-01-F-53. Fio magnétict Dee n. 19, quilo. •
EN-01-F-54. Fio.niagnétien Dee: n. 20, quilo.
EN-01-F-55. Fio magnético Dee n. 2t, quilo
EN-01-1.-50. Fie i magnético DÇÁ: n. 22, (Pila

Dezembro de 1938 25971

EN-01-T-57. Fio magnético Dee n. 23, quilo.
EN-01-F-58. Fio magnético DCC n. 24, quilo.
EN-014F-. Fio' magnético DeC n. 25, 'quilo.
EN-01-F-60. no inpQnéheo Dfle n. 26, quilo.
E.v.-01-F-61. Fio magnético f'rle. n. 27, quilo.
E-01-F-e. Fio magnético i')C,C a. 28, quilo,
F,N-01- F-63. Fionrw.
inél;co Dec
2.Ç1.
EN-1-F-61. Fio magnético DCC, n. 30, quilo.
EN-01-F-65. Fio magnético DCC n. 31, quilo.
RN-01-F-66. Fio magnético DCe n. 32, quilo.
EN-01-F-67. Fio magnético Dee n. 33, quilo.
EN-01-F-68. Fio magnét:co I)CC, n. 34, quilo.
EN-01-F-69. Fio magnético DCC n. 35, quilo.
EN-01-F-70. Fio magnético Der n. 36, quilo,
EN-01-F-71. Fio niagnr:tiec DCC n. 37, quilo.
EN-0l-F-72. Fio magméticc . Da" a. 33. quilo.
EN-01-F-73. Fio magnético Dilt: n. 30, quilo.
F10 magnético Dee n. 40, quilo.
EN-01-F-75. Fio magnético DeS n. 15, quilo.
FX-01-F-76. Fio magnético DCS n. 16, quilo.
.EN-01-F-73. Fio magnétic_ Dee n. 39, quilo.
EN-01-F-78. Fio magnético DCS n. 18, quilo.
EN-01-1-79. Fio magnético DCS n. 19, quilo.
• EN-01-F-80. Fio magnético DeS n. 20, quilo.
EN-01-F-81. Fio magnético DCS n. 21,. quilo.
EN-01-F-82. Fio magnético DCS n. 22, quilo.
EN-01-F-83. Fio magnético DCS n. 23, quilo,
EN-01-F-84. Fio magnético DCS n. 24, quilo.
EN-01-17-85. Fio magnético DeS n. 25, quilo.
BN-01-86. Fio magnético nns ri. 26, quilo
EN-01-F-87. Fio magnetico DeS a. 27, quilo.
EN-01-F-88. Fio magnético DCS n. 28, quilo.
EN-01-F-89. Fio magnético DCS ri. 29, quilo.
EN-01-F-90. Fio magnético DeS n. 30, quilo.
EN-01-F-91. Fio magnético DCS o. 31, quilo.
EN-01-F-92. Fio magnético DeS n. 32, quilo.
EN-01-F-93. FIO magnético DOS n. 33, quilo.
EN-01-F-94. Fio magnética DOS n. 34, quilo.
EN-01-F-95. Fio magnético DOS n. 35, quilo.
EN-0i-F-96. Fio magnético DÇS n. 36, quilo.
EN-01-F-97. Fio magnético DCS n..37, quilo.
EN-01-F-98. Fio magnetico »CS n. 38, quilo.
RN-01-1.-99. Fio magnético DOS n. 39, quilo..
EN-01-F-100. Fio magnético DOS n. 40, quilo.
EN-01-F-101. Fio magnético esmaltado c/ capa de
quilo.
EN-0i-F-102. Fio magnético esmaltado c/ capa de
quilo.
EN-01.-F-103. Fio magnético esmaltado c/ capa de
quilo.
EN-91-F-104. Fio magnético esmaltado c/ capa de
quilo.
EN-01-F-105. Fio magnético esmaltado e/ capa de
quilo.
EN-01-F-106. Fio magnético esmaltado c/ capa de
quilo.
EN-01-F-107. Fio magnético esmaltado e/ capa de
quilo.
EN-01-F-108. Fio magnético esmaltado c/ capa de
quilo.
EN-01-F-109. Fio magnetico esmaltado o/ capa de
quilo.
EN-01-F-ii0. Fio magnético esmaltado o/ capa de

seda, n. 20,

seda, a. 21,
seda, a. 22,
seda, 0. 23,
seda, n. 24,
sedat n. 25,

seda, n. 26,
seda, n. 27,

seda, n. 28,
seda, n. 25,
quilo.
EN-0/-F-11.1. Fio magnético esmaltado o/ capa de seda, n. 80,
quilo.
EN-01-F-112. rio magnético esmaltado c/ capa de seda, n. 31,
quilo.
EN-01-F-113. Fio magnético esmaltado c/ capa de seda, n. 32,
quilo.
EN-01-F-114. Fio magnético esmaltado c/ capa de seda, n. 33,
quilo.
EN-01-F-115. Fio magnético esmaltado c/ capa de seda. n. 84,
quilo.
EN-01-F-116. Fio magnético esmaltado c/ capa de seda, n. 35,
quilo.
EN-of-F-117. Fio magnético esmaltado e/ capa de seda, n. 36,
quilo.
EN-01-F-118. Fio magnético esmaltado c/ capa de seda, n. 87,
quilo.
EN-01-F-119. Fio magnético esmaltado o/ capa de seda, n. 38,
quilo.
EN-01-10 -120. Fio magnetico esmaltado c/ capa de seda, n. 89,
quilo.
EN-01-F-121. Fio esmaltado (magnética) c/ capa de seda, n. 40,
quilo.
RN-01-1-122. Fio esmaltado com capa de algodão, número 42,
quilo.
EN-01-1F-123 . Fio esmaltado com uma capa de algodão n.

EN-01 . 1.-124, Fio esmaltado com uma capa de algodão, a.
quilo.

tit
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EN-01-F-125. Fio esmaltado com uma capa de algodão,
quilo.
FN-01-F-123. Fio esmaltado com uma capa de algodão, n. 16,
quilo.
EN-01-F-127. Fio esmaltado cam uma capa de algodão, n. 17,
quilo.
EN-01-F-123. Fio esmaltado com uma capa de algodão, a. 18,
:quilo.
EN-01-F-129. Fio esmaltado com uma capa de algodão, n. 19,
,quilo.
baN-01-F-130. Fio esmaltado com urna capa de algodão, n. 20,
EN-01-F-131. Fio esmaltado com uma capa de algodão, n. 21,
,quilo.
EN-01-F-132. Fio esmaltada com urna capa de algodão, n. 22,
;
lquilo.
EN-01-F-133. Fio esmaltado com urna capa de algodão, n. 23,
quilo.
j
EN-01-F-134. Fio esmaltado com uma capa de algodão, n. 24,
quilo .
EN-01-F-135. Fio esmaltado com uma capa de algodão, n. 25,
quilo.
EN-01-F-136. Fio eshialtado com uma capa de algodão, n. 26,
quilo.
EN-01-137. Fio esmaltado com uma capa de algodão, n. 27,
quilo.
EN-01-F-138. Fio esmaltado com uma capa (1-: algodão, n. 28,
, quilo.
EN-01-F-139. Fio esmaltado com uma capa de algodão, il. 29,
quilo.
EN-01-F-140. Fio esmaltado com uma capa de algodão n. 30,
quilo.
EN-01-F-141. Fio esmaltado com uma capa de algodão n. 31,
'quilo.
EN-01-F-142. Fio esmaltado com uma capa de algodão n. 32,
quilo.
EN-01-F-143. Fio esmaltado com uma capa de algodão n. 33,
quilo.
EN-01-F-144. Fio esmaltado com uma capa de algodão n. 34,
EN-01-F-145. Fio esmaltado com uma capa de algodão n. 35,
quilo.'
EN-01-F-146. Fio esmaltado com uma capa de algodão n. 36,
quilo.
EN-01-F-147. Fio esmaltado com uma capa de algodão n. 37,
quilo.
EN-01-F-148. Fio esmoltado com uma capa de algodão n. 38,
quilo.
EN-01-F-149. Fio esmaltado com uma capa de algodão n. 39,
quilo.
EN-01-F-150. Fio esmaltado com urna capa do algadão n. 40,
quilo.
EN-01-F-151. Fio magnético esmaltado n. 10, quilo.
EN-01-F-152. Fio magnético esmaltado n. 11, quilo.
N-01-F-153. Fio magnético esmaltado n. 12, quilo.
-01-F-154. Fio magnético esmaltado n. 13, quilo. •
EN-01-F-155. Fio magnético esmaltado n. 14, quilo.
EN-01-F-156. Fio magnético esmaltado n. 15, quilo,
EN-01-F-157. Fio magnético esmaltado n .16, quilo.
EN-01-F-158. Fio magnético esmaltado n. 17, quilo.
EN-01-F-159. Fio magnético esmaltado, n. 18, quilo.
EN-01-F-160. Fio magnético esmaltado n, 19, quilo
EN-01-F-161. Fio magnético esmaltado n. 20, quilo.
EN-01-F-162. Fio magnético esmaltado n. 21, quilo.
EN-01-F-163. Fio magnético esmaltado n. 22, quilo.
EN-01-F-164. Fio magnético esmaltado n. 23, quilo.
EN-01-F-165. Fio magnético esmaltado n. 24, quilo.
EN-01-11-166. Pio magnético
n. 25, quilo.
EN-01-F-167. Fio magnético esmaltado n. 26, quilo.
EN-01-F-168. Fio magnético esmaltado n. 27, quilo.
EN-01-F-169. Fio magnético esmaltado n. 28, quilo.
EN-01-F-170. Fio magnético esmaltado n. 29, quilo.
EN-01-F-171. Fia magnético esmaltado n. 30, quilo.
EN-01-F-172. Fio magnético esmaltado
31, quilo
EN-01-F-173. Fio magnético esm3Itaato, n. 32, quilo
EN-01-7-174. Fio magnético esmaltadq D. 33, quilo.
EN-01-F-175. Fio rnagnétfeó asma/lacta n. 34, quilo.
EN-01-F-176. Fio magnético esmaltado n. 35, quilo.
EN-01-F-177. Fio magnético esmaltado, n. 3ttà quilo
EN-01-F-178. Fio magoético esmaltado n4 , quilo.
EN-01-F-179. Fio magnético ramallado ta'
quilo.
EN-01-F-180. Pio magnético esmaltado n.
, quilo.
EN-01-F-181. Fio magnético esmaltado n.
, quilo.
EN-01-F-182. Fio magnético esmaltado n. .11, quilo.
EN-01-F-183. Fio magnélicd" esmaltado n. 42, quilo.
EN-01-F-184. Fio magnético esmaltado n. 43, quilo.
EN-01-F-185. Fio magnético esmalta& ra 44. quilo.
EN-01-F-186. Fio de niquel cromo n. 1,o, grama.
EN-01-F-187. Fio de. niquel cromo 11. 29. grama.
EN-01-F-188. Fio de niquel cromo n. 31, grama.
EN-01-F-189. Fio de niquel cromo n. 35, grama.
Fia ale niquel cromo a. 36, grama.
I
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EN-01-F-191. Fio niquellna e. 24, grama.
EN-01-F-192. Fio niqueliaa n. 31, grama.
EN-01-1?-193. Fio "WP" n. 12, metro.
EN-01-1?-10•. Fio de ferro doee, para núcleo de transformador,
r, 23, quilo.
EN-ot-w-135. Fio de ferro doce, para núcleo de transformador,
n. 30, quilo.
EN-01-F-196. Fio de ferro doce, para núcleo de transformador,
n. 32, quilo.
EN-01-F-197. Fio de ferro doce, para núcleo de transformador,
n. 10, quilo.
EN-01-F-198. Fio de chumbo R. C. ti., n. 10, com três condutores, nietro.
EN-01-1"-199. Fio de chumba R. C. C., n, 12, com um conatia
for, metro.
EN-01-F-200. Fio de chumbo, 1/10, metro.
EN-01-F-201. Fio de chumbo, 1/12, mtero.
EN-01-F-202. Fio de chumbo, 1/14, metro.
EN-01-F-203. Fio de chumbo, 2/14, metro.
EN-01-F-204. Fio de chumbo, 2/16, metro.
EN-01-F-205. Fio de chumbo, 3/4, metro.
EN-01-F-206. Fio para tubo, n. 8, quilo.
EN-01-F-207. Fio para tubo, n. 12, quilo.
EN-01-F-208. Fio preto isolado, RCT, n. 8, quilo.
EN-01-F-209. Fio preto isolado, ROT, n. 12, quilo.
02 — Material elétrico:
EN-02-A-1. Arruela para tubo eletroduto, de 1/2", grosa.
EN-02-A-2. Arruela para tubo eletroduto, de 3/4", grosa.
EN-02-B-1. Bateria de acumuladores, de 6 volts, 80 AH, re$
caixa de madeira, uma.
EN-02-B-2. Bateria de acumuladores de 6 volts, 100 AH, eal
caixa de madeira, uma.
EN-02-B-3. Bateria de acumuladores de 6 volts, 120 AH,
caixa de madeira, uma.
EN-02-F3-4. Bateria de acumuladores de 43 volts, 140 AH,
caixa de madeira, uma.
EN-02-B-5. Bateria de acumuladores de 6 volts, 150 AH, urina
EN-02-B-6. Betume para bateria de acumuladores, quilo.
EN-02-B-7. Bobina de papel tele-tipo, n. 12, uma.
EN-02-B-8. Box reto, de 3/4", um.
EN-02-B-9. Boi reto, de 1/2", um.
EN-02-B-10. Box reto, de 1", um.
EN-02-B-11. Bucha para tubo, eletrodutto, de 1/2", uma
EN-02-13-12. Bucha para tubo eletroduto, de 3/4", uma.
EN-02-(1-1. Caixa da derivação, de 4" x 4", uma.
— Caixa de derivação do 5" x 5", uma,
EN-02-C-3. Cambric de seda, em fita de 1/2", em rolo de 36
jardas, ralo.
EN-02-C-4. GmbH° de seda, em fita de 3/4", em rolo de 34
jardas, ralo.
EN-02-C-5. Cambric de seda de 1/2„, peça.
EN-02-C-5. Cambaia de seda, de 1.a , rolo.
EN-02-C-6. Cambric de seda amarela, em lençol, de 0,05mm., del
espessura, metro
EN-02-C-8. Cambaia de seda, em lençol, de 0,020 mm, metro.
EN-02-C-9. Carnbric do seda, em lençol, de 0,005mm., metro.
EN-02-C-10. çambric de linho, em fita de 3/4", em rolo de
jardas, rolo.
EN-02-C-11. Carrilado de linho preto, em lençol, metro*
EN-02-C-12. Cambric de linho preto, SS n. 008, metro.
EN-02-C-13. Cambric de linho amarelo, em lençol, de 0,01, dd
espessura, metro •
EN-02-C-14, Cambric do linho amarelo, em lençol, de 0,02, dei
espessura, metro
EN-02-C-15. Cambric de linho amarelo, em lençol, tipo Sei
D. 005, metro.
EN-02-C-16. Cambric de linho amarela, em lençol, tipo SS.,
n. 007, metro.
EN-02-C-17. Cambric de linho amarelo, em lençol, tipo 854
P. 010, metro.
EN-02-C-18. Campainha "Eclipse", de 4", uma.
EN-02-0a19. Campainha "Eclipse", de n. 204, uma.
EN-02-C-20. Carvão esférico para microfone ,de 1,5, de diãmetrk
quilo.
EN-02-C-21. Calino para pararaios, um.
EN-02-C-22. Chave bi-polar para antena, uma.
EN-02-C-23. Chave bi-polar, base de lonça, c/fuivets para 25
amperes, 120 volts., uma.
EN-02-C-24. Chave manual com três posições, uma,
EN-02-C-25. Chave manual com seis posições, uma .
EN-02-C-26. Chave monotdrica inversora para antena, urna.
EN-02-C-27. Chave inversora, de 1 faca, base de porcelana, uma.
EN-02-C-28. Chave trifásica, com base de louça, uma.
EN-02-C-29. Chicote ACME, um.
niversar, para bateria, tamanho médi4
um.
i;lips para bateria, n. 24 A, um.
Clips para bateria, n. 45 A, um.
ciaapate ira aprendizagem, urna.
. Cli,nt para parafti,o, par.
E
i.\-02-C-25. Cleat de porcelana para dois fios, par.
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EN-02-C-36. Conduit de metal niquelado, de 3/8" de diâmetro,
EN-02-F-27. Fuziveis cartuchos para 400 amperes, um.
)netro)
EN-02-F-28. Fusíveis cartuchos para 600 ampéres, um,
EN-02-C-37. Cordão, 644 Til, metro.
EN-02-F-20. Fuzíveis faca para 100 amperes, um.
EN-112-11-38. Cordão de duas, pontas, sem pegas, para telefora.s
EN-02-F-30. Fuzfveis faca para 200 amperes, um.
metro.
EN-02-F-31. Fuzíveis faca para 400 amperes, um.
EN-02-C-39. Curva de eletroduto de 1" de diâmetro, uma.
EN-02-F-32. Fuzíveis faca para 600 amperes, um.
EN-02-C-40. Densímetro Stabil, um.
EN-42-F-33. Fuzíveis rolha para 10 amperes, um.
EN-02-C-41. Densímetro, para bateria, um.
EN-02-F-34. Fuzíveis rolha para 20 amperes, um.
EN-02-C-42. Densímetro, completo, um
EN-02-F-35. Fuzíveis rolha para 30 amperes, um.
EN-02-C-43. Densímetro para ácidos leves, um.
EN-02-F-36. Fuzíveis rolha para 60 ampéres, um.
EN-02-C-44. Densímetro para ácidos pesados, um.
EN-02-G-1. Grampos isolantite para instalação, caixa.
EN-02-E-1. Espagueti de cores, p/alla tensãí, de Imm., de diâEN-024-1. Interruptor "Eby", um..
netro, um.
EN-024-2. Interrwptor de circilito singelo, um.
EN102-E-2. Espagueti de cores, 'Valia tensão, de 1,5, de diáEN-024-3. Interruptor de contacto momentâneo, um.
)netro, um.
EN-024-4. Interruptor de inversão, um.
EN-02-E-3. Espagueli de cores, p-alta tensão, da 2 mm., da diaL'N-024-5. Interruptor de inversão duplo, um.
EN-02-I-6. Interruptor rotativo de 10 amp. 2 secções, um.
Oietro, um.
EN-02-E-4. Espagueti de cores, p-alta tensão, de 3 mm, de diâEN-02-I-7. Interruptor rotativo de 5 amp. 2 secções, um.
potro, um.
EN-024-8. Interruptor rotativo de 20 arop. 2 secções, um.
EN-02-E-5. Espagueti de cores, p/alta tensão, de 4 mm., de diaEN-02-I-9. Interruptor rotativo de 10 amuo. 3 Secções um.
MN-024-10 . Interruptor tambor, tipo PH/15, um.
. pietro, um.
EN-024-11. Interruptor tambor, tipo P11/25, um.
EN-02-C-6. Espagueti de cores, p/alta tensão, de 5 Trim., diaEN-02-I-12. Interruptor para 115 voltta, um.
pnetro, um.
11
EN-024-13. Interruptor HFI para 2 direções, um.
EN-02-E-7. Espagueti de cores, p/alta tensão, de G mm., de dia- .
EN-02-I-14. Interruptor Mi para 3 direções, um.
petro, um.
EN-024-15. Intkruptor 1111 para filamento, um.
EN-02-E-8. Espaguati de cores, p/alta tensão, de 7 mm., de dittEN-024-16. Interruptor GE 10 am p. 250 volts, c/espelhô, parpletro, um.
EN-02-I-17. Isolador Stand Off de isolanite, de 2 1/2", um.
EN-02-E-9. Espagueti de cores f p/alta tensão, de 8 mm., de diàEN-024-18. Isolador Stand Off de isolanite, de 2", um.
)netro, um.
EN-024-19. Isolador Stand-Off de isolanite, de 1 1/2", um,
EN-02-E-10. Espagueti de cores, p/alta tensão, de 9 mm. de diâEN-024-20. Isolador Stand-Ohf de isolanite, de 1", um.
)netro, um.
EN-024-21. Isolador Stand-Off de porcelana, de 1", um.
EN-02-E-11. Espagueti de cores, p/alta tensão, de 10 mm. de diáEN-024-22. Isolador Stand-Off de porcelana, de 1 1/2", IDA..
. !Metro, um.
EN-02-I-23. Isolador Stand-Ohf de porcelana, de 2", um.
EN-02-E-12. Espagueti de cores, P/alta tensão, de 10 mm, um..
EN-024-24 Isolador Stand-Off de porcelana, de 2 1/2", un1.,
EN-02-E-13. Ebonite em chapa de 5 mm. de espessura, quilo.
EN-024-25. Isolador de porcelana GR 260-B, um.
EN-02-E-14. Ebonite em chapa de 6 mm. de espessura, quilo.
EN-024-26, Isolador de porcelana GR 260-B, um.
EN-02-E-15. Ebonite em chapa de 7 mm. de espessura, quilo.
EN-024-27. Isolador de porcelana, 260, um.
EN-02-E-16. Ebonite em bastão de 4 mm. de diâmetro, quilo
EN-02-I-28. Isolador de porcelana, com ranhuras, de 0,15,
N-02-E-17. Ebonite em bastão de 1/4" de diâmetro, quilo.
' EN-024-29. Isolador de porcelana tipo castanha, de 5", um.unis,
EN-02-E-18. Ebonite em bastão cio 5/16" de diâmetro, quilo.
EN-024-30. Isolador tde porcelana com base de metal, de
EN-02-E-19. Ebonite em bastão de 9/16" de diâmetro, quilo.
EN-02-E-20. Ebonite em bastão de 3/8" de diâmetro, quilo. •, para parede, um
EN-02-E-21. Ebonite em bastão de 5/8" de diâmetro, quiio.
EN-024-31. Isolador reto de 4", um.
EN-02-E-22. Ebonite em bastão de 1/2" de diâmetro, quilo.
EN-024-32. Isolador 136, um.
EN-02-E-23. Ebonite em bastão de 3/4" de diâmetro, quilo.
EN-02-I-33. isolador de vidro de 3", para antena, uni,
EN-02-E-24. Ebonite em bastão de 1" de diâmetro, quilo.
EN-02-I-34. Isolador de porcelana, tipo cubo de 4". unct
EN-02--25. Ebonite em bastão de 1 1/4" de diâmetro, quilo
EN-024-35. Isolador, tipo 937, um.
EN-02-E-26. Ebonite em bastão de 1 1/2" de diâmetro, quilo.
EN-02-I-36.
Isolador de 4", um.
EN-02-E-27. Ebonite em bastão de 2" de diâmetro, quilo.
EN-024-37.
Isolador
de 7", um.
EN-02-E-28. Ebonite em tubo de 1/2" de diâmetro, quilo.
EN-024-38. Isolador de 12", um.
EN-02-E-29. Ebonite em tubo de 2" de diâmetro, quilo.
EN-024-39. Isolador de 30", um.
N-&2-E-30. Ebonite em tubo de 2 1/2" de diâmetro, quilo.
EN-024-40. Isolador de parede, de 3", um.
N-02-E-31. Ebonite em tubo de 3" de diâmetro, quilo.
EN-02-I-41. Isolador de parede, de 7", um.
EN-02-E-32. Electrodos de 2 mm., n. 102, quilo.
EN-024-42. Isolador de parede de 10", um.
N-02-E-32. Electrodos de 3 mm., n. 102, quilo.
EN-02-I-43. Isolador de parede de 12", um.
EN-02-E-34. Electrodos de 2mm., n. 154, quilo.
EN-024-44.
Isolador pilar, de 12", um.
EN-02-E-35. Electrodos de 2inm., n. 165, quilo.
EN-024-45. Isolador pilar, de 3", um.
EN-02-E-36. Electroclos ide 2 1/2mm., n. 165, quilo.
EN-024-46. Isolador pilar, de 4", um.
EN-02-E-37. ElecErodos de 3mm., n. 104, quilo.
EN-024-47. Isolador pilar, de 6", um.
EN-02-E-38. Electrodos de, 3mm. n. 151, quilo.
EN-024-48. Isolador, tipo cuba de 2 1/2", um.
' de 5mm., um.
EN-02-E-39. Electrodos de grafite,
EN-024-49. Isolador, tipo cuba de 4 3/8", um.
EN-02-E-40. Electrodos .cle grafite, de 5 mm., um.
EN-024-50. Isolador, tipo cuba de 9 5/10", um.
EN-02-F- 1. Ferro elétrico para soldar, de 120 V-200 W, um.
EN-02-L-1. Lâmpada de carvão de 25 W para 120 volts, uma,
EN-02-F- 2. Ferro elétrico pára soldar, de 120 V- 50 W, um.
EN-02-L-2. Lâmpada de carvão 'de 40 W para 120 volts, uma,
EN-02-F- 3. Ferro elétrico para soldar, de 110 V-100 W, um.
EN-02-L-3. Lâmpada de força do 25 velas, para 32 volts, uma.
EN-02-F- 4. Ferro elétrico, para soldar, de 110 V- 50 W, um.
EN-02-F- 5. Ferro elétrico para soldar "Ersa", de 220 V-100 W, uma.EN-02-L-4. Lâmpada do iluminação de 25 W, para 130 volts,
EN-02-F- 6. Ferro eletrico para soldar, de 200 V-100 W, um.
EN-02-L-5. Lâmpada de iluminação de 25 W, para 220 volts,
EN-02-F- 7. Ferro elétrico industrial "GE", de 1.000 W-200 V, uma.
EN-02-L-6. Lâmpada de iluminação de 40 W, para 110 volts,
EN-02-F- 8. Fita isolante preta, de 1/4 de libra, rolo.
uma.
EN-02-F- 9. Fita isolante preta, de 1/2 libra, rolo.
EN-02-L-7. Lâmpada de iluminação de 40 W, para 130 volte,
EN-02-F-10. Fita isolante preta, de 3/4 de libra, rolo.
• uma..
EN-02-F-11. Fita isolante branca, de 1/4 de libra, rolo.
EN-02-L-8. Lâmpada de iluminação de 40 W, para 220 volta,
EN-02-F-12. Fita isolante branca, de 1/2 libra, rolo.
uma.
EN-02-F-13. Fita isolante branca, ee 3/4 de libra, rolo.
EN-02-L-9. Lâmpada de iluminação de 60 W, para 110 volt.,
EN-02-F-14. Fita isolante de borracha, de 1/4 de libra, rolo.
uma.
EN-02-F-15. Fita isolante de borracha, de 1/2 libra, rolo.
EN-02-L-10. Lâmpada de iluminação de 60 W, para 120 volts
EN-02-F-16. Fita isolante do borracha, de 3/4 de libra, rolo.
EN-02-F-17. Fuzfveis tubulares de vidro, para quadro telefônico, uma.
EN-02-L-11. Lâmpada de iluminação de 60 W, para 220 volta,
2 amperes, um.
EN-02-F-18. Fuzíveis tubulares de vidro, para quadro telefônico, uma.
kle 2 1/2 amperes, um.
EN-02-L-12. Lâmpada de iluminação de 100 W, para 110 volts,
EN-02-F-19. Fuziveis tubulares de vidro, para quadro telefônico, uma.
lu 3 amperes, um.
EN-02-L-13. Lâmpada de iluminação de 1.'00 W, para 130 volts,'
EN-02,1?-20. Fuzíveis cartuchos para 10 amperes, um.
urna.
EN-02-F-21. Fuzíveis cartuchos para 20 amperes, uni.
EN-02-L-14. Lâmpada de iluminação de 100 W, para 220 volts,
EN-02-F-22. Fuzfveis cartuchos para 30 amperes, um.
urna.
EN-02-F-23. Fuzívels cartuchos para 60 ampéres, um.
EN-02-L-15. Lâmpada de iluminação de 200 W, para 110 volte,
EN-02-F-21. Fuzíveis cartuchos para 100 amperes, um.
uma.
EN-02-F-25. Fuzíveis cartuchos para 200 amperes, um.
EN-02-L-16. Lâmpada de. iluminação de ,200 3V, p.g.4 41Q wAtt
EN-02-F-26. Fuziveis cartuchos para 300 amperes, um.
uma.

ri
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EN-02-L-17. Lâmpada de iluminado de 200 W, para 220 volts,
uma.
EN - 02 -L - 18. Lâmpada de iluminação de 300 W, para 220 volts,
unia.
EN - 02 - L - 19. Lâmpada de iluminação de 500 W ., para 120 volts,
Urna.

EN - 02 -L- 20. Lâmpada Neon, pequena, uma.
EN - 02 - L - 21. Lâmpada Neon, de 1/4 volts, uma.
EN - 02 -L- 22. Lâmpada Pilot de 2 112 volts, uma.
EN - 02 - L - 23. Lâmpada Pilot de 3 volts, uma.
EN - 02 - L - 24. Lâmpada Pihd . dr 6 volts, unia.
EN - 02 - M - 1. Manipularlor "Sinal" B-68, com cigarra, um.
EN - 02 - M - 2. ManipulaJor "Sinal" 68, com cigarra, um.
EN-02-M-3. Manipulador "Fleron", com pilha e lâmpada, um.
EN - 02 - M - 4. Massa para bateria (betume da Judéia), quilo.
EN-02-M-5. Mica, quilo.
EN- 02 - M - 6. Min "Ruhy" com 10 cms. x 20 eus., qui'
EN - 02 - M - 7. Micanite em folha de 0,5 rn.in., quilo.
EN - 02 - M - 8. Micanite em folha de 0,005, quilo.
rufio
EN - 02 - M -9. Micanite dura de 0,20
Micanite dura de 1/32", quilo.
EN - 02 - P - 1. Papel isolante cinzento, quilo.
EN - 02 - P- 2. Papelão amarelo de 1 in.rn, quilo.
EN-02-P-3. Papleão amarelo de 2 rn.m., quilo.
EN-02-P-4. Papelão isolante amarelo de 1/16", quilo.
EN-02-P-5. Papelão isolante amarelo de 1/32", quilo.
EN - 0'2- P - 6. Papelão isolante cinzento de 0,5 rn.m.,
EN-02-P- 7. Papelão isolante cinzento de 1,5 mim, quilo.
EN-02-P- 8. Papelão cinzento de 0,2 m/m., quilo.
EN-02-P- 9. Papelão cinzento de 0,8 rn/m., quilo.
EN-02-P-10. Panela elétrica "Universal" de 220 volts, para ooh
Coa.
EN-02-P-11. Pasta para soldar em latas de 100 gramas, uma.
EN-02-P-12. Pasta para soldar em latas de 500 gramas, uma.
EN-62-P-13. Placas negativas de 14 x 14 x 3, para acumuladores,

uma.

EN-02-P-14. Placas positivas de 14 x 14 x 3, para acumuladores

Urna.

i•
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EN-02-P-15. Placas para baterias, tipo II, positivas, uma.
EN-02-P-16. Placas para baterias tipo H, negativa, uma.
Porta fuzfvel rolha, troam°, base de louça, uma.
EN-02-P-18. Porta fuzível rolha, para 30 amp., 250 volts, uma.
EN-02-P-19. Pilha seca, de 1,5 volts, uma.
EN-02-P-20. Pilha seca de 45 volts, n. 5.308, uma
EN-02-P-21. Pilha seca de 1,5 volts, uma.
EN-02-P-22. Pilha, seca de 4,5 volts, n. 781, uma.
EN-02-P-23. Pilha seca, de 4,5 volts, n. 560, uma.
EN-112-P-24. Pilha seca, TI. 935, uma.
EN-02-P-25. Pilha seca, de 1,5 volts, n. 26, uma.
EN-02-P-26. Pilha seca, de 9 volts, n. 78, uma.
EN-02-P-27. Pilha seca, de 12 volts, n. 79, uma.
'EN-02-P-28. Pilha seca, de 45 volts, n. 60, uma.
EN-02-P-29. Pilha seca, de 45 volts, ri. 350, uma.
EN-02-P-30. Pilha seca, de 45 volts, n. 360, uma.
EN-1J2-P-31. Pilha seca, de 1.5 volts, uma.
EN-02-P-32. Pilha seca, de 1,5 volts, uma.
EN-02-R- 1. Receptáculos de louça, para lâmpadas de firmainação, um.
EN-02-R- 4. Receptáculos de baquelite, para lâmpada de iluItninação, um.
EN-02-R- 3. Receptáculos minguou, de baquelite, um.
EN-0241- 4. Receptáculos para lâmpada "Pilot", um.
EN-02-S- 1. Separadores para bateria de acumuladores, um.
de corrente de rolha, completa, uma.
ZN-02-T- 1. Tomada
EN-02-T- 2. Tomada de corrente de porcelana, com pino, uma.
EN-02-T- 3. Tomada de corrente de baquelite, com pino, uma.
EN-02-T- 4. Tomada de corrente de baquelite, trifásica, com
pino, para 380 volts, 25 amperes, uma.
EN-02-T- 5. Tomada de corrente de porcelana, trilastes, com
pino, de 250 volts e 30 amnéres, uma.
EN-02-T- 6. Tomada de corrente em baquelite, monafásiea, com
pinos, para 250 volts e 30 arnpéres, uma.
EN-02-T- 7. Toma "Beaver", 28, uma.
ZN-12-T- 8. Tomada "Arrow", 1.911, uma.
EN-02-T- 9. Tubo de cobre de 1 1/2", com 1/8", de parede, um
EN-02-T-10. Tubo de cobre recosido de 5 m/m., metro.
EN-02-T-11. Tubo de cobre recosido de 7 m/m, metro.
21N-02-T-12. Tubo de cobre recosido de 9 m/m., metro.
EN-02-T-13. Tubo elatroduto de 1/2", metro.
EN-02-T-14. Tubo eletroduto de 3/4", metro.
ÉN . 02-T-15. Tubo elotroduto de 1", metro.
EN-02-T-16. Tubo elatroduto de 1 1/2" metro.
'
-02-T-17. Tubo elatroritito de 3", metro.
N-02-T=18. Tubo de passagem de porcelana, de 1/2", um.
• N-02-T-19. Tubo de passagem de porcelana de 1". um.
N-02-T-20. Tubo de passa gem, de porcelana, ele 5/8", um.
03 — Instrumentos e aparelhos de ráadida:
EN-03-A- 1. Amperímetro térmico, mod. 301, um.
EN-03-A- 2. Amperímetro térmico mod. 425, um.
EN-03-A- 8. Amperímetro térmico mod. 476, um.
UN-Q2-A- 4. Amperímetro térmico mod. 507, um.
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- EN-03-C- 1. Calibre Mauser de precisão, de 160 mim., com ea.

cala de décimos, um.

EN-03-C- 2. Calibre Starret para ângulo de ferramenta 00

n. 390, tu,
EN-03-C3, Calibre de grossura com 22 lámin9s, um.
Calibre de fio padrão americano B. S., um
EN-03CEN-03-C- 0. Compasso de precisão de 6", um,
EN-03-C- 6. Compasso exterior de 10", um.
EN-03-C- 7. Compasso interior de 10", um.
'EN-03-C- 8 C,ompawsd divi.sor de aço polido, de 4", de comprsmento, um.
EN-03-C- 9. Coupasso divisor de aço polido, de 6", de comprimento, um.
EN-03-E- 1 . Escala métrica de madeira de um metro, "Rabona".
uma.
EN-03-E- 2 . Escala métrica de aço "Italione", de 12", uma.
EN-03-E- 3 . Escala de aço alemão, com um metro, uma.
EN-03-F- 1 . Fita métrica de aço flexível com dois nnetroe
uma.
Eei-03-M- 1. Medidor de roscas métricas com 18 lâminas, de
0,5,a 7 ni/m, um.
EN-03-M- 2. Medidor de roscas, inglesa com 28 laminas, de 4 it
80 fios, um.
EN - 03 - M- 3. Metro articulado de buxo, simples, um.
EN-03-M- 4. Metro articulado, duplo, "Stanley", um
EN-03-M- 5. Miliamperímetro mod. 301, um.
EN-03-M- 6. Miliamperímetro mod. 376, um.
E.p-03-M- 7. Millamperímetro mod. 425, um.
EN-03-M- 8. Miliamperfmetro mod. 506, um.
ÉN-03-T- 1. Test para medidas, mod. 772, um.
EN-03-T- 2. Test para válvulas mod. 773, portátil, um.
EN-03-T- 3. Test volt-ohmeter, mod. 412, um.
EN-03-V- 1. Voltímetro de dupla escala para baterias de
acomladores, um.
EN-03-V- 2. Voltímetro portátil Jewel para 7,5/150 volts De
um.
EN-03-V- 3. Voltímetro de 15 volts, mod. 301, um.
EN-03-V- 4. Voltímetro de 150 volts, mod. 301, um.
EN-03-V- 5. Voltímetro de 500 volts, mod. 301, um.
EN-03-V- 8. Volimetro de 1.000 volts, mod. 301, um
EN-03-V- 7. Voltímetro de 1.500 volts, mod. 301, um.
EN-03-V- 8. Voltímetro de 2.000 volts, mod. 301, um.
EN-03-V- 9. Voltímetro de 2.500 volts, mod. 301, um..
EN-03-10. Voltímetro de 3.000 volts, mod. 301, um.
EN-03-V-11. Voltímetro de 15 volts, mod. 506, um.
EN-03-V-12. Voltímetro de 15 volts, mod. 517, UM.
04 — Material isolante de calor.
EN-04-A- 1. Amianto em folha, quilo.
EN-04-A- 2. Amianto em pó, quilo.
05 — .Utensílios para pintura:
EN-05-A- 1. Algodão em pasta para lustro, quilo.
EN-05-B- 1. Belumadeira de 3", para pintor. uma.
EN-05-B- 2. Beturnadeira de 2", para pintor, um*
EN-05-B- 3. Brocha de cabelo para caiação, uma.
EN-05-L- 1, Lixa dagua sortida, folha.
EN-05-P- 1. Pincel redondo n. 10, um.
EN-05-P- 2. Pincel redondo n. 12, um.
EN-05-P- 3. Pincel redondo n. 14, um.
EN-05-P- 4. Pincel redondo n. 16, um.
EN-05-P- 5. Pincel redondo R. 18, Um.
EN-05-P- 6. Pincel redondo n. 20, um.
EN-05-P- 7. Pincel redondo n. 22, um.
EN-05-P- 8. Pincel redondo n. 24, um
EN-05-P- 9. Pincel chato n. 10, um.
EN-05-P-10. Pincel chato n. 12, um.
EN-Oti-P-11, Pincel chato n. 14, um.
EN-05-P-12. Pincel chato n. 16, um.
EN-05-P-13. Pincel chato ri. 18, um.
EN-05-P-14. Pincel chato n. 20, um.
N-05-P-16. Pincel chato n. 22, um.
EN-05-P-17. Pincel chato n. 24, um.
EN-05-P-18. Pincel de pelo de marta, n. 8, um.
EN-05-P-19. Pincel para cola, um.
EN-05-T- 1. Tricha Elefante de 1", uma.
EN-05-T- 2. Tricha Elefante de 1 1/2", uma,
EN-05-T- 3. 'Tricha Elefante de 2", uma.
'EN-05-T- 4. Tricba Elefante de 2 1/2", uma.
EN-05-T- 5. Tricha de pelo de marta, de 2", uma.
06 — Madeiras:
E-0(5-C- 1. Cedro cru táboa de Orn,030 de espessura, p62.
EN-06-C- 2. Cedro em táboa de Orn,007 de espessura, pé2.
EN-o0-C- 3. Cedro em táboa de 0m,010 de espessura, pé2.
EN-00-C- 4. Cedro em táboa de 0m,035 de espessura, Pée.
EN-00-C- N. Cedro em táboa de Orn,040 de espessura, p62.
11\ -06-C- 6. Cedro ein táboa de 0m,050 de espessura, p62.
7. Cedro em táboa de 0m,000 de espessura, 02.
F:.\-o6-1- 8. Cedro em táboa. de 0m,070 de espessura, p62.
E.N -06-C- 9. Cedro em ',ilhoa de Orn,080 ii
pessura, péft.
EN -06-C- I . Cedro em MI= de Om.6e11; de-. espessura, 04
In-1/6-C-1 1 . Cedro em táboa de 1/2 - , de espe. ssura, pé2.
EN-00-C-12. Cedro em [ilhoa de 3/4". de esoessura. oé2.
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EN-06-C-13. Cedro em ~a de 8/8", de espessura, p48.
EN-06-C-14. Cedro em táboa de 1 $1 de espessura, pé2.
E1Ç-06-C-15. Cedro em chapa compensada simples A de 0,008
metro.
EN-06-C-16. Cedro em chapa compensada simples A de 0,010;
metro.
EN-06-C-17. Cedro em chapa compensada simples A de 0,012,
metro.
EN-06-C-18. Cedro em chapa compensada simples A de 0,004,
metro.
EN-0G-C-19. Cedro em chapa compensada simples A de 0,015
Metro.
EN-06-C-20, Cedro em chapa compensada simples A de 0.006
metro.
EN-06-C-21. Canela em táboa de 1" x 9", dúzia.
EN-06-C-22. Canela em táboa de 1" x 12", dúzia.
EN-06-G- 2. Guarabu de 3" x 9", metro.
EN-06-G- 1, Guarabú de 3" x 3", metro.
EN-06- I- 1. Imbuia em chapa compensada simples A de 0m,008
pé2.
EN-06-I- 2. Imbuia em chapa compensada simples A de 0m,010
pé2.
EN-06-I- 3. Imbuia em chapa compensada simples A de 0m,012,
1
pe2.
EN-064-4. Imbuía em chapa compensada simples A de 0m,004,
pé2.
EN-064-5. Imbuia em chapa compensada simples A de 0m,006,
pé2.
EN.-06-I-6. Imbuia em chapa compensada simples A de 0m,015,
pé2.
EN-06-P-1. Peroba de Campos em tábua de 0111,110 de espessura, pé2.
EN-06-P-2. Peroba de Campos em tábua de am,080 de capassura, pé2.
EN-06-P-3. Peroba de Campos em . tábua de 0m,070 de espessura, pé2.
EN-06-P-4. Peroba de -Campos em tábua de 0m,007 de espessura, pé2.
EN-06-P-5. Peroba" de Campos em tábua de 0m,030 de espessura, pé2.
1
EN-06-P-6. Peroba de Campos em tábua de 0m,035 de espessura, pé2.
EN-06-P-7. Peroba de Campos em tábua de 0m,010 de espes1
sura, pé2.
EN-06-P-3. Peroba de Campos em tábua de 0m,045 de espessura, Pé2.
EN-06-P-9. Peroba de CaraPos em tábua de. 0m,050 de espcssura, pe2.
EN-06-P-10. Peroba de Campos 'em tábua de . 3/4" de espessura, pé2.
EN-06-P-11. Peroba de Campos em tábua de 3/8" de espes-.
sura, pé2.
EN-06-P-12, Peroba de Campos em tábua de 1/2" de as pessura, pé2.
EN-06-P-13. Peroba de Campos em tábua de 1" de capassura, P.é..2.
EN-06-P-44. Peroba de Camposem tábua de 0m,01 de espessura, 02.
:A , EN-06-P-15. Peroba de Campos de 3 x 3, metro.
EN-06-P-16. Peroba de Campo§ de 3 x 4 1/2" metro,
EN-06-P-17. Peroba de Campos de 3 ss 6, metro.
EN-06-P-18. Peroba de Campos de 3 x 9, metro.
'EN-06-P-19. Peroba de Campos em frisos para assoalho, metro.
EN-06-P-20. Peroba de Campos em frisos para forro, metro.
Pll7-08-P-21.. Peroba rosa de g A 9 1 upáro,
EN-06-P-22. Peroba rosa do ?
metro.
RN-é6-P23. Peroba rosa de I x 4 lít, metro.
EN-06-P-24. Peroba rosa de 3 x 6, metro.
• EN-06-P-25. Peroba mia com chapa compensada, simples, B, de
0m,008 de espessura, metro.
EN-06-P-26. Peroba rosa em chapa, compensada, simples B, de
.0m,010 de espessura, metro.
EN-06-P-27. Peroba rosa einl chapa' compensada, simples, B,
•
onzon de espessura, metro.
EN-06-P-28. Peroba rosa em' chapa compensada, simples, B,
0m,004 de espessura metro.
EN-06-P-29. Peroba roba em tohapa compensada, simples, B, de
0m,006 de espessura, metro.
EN-06-P-30. Peroba rosa em ehapa compensada, ~pias, 13, de
0m,015 de espessura, metro.
EN-06-P-31. Pinho do Paraná de V, em tábuas de 1" x 12", cm
1 1'. a., pé quadrado.
EN-06-P-32. Pinho do Paraná de 1*, em tábuas de 9", fls. 4,
metro.
EN-06-P-38. Pinho do Paraná de 1', em tábuas de 9", fls. 9,
metro.'
EN-06-P-34. Pinho do Paraná de 2', em tábuas de 1" x 1-2", com
1 f. a., pé quadrado
EN-06-P-35. Pinho do Paraná de 2*, em tábuas de 1" x 12", pé
quadrado.
,..EN-06-1,-3" do Paraná gin folha de metrg,
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EN-043-P-37. Pinho do Paraná- de 3" x 3", metro.
EN-06-P-38. Pinho do Paraná de 3" x 6", metro.
EN-06-P-39. Pinho do Paraná de 3" x 9", metro.
EN-07 - Ferragens (inclusive parafusos para madeiri)
EN-07-A-1'. Aldrabas de latão de 1,5 crns., uma.
EN-07-A-2. Aldrabas de latão de 3", uma.
EN-07-A-3. Alfabeto de aço com 10 M.M., jogo.
EN-07A-4. Alumínio em chapa de 1/2 m. m. de espessnr6V
quilo.
EN-07-A-5. Alumínio em chapa de 1/4 m. m. de espessural
quilo.
EN-07-A-6. Alumínio em chapa de 1 m. m. de espessura, quilci.:
EN-07-A-7. Alumínio em chapa de 1 1/2 m. m. de espessura§
quilo.
EN-07-A-8. Alumínio em chapa de 2 m. m. de espessura, quilo,
EN-07-A-9. Alumínio em chapa de 2 1/2 m. m. de espessura§
quilo.
EN-07-A-10. Alumínio em chapa de 3 m. m. de eispessurA,
quilo.
EN-07-A-11. Arame de aço quadrado, de 5/16" de diâmetrA , quilo.
11
EN-07-A-12. Arame de aço de 3/32" de diâmetro, quilo.
EN-07-A-13. Arame de aço . para mola co
l 4/8" de diâmetr(is
quilo.
EN-07-A-14. Arame de aço de 0,25 m. m. de diâmetro, quilos
EN-07-A-15. Arame de aço de 0,32 m. mn. de diâmetro, quilo.
EN-07-A-16. Arenas; de aço de 0,45 m. m. de diâmetro, quilo.
EN-07-A-17. Arame de aço de 0,50 m. m. do diâmetro, quilos
EN-07-A-18. Arame de aço de 0,60 m. m. de diâmetro, quilo.
EN-07-A-19. Arame de aço de 0,65 m. m. de diâmetro, quilo.
EN-07-A-20. Arame de aço de 0,70 m. m. de diâmetro,quilo.,
EN-07-A-21. Arame de aço de 3 m. m. de diâmetro, quilo.
EN-07-A-22. Arame de aço para mola, de 3,25 m. m. de dlika
metro, quilo.
EN-07-23. Arame de aço para mola, avermelhado, de 4 m.
de diâmetro, quilo.
EN-07-A-24. Arame de cobre do 3132" de diâmetro, quilo.
EN-07-A-25. Arame de ferro galvanizado, n. 14, quilo.
EN-07-A-26. Arame de ferro galvanizado, n. 16, quilo.
EN-07-A-27. Arame de latão de 1 16" de diâmetro, quilo.
EN-07-A-28. Arame de latão de 5 16" de diâmetro, quilo.
EN-07-A-29. Arame de latão de 1 8" de diâmetro, quilo.
EN-07-A-20. Arame de latão de 0,65 m. m. de diâmetro, quitOW
EN-07-A-31. Arame de latão de 112 m. m. de diâmetro, quilsN
EN-07-A-32. Arame de latão de 1 m. m. de diametro,,
,
EN-07-A-33. Arestas de 3,18", quilo.
EN-G7-A-34. Arruelas de borracha, tamanho menor, grosa.
EN-07-A-35. Arruelas de borracha, tamanho maior, grosa.
EN-07-A-36. Arruelas de ferro de 5 8" de diâmetro, grosa.
EN-07-A-37. Arruelas de ferro de 3 8" de diâmetro, grosa.
EN-07-A-38. Arruelas de ferro, de 3 4" do diâmetro, grosa.:
EN-07-A-39. Arrue/as do ferro, de 1 4" de diâmetro, grosa.;
EN-07-A-40. Arruelas de ferro, de 1 2" de diâmetro, grosa.
EN-07-A-41. Arruelas de latão, de 114" de dimetro, grosa.
EN-07-A-42. Arruelas de latão, de 3116" de diâmetro, grosa.
EN-07-A-43. Arruelas de latão, de 118" de diâmetro, grosa.,
EN-07-A-44. Arruelas de latão, de 7 32" de diâmetro, grosa.
EN-07-A-45. Arruelas do latão, de 5 32" de diâmetro, grosa.
EN-07-A-46. Arruelas de latão, de 7 16" de diâmetro, grosa.
EN-07-A-47. Arruelas de latão, de 112" de diâmetro, grosa.
EN-07-A-48. Arruelas de pressão, de 114" de diâmetro, groeilor
EN-07-A-49. Arruelas de pressão, de 5132" de dimetro, grosa,
• EN-07-A-50, Arruela a de preSs80, de 3116" de diâmetro, 'grosa.
EN - 07 -4-011 Arruelas de pressão, de 1 8" de diâmetro, grafi.
EN-07-A-52, Arruelas de p ressão. de 1 2" de diernetre. gmn.
EN-07-A-53. Arruelas de pressão, de 11 32" x 11118" de altura,
grosa.
EN-07-A-54. Arruelas de pressão, de aço, de 9164" de circunlgto
rência, grosa.
EN-07-A-55. Arruelas de lata° niqueladas, de 112", de furo
8 min. de espessura, grosa.
EN-07-B- 1. Balmases de cobre, quilo.
EN-07-B- 2. Balmases de latão niquelados de (12" x 11, qui,
EN-07-B- 3. Balde ferro esmaltado de 0m,30 de boi, 34, ;7"
EN-07-B- 4. Balde galvanizado de 8", um.
•
EN-07-I3- 5. Barbante de algodão fino, quilo.
EN-07-B- 6. Barbante grosso, quilo.
EN-07-B- 7. Barbante fino em novelos, quilo.
EN-07-B- 8. Batentes de borracha vermelho, de . X" X 318",
EN-07-B- 9. Bomba para PM, uma.
EN-07-B-10. Bon Ami, tijolo.
EN-07-B-11. Borboleta de latão para parafuso de IN% 13
RN-07-B-12. Borboleta de latão n. 3, sem taro, uma
E1'Ç-07-B-13. Borboleta de metal, uma.
EN-07-B-14. Braçadeira para tubo de borracha, uma., IéNia
EN-07-B-15. Breu, quilo.
EN-07-C- 1. Cabo de aço para adrice de 118", do hirWiderone,
eia, metro.
EN-0'7-Cgabo de aço simples flexivel de 5132" de eircunf,
rên3iii. metro.
EN-07-C- 3. Gabo de madeira para lima, um.
EN-07-C- 4. Cabo de manilha de 112", de cirounferência, qui
l'45-91414.5 A. gedeadi2 "Xalq", 9.§2 MM uni -
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EN-07-P-8. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira
Cadeado "Vale", de 38 mm., um.
2/4 a 9, grosa.
Cadeado "Yale", de 51 mm., um.
EN-07-P-9. Parafuse de ferro, cabeça abata, para madeira
Cadeado "Yale Júnior", um.
8/4 a 10, grosa.
Cantoneira de ferro de 314" x 118", quilo.
EN-07-P-10. Parafuso de ferro, Gabava chata, para madeira
Cantoneira de ferro de 1" x 118", quilo.
8/4 a 11, grosa.
Cantoneira de ferro de 112" a 118", quilo.
EN-07-P-11. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira
Cantoneira de ferro de 1 114" x 1 114 x 3:io •,
8/4 a 12, grosa.
Quilo.
EN-07-P-12. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira
EN-07-C-13. Cantoneira de ferro de 2" x 1 112" x.3116", quilo.
8/4 a 15, grosa.
EN-07-C-14. Cantoneira de ferro de 2" a 1" x 3116", quilo.
EN-07-P-13. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira
EN-07-C-15. Cantoneira do ferro de 2" a 2" a 3116", quilo.
EN-07-C-16. Cantoneira de ferro de 112" x 112" a 118", quilo. 8/8 a 3, grosa.
EN - 07 - P - 14. Parafuso de ferro, cabaça ohata, para madeira
EN-07-C-17. Canivete de uma folha, com 8,5 mus., "Rodger",
8/8 x 5, grosa.
ittn.
EN-07-P-15. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira de
EN-07-C-18. Capacho de ferro articulado, com 0m,90 a 1 0.
8/8 a 6, grosa.
EN-07-P-16. Parafuso de ferro, cabeça ohata, para madeira dq
EN-07-C-19. Carburundum em pó, quilo.
0/8 a 7, grosa.
EN-07-C-20. Celuloide de 1 mm., de espessura, folha
EN-07-P-17. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira cld
EN-07-21. Celuloide de 2 mm., de espessura, folha.
5/8 x 2, grosa.
ÉN-074,-22. Celuloide de 2 112 mm., de espessura, folha.
EN-07-P-18. Parafuso de ferro, cabeça abata, para madeira de
EN-07-C-23. Celuloide de 3 mm., de espessura, folha,
5/8 a 3, grosa.
EN-07-C24. Cera virgem, quilo.
EN-07-P-19. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira dq
ON-07-25. Cola-tudo "Universal", um.
W8 a 4, grosa.
EN-07-0-26. Compasso de 4", sem mola, um.
EN-07-P-20. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira de
EN-07-C-27. Compasso de 5", meia lua, um,
5/8 a 5, grosa.
filN-07-C-28. Compasso de 6", sem mola, um.
EN-07-P-21Parafuso de ferro, cabeça chato, para madeira do
N-07-C-29. Compasso de 10", meia lua, um.
5/8 a 6, grosa.
EN-07-C-30. Corda para estais, de 1/8" de diametró, aleitai,
EN-07-P-22. Parafuso de ferro, cabeça chata, para =cidra de
EN-07-C-31. Corda chumbada de 1/4" de diâmetro, metro.
5/8 a 7, grosa.
EN-07-C-32. Corda chumbada de 8 in.m. de diâmetro, metro.
EN-07-P-23. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira de
EN-07-C-33. Cordão traçado de 1/8" de diâmetro. Metro.
5/8 a 8, grosa.
EN-07-C-34. Cordoalha esmaltada, de 7 x 0m,20, metro.
EN-07-P-24. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira de
EN-07-C-35. Cordoalha esmaltada, de 3/8" de diâmetro. metro
5/8 a 9, grosa.
EN-07-C-36. Cordoalha de aço, de 1/8" de diâmetro, metro
EN-07-P-25. Parafuso de ferro, oabeça chata, para madeira dá
EN-07-D-1. Diamante para cortar vidro, um.
6/8 a 11, grosa.
EN-07-D-2. Dobradiças de ferro, de 1 1/4" x 3/4", par
EN-07-P-26, Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira dó
EN-07-D-3. Dobradiças de ferro, de 1" x 1/2", par.
1/2 a 2, grosa.
EN-07-D-4. Dobradiças de ferro, 2 1/2" x 1", par.
EN-07-P-27. Parafuso de ferro, cabeça ohata, para madeira do
EN-07-D-5. Dobradiças de ferro, de 2" x 1", par.
1/2 a 3, grosa.
EN-07-D-6. Dobradiças de ferro, de 2" x 1/2", par
EN-07-P-28. Parafuso de ferro, cabeça chata, para nuuthnra da
EN-07-D-7. Dobradiças de ferro, de 3" x 1", par.
grosa.
EN-07-D-8. Dobradiças de latão, de 18 mam., sem furo, mui 1.c. 1/2 :;
EN-117-P-29. Parafuso de ferro, cabeça chata para madeira de
EN - 07 - D-9. Dobradiças de latão. com largura aberta de `...'S ro,111 ••
1/2 -a
JIP Inetro.
Paraf uso de ferro, oabeoa chata, para nuuteira de
do
la'í.".
.
o,
11,.
21
m.m.
x
1
1/2",
por
N-07-D-.10. Dobradiças
x 7. aro .a.
I
1/2
par.
1/2"
j;
EN-07-D-11. Dobradiças de Inã,s, do 1
I
_Là -0;-r-21. Para l'USO de ferro, cabeça chata, para madeira de
1/2" x 1/2", pai..
EN-07-D-12. Dobradiças de hurio,
.
1/2 a 9, grosa.
EN-07-D-18. Dobradiças de lano, (1( . junla. de 1 1/2" x
E.N-07-P-32. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira de
pa gos, par.
1/2
x
11, grosa.
dis 1", nar.
EN-07-D-14. Dobradiças de 1:
EN-07-P-33. Parafuso de ferro, cabeça chato, para madeira de
k EN-07-D-15. Dobradiças dr taViui, 1 1/2. com largura aberta 1/8 a 5, gi.osa.
to 21 tn.m., par.
EN - 07 - P - 31. Parafuso de ferro, cabeça chata, Para nuUknra de
EN-07-D-14. Dobradiças de la,r,o de 2 1/2" x I - . par.
7/8 a lu, grosa.
1N- 07 -D- 17. Dobradiças de lalNo, de 1 1/1- x 3/4 - par,
EN-07-P-35. Para fuso de ferro, cabeça chata, para madeira de
o,,n O 3", par.
N-07-D-18. Dobradiças val-a
713 x 15, grosa.
N-07-D-19. Dobradiças cromadas dr 28 ni. ro . , metro.
EN-07-P-36. Parafuso de ferro, cama chata, para nuuhnra de
N-07-E-1. Esmeril em pó, ri. 000. quilo.
1 a 4, gros:11.
N-07-E-2. Esmeril em pó, n. 00000, quilo.
N
Parafuso de ferro, cabeça 'chata, para Madeira de
N-07-E-3. Esmeril em massa "Carbunrundum" o. 00. lata,
1 xo f11., n .:;.
-07-E-4. Esmeril em massa "CarbUrirt1Millfirl" n. 000, lata
EN-t$7-P-38. Parafuso de ferro, cabeos chata, para madeira de
I N -07 - F- 1. Fibra em bastão, de RO m.m., de illarnelro, metro
1 a 7,
EN-07-P-a. Pibra em bastão, de 1/2" da diàrnelro, quilo.
Parafuso de ferro, cabeça Mata, para ~Ira de
N-07 -P4. Fibra em chapa, dá 5/8" de espessura, quilo.
N -07 -P- 4. Fibra em chapa da 1/2" de espessura, quilo.
EN-1)7-1'-10. Parafuso de ferro, cabeça abata, paca muuhdra dg
N-0,-P-5. Fibra vermelha de 3/4" dê espessura, de 50 x 30,
X 1C, grosa.
tro.
EN-07-1-41. Parafuso de ferro, cabeça obsta, para nuuhdra de
EN-07-1.-6. Fibra -‘ ermalha da 1/1" de espessura, quilo.
1 a 12, grosa.
EN-07-F-7. Fita de aço 5/8" para arqueamento, quilo.
EN-07-P-42. Parafuso de ferro, cabeça abata, para madeira de
Fita rir aço, lo 15 m. ia., para encaixotarneato, Ia 14, grosa.
)fio.
E" -07-P-43. Parafuso de ferro, cabaça chata, para, ~Ora dO
!/4 X 7, grosa.
Folha do flandres XX, uma.
E.N-07- D - I . Parafuso de ferro, cabeça chata, para nuuhnra de
EN-07-G-1. Grampos corrugados de 1/2 1 6", para trabrilagern,
CR a 9, grosa.
EN - 07 - P - 45. Parafuso de ferro. cabeça chata, para madeira de
EN-07-G-2. Grampos corrugados de B 3-6, para embalagem,
1 1/4 a 10, grosa.
culto.
EN-07-P-16. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira de
EN-07-G-8. Grampos "Tigre" para emendar correia. n. 2, caixa.
1/4 a 14 grosa.
EN-07-G-4. Grampos "Tigre" para emendar correia. n. 3, caixas
Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira de
EN-07-G-5. Grampo!. "Tigre" para ~enfiar correia, n. 4,
A 1/4 a 12, grosa.
EN-07-P-48. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira de
EN-07-N-1. Número de aço, de 10 man., jogo, Um.
j 1/4 a 13, grosa.
EN-07-P-1. Pá quadrada n. 4, Urnas
1
EN,07-P-49. Parafuso de ferro, cabeça chata, park Madeira de
EN-07-P-2. Panela de ferre esmalta" dom asa, com 25 can,
1 1/4 x 14. grosa.
be diâmetro, um a.
EN-07.P-50. Parafuso de ferro, cabeça obsta, para Madeira de
EN-07-P-3. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira de
1: 1/4 x 16, grosa.
§/4 a 2, grosa.
Paraffiso de ferro, cabeça abala, para madeira de
EN-07-P-4. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira de

EN-074,- 6.
EN-07-G- 7.
EN-07-C- 8.
EN-07-C- 9.
EN-07-C-10.
EN-07-C-11.
EN-07-C-12.

EM

:111V4 g 2, grosa.

Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira Oc

0/4 a 5, grosa.
tN-07-P-6. Parafuso de ferro, cabe% chata, para Ir:Moira 11,,
1r4 a G, grosa.
EN-07-P-7. Parafuso de taro, cabos chata, para madeira de
J10 g meo.

/ 1/2 a 6. ,frrosa.
;,:iN-07-13 -52. Parafuso de ferro. cahara chata, para madeira de
x 8, mcu-a.
'aia [liso de ferro, rabeca chata. para madeira de
1 1/2. ,(
rN-ni-p-sl.
ck fetvo, cabeça chata, pura nrideira de
I 1/2 x 12, geor.a.
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EN-07-P-55. Parafuso de ferro calma chata, para madeira de

A 1/2 x 14, grosa.

EN-07-P-56. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira de
01 1/2 x 16, grosa.
EN-07-P-57, Parafusa de ferro, cabeça chata, para madeira de
r
a 814 x 10, grosa.
EN-07-P-58. Parafuso de ferra, cabeça chata, para madeira de
'ft 3/4 x 12, grosa.
EN-07-P-59. Parafuso de ferro, oabeça chata, para madeira de
x 14, grosa.
,11 8/4EN-07-P-60.
Parafuso de ferro, cabeça abata, para madeira de
•
8/4 x 16, grosa.
EN-07-P-61. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira de
grosa.
2 It 8,
EN-07-P-62. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira, de
2 x 10, grosa.
EN-07-P-63. Parafuso de ferro, cabeça abata, para madeira, de
2 x 12, grosa.
EN-07-P-64. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira, de
2 x 14, grosa.
EN-07-P-65. Parafuso de ferro, cabeça ohata, para madeira, de
ja x 16, grosa.
EN-07-P-66. Parafuso de ferro, cabeça abata, para madeira, de
2 114 x 10, grosa.
EN-07-P-67, Parafuso de ferro,' cabeça chata, para madeira, de
2 414 x 12, grosa.
EN-07-P-68. Parafuso de ferro, 1 cabeça chata, para madeira, de
2 114 x 16, grosa.

EN-07-P-69. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira, da
x 20, grosa.
EN-07-P-70. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira, de

AI 114

112 x 10, grosa.
EN-07-Q-71. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira, de
gl 112 x 12, grosa.
EN-07-P-72. Parafuso de ferro, cabeça abata, para madeira, da
ir
2 112 x 14, grosa.
0

J

•

EN-07-P-73. Parafuso de ferro, cabeça abata, para madeira, de
2 112 x 16 grosa.
EN-07-P-74. Parafuso de ferro, cabeça abata, para madeira, de

g 112 x 18, grosa.

EN-07-P-75. Parafuso de ferro, cabeça chata, para Madeira, de
2 8)4 x 10, grosa.
EN-07-P-76. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira, de
2 314 x 12, grosa.
Eri-07-P-77. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira, de
/8 814 x 1 4, grosa.

EN-07-P-78. Parafuso de ferro, inhaca chata, para madeira, de
)3 314 x 16, grosa.
EN-07-P-79. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira, de
ill 314 x 17, grosa.
EN-07-P-80. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira, de
fg 814 x 18, grosa.
EN-07-P-81. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira, de
I 314 x 20, grosa.
EN-07-P-82. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira, de
8 x 12, grosa.
EN-07-P-83. Parafuso de ferro, cabeça abata, para madeira, de

8 x 14, grosa.

EN-07-P-84. Parafuso de ferre, cabeça chata, para madeira, de
$ x 16, grosa.
EN-07-P-85. Parafuso de ferro, cabeça obsta, para madeira, de
8 x 18, grosa.
EN-07-P-86. Parafuso de forro, cabeça abata, para madeira, de
8 112 x 14, grosa.
EN-07-P-87. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira, de
2 112 x 16, grosa.
EN-07-P-88. Parafuso de ferro, cabeça chata, Para madeira, de
8 112 x 18, grosa.
EN-07-P-89. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira, de
2 112 x 20; grosa.
EN-07-P-90. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira, de
4 x 18, grosa.
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EN-07-P-102. Parafuso de ferro, com fenda, para madeira, asbeça redonda, de 518 x 7, grosa.
EN-07-P-103. Parafuso de ferro, com fenda, para madeira, cabaga redonda, de 518 x 10, grosa.
EN-07-P-104. Parafuso de ferro, ec o mm
,a para m adeira', 'a
beça redonda, de 5)8 x 12, grosa. EN-07-P-105. Parafuso de ferro,
fenda,
-parmdeira,cbeça redonda, de 314 x 5, grosa.
EN-07-P-106. Parafuso de ferro,
para madeira, asbeça redonda, de 314 x 9, grosa.
EN-07-P-107. Parafuso de ferro, com fenda,
fenda, para madeira, eabeça redonda, de 3)4 x 13, grosa.
En-07-108. Parafuso de ferro, com fenda, para madeira>, 'esbeça redonda, de 7/8 x 4, grosa.
EN-07-P-109. Parafuso de ferro, com fenda, para madeira, osbepa redonda, de 7/8 x 9, grosa.
EN-07-P-110. Parafuso de ferro, com fenda, para madeira, oabaga redonda, de 7/8 x 14, grosa.
EN-07.P-111. Parafuso de ferro, oabeça redonda, para snadeira,
de 1 x 5, grosa.
EN-07-P-112. Parafuso de ferro, cabeça redonda, para madeira,
de 1 x 6, grosa.
EN-07-P-118 . Parafuso de ferro, cabeça redonda, para madeira,
de 1 x 10, grosa.
EN-07-P-114. Parafuso de ferro, cabeça redonda, para madeira,
de 1 x 14, grosa.
EN-07-P-115 . Parafuso de ferro, cabeça redonda, para
de i x 18, grosa.
EN-07-P-118. Parafuso de ferro, cabeça redonda, para madeira,
de i 1/8 x 5, grosa.
;r
EN-07-P-117. Parafuso de ferro, cabeça redonda, para madeira,
de 4 1/4 x 3, grosa.
EN-07-P-118. Parafuso de ferro, cabeça redonda. para madaira,
de 1 1/4 x 4, grosa.
EN-07-P-/19. Parafuso de ferro, cabeça redonda, para maltat,
de 1 1/4 x 9, grosa.
EN-07-P-121. Parafuso de ferro, oabeog redonda, para madeira,
de 1 /14 v 14, grosa.
EN-07-P-122. Parafuso & ferro, cabeça redonda, para madeira,
de t 1/4 x 20, grosa.
EN-07-P-123. Parafuso de ferro, cabeça redonda, Para madeira,
de i 1/4 x 6, grosa.
EN-07-P-124. Parafuso de ferro, cabeça redonda, para madeira,
de 1 1/2 x 11, grosa.
EN-07-P-125. Parafuso d aferro, cabeça redonda, para madeira,
de 1 4/2 x 14, grosa.
EN-07-P-126. Parafuso de ferro, cabeça redonda, para, madeira,

der 1 1/2 x 16, grosa.
EN-07-P-127. Parafuso de ferro, cabeça redonda, Para Madeira,
de 1 1/2 x 20, grosa.

EN-074-128. Parafuso & ferro, oabepa redonda,
de 1 8/4 x 5, grosa.
1W-07-P-129. Parafuso do ferro, cabeça redonda,
"cle i 3/4 x 10, grosa.
EN-07-P-130. Parafuso da ferro, cabeça redonda,
/4 x 15, grosa.
EN-07-P-181 . Parafuso de ferro, cabeça redonda
do 1 3/4 x 20, grosa.

para )rtadeira.
para Madetraii
, 1
para Madeira,
paia cadeira:

EN-07-P-132. Parafuso de ferro, cabeça redonda, para, madeira,
de 2 x 5, grosa.
EN-07-P-138. Parafuso de ferro, cabeça redonda, para madeira,
de 2a 10, grosa.
EN-07-P-134. Parafuso de ferro, cabeça redonda, para madeira,
de 2x 15, grosa.
EN-07-135. Parafuso de forro, cabeça redonda, para madeira, 1
de 1 x 16, grosa.
EN-07-P-136. Parafuso de ferro, cabeça rodai:Ida, Para madeirk
de 2 x 17, grosa.
EN-07-P-187. Parafuso de ferro, cabeça redonda, para madeira,
EN-07-P-91. Parafuso de ferro, cabeça chata, para madeira, de de 2 x 18, grosa.
EN-07-P-138. Parafuso de ferro, cabeça redonda, para Madeira, =Re
a x 20, grosa.
EN-07-P-92. Parafuso de ferro, com fenda, para madeira, ca- de 2 x 20, grosa.
beça redonda, de 1/4 x 2, grosa.
EN-07-P-139. Parafuso de ferro, cabeça redonda, para madeira,.
EN-07-P-93. Parafuso do ferro, com fenda, para madeira, ca- de 2 1/4'x 10, grosa.
beça redonda, de 318 x 3, grosa.
EN-07-P-140. Parafuso de ferro, cabeça redonda, para madeirã,
EN-07-P-94. Parafuso de ferro, com fenda, para madeira, ca- de 2 1/4 x 18, grosa.
beça redonda, de 3)8 x 4, grosa.
EN-07-P-141 . Parafuse de ferro. cabeça redonda, de 1/4 1 5/22,
EN-07-P-95. Varafuso de ferro, com . fenda, para madeira, ca- grosa.
beça redonda, de 112 x 3, grossa.
EN-07-P-142. Parafueo de ferro, cabeça redonda, de 8/8 5Abb,
EN-07-P-96. Parafuso de ferro, com fenda, para madeira, ca- grosa.
beça redonda, de 112 x 5, grosa.
EN-07-P-148. Parafuso de ferro, cabeça redonda, de 1 1/8 x- 8/812,
EN-07-P-97. Parafuso de ferro, com fenda, para madeira, ca- grosa.
beça redonda, de 112 x 7 grosa.
EN-07-P-144. Parafuso d e ferro, cabeça redonda, de 8/4 x 6121,
EN-07-P-98. Parafuso de ferro, com fenda, para madeira, ca- grosa.
beça redonda, de 1)2 x 9, grosa. I fenda,
EN-07-P-145. Parafuso d e ferro, cabeça redonda, de 4 x toz,
EN-07- -9 . aratuso de ferro, com moa, para madeira, ca- grosa.
beça redonda, de 112 x 10, grosa.
EN-07-P-146. Parafuso de ferro, cabeça redonda, de À in tem;
EN-07-P-100. Parafuso de ferro, co mfenda, para madeira, ca- grosa.
beça redonda, de 518 x 3, grosa.
EN-07-P-147. Parafuso 4e Yrrg4 9abc94 tOPm0a dt 1 a AiM
EN-07-P-101. Parafuso de ferro, capa falida, para madeira, cagrosa.
x
4,
grosa.
beça redonda, de 518
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EN-07-P-148. Parafuso
prosa.
,
EN-07-P-149. Parafuso
prosa.
;
EN-07-P-150 Parafuso
!prosa.
EN-07-P-151. Parafuso
prosa.
prosa.
EN-07-P-152. Parafuso
•

de ferro, cabeça redonda, de 2 1/2 x 5/82,
de ferro, cabeça redonda, de 3" x 5/32,
de ferro, cabeça redonda, de 1/4 x 3/16,
de ferro, cabeça redonda, de 1/2 x 3/16,
de ferro, cabeça redonda, de 3/8 x 3/16,

EN-07-P-153. Parafuso de ferro, cabaça redonda, de 3/4 x 3/16,
IN rOsa.

. -07-P-154. Parafuso
ut
WoEN
EN-07-P-1h5. Parafuso
, PM, grosa.
EN-07-P-156. Parafuso
1
prosa.
EN-07-P-157. Parafuso
1-'1118, grosa.
EN-07-13-158. Parafuso

de ferro, cabeça redonda, de 1 x 3116,
de ferro, cabeça, redouda. de1 1 1 ? de ferro, cabeça redonda, de 2

x 310,

de ferro, cabeça redonda, de 2 112 x
de ferro, cabeça rer t orida, de 3 x 3;16,

ONU.

EN-07-P-159. Parafuso de ferro, cabeça reanda, de 114 x ,114
Prosa.
EN-07-P-f60.Parafuso de ferro, cabeça redonda, de 112 x 114,
prosa.
EN-07-P-161. Parafuso de ferro, cabeça redonda, de 314 x 1(4,
prosa.
EN-07-P-162. Parafuso de ferro, cabeça redonda, de 1" x 114,
breu.
EN-07-P-163. Parafuso de ferro, cabeça redonda, de 1 112 x 114,
Prosa.
EN-07-P-164. Parafuso de ferro, cabeça redonda de x 114,

I3N-07-P-165. Parafuso
pr,sa.
EN-07-P-166. Parafuso
prosa.
EN-07-P-167. Parafuso
',rosa.
EN-07-P-I68. Parafuso
:)rosa.
EN-07-P-169. Paratuao

de ferro, cabeça redonda. de 2 1 1 - ••
de ferro, Cf rça ti. dcrri r,., de 3"

de ferro, cabça redonda de /1i

5182.

de ferro, cabeça chata, de 318 x
de ferro, cabeça chata, de 318 x

-07-P-170. Parafuso de ferro, cabeça chata, de 112 x 5132,
;rosa.
t
1. EN-07-P-171. Parafuso de ferro, caJ
; grosa.
EN-07-P-172. Parafuso de ferro, cabeça (luta, (!::
prosa.
EN-07-P-173. Parafuso de ferro, cabeça chata, de 1" x 112,
Prosa.
EN-07-P-174. Parafuso de ferro, cabeça chata, de 1 112 x 512,
prosa.
EN-07-P-175. Parafuso de ferro, cabeça chata, de 2" x 5132,
prosa.
EN-07-P-176. Parafuso de ferro, cabeça chata, de 2 112 x 5132,
prosa.
EN-07-P-177. Parafuso de ferro, cabeça chata, de 3" x 5132,
prosa.
EN-07-P-178. Parafuso de ferro, cabeça chata, de 111 x 3116,
prosa.
EN-07-P-1"79. Parafuso de ferro, cabeça chata, de 11?. x 3146,
prosa.
EN-07-P-180. Parafuso de ferro, cabeça chata, de 314 x 3116,
Prosa.
.fefto, cabeça cliala, de 1" x 3116,
EN-07-P-1R1. Parafta-o
grosa.
EN-07-P-182. Parafuso de ferro, cabeça chata, de 1 112 x 3116,
Prosa.
EN-01-P-183. Parafuso de ferro, cabeça chata, de 2" x 3116,
Prosa.
EN-07-P-184. Parafuso de ferro, cabeça chata, de 2 112 x 3116,
grosa.
EN-07-P-185. Parafuso de ferro, cabeça chata, de 3" x 3116,
grosa.
EN-07-P-186. Parafuso de ferro, cabeça chata, de 112". uw.
EN-07-P-187. Parafuso de ferro, tipo francês, com 125 mim x 76
eilm de comprimento, com porca quadrada, tim.
EN-07-P-188, Parafuso de latão, cabeça chata, para madeira,
da 114 x 2, grosa.
EN-07-P-189. Parafusos de latão, cabeça cl ta, para madeira,
de 318 x 1, grosa.
para madeira,
aN-07-P-190. Parafuso de latão, cabeça chi.
x 2, grosa.
de
madeira,
IL.N-07-P-191. Parafuso de. latão, cabeça
de '8 x 3, rasa.
. para madeira,
:N-07-P-192. Parafuso de latão, cabeça cl
de 818 x 4, grosa.
EN-07-P-193. Parafuso de latão, cabeça citai a, para ntadira,
#iti

tro5R.
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Ilf4-07-P-194. Parafuso da latão, cabeça chata, para madeira,

de 112 x 2, grosa.

FaN-07-P-105. Parafuso de latão, cabeça chata, para madeira,.
de 112 x 3, grosa.
1.1N-07-P-196. Parafuso de latão, cabeça chata, para madeira,
de 112 x 4, grosa.
EN-07-P197 . Parafuna de latão, cabeça chata, para madeira,
de 112 x 5 grosa.
EN-08-P-198. Parafuso de latão, cabeça chata, Dura madeira,
de 112 x 6, grosa.
EN-07-P-199. Parafuso de latão, cabeça chata, para madeira,
de 112 x 7,. grosa.
EN-07-P-200. Parafuso de latão, cabeça chata, Para madeira
de 112 x 9, grosa.
EN-01 -P-201 . Parafuso de latão, cabeça chata, para madeira, de
a18 x 8, grosa.
EN-07-P-202. Parafuso de latão, cabeça chata, para madeira, do
518 x 4, grosa.
EN-07-1-203. Parafusv de latão, cabeça chata, para madeira, do
518 x 5, grosa.
E1'-07-P-204. Parafuso de latão, cabeça chata, para madeira, do
513 x 6, grosa.
EN-07-P-205. Parafuso de latão, cabeça chata, para madeira, do
x 10, grosa.
EN-07-P-206 . Parafuso de latão, cabeça chata, para madeira, de
8,1 x 3, grosa.
EN-07-P-207. Parafuso de latão, cabeça chata, para madeira, de
314 x 4, grosa.
EN-07-P-208. Parafuso de latão, cabeça chata, para madeira, de
x 5, grosa.
EN-07-P-209. Parafuso de latão, cabeça chata, para madeira, do
314 x 6, 'grosa.
EN-07-P-210. Parafuso de latão, cabeça chata, para madeira,
314 x 7, grosa.
EN-07-P-211. Parafuso de latão, cabeça chata, para madeira, do
:ii x 8, grosa.
EN-07-P-212. Parafuso de latão, cabeça chata, para madeira, de
7IS x 5. grosa.
Parafuso de latão, cabeça chata, para madeira, de
718 x

O. grwa.

EN-07-P-214. Parafuso

718 x 15, grosa.

de latão, cabeça chata, para madeira, de

l'N-07-1"-215. Parafuso de latão, cabeça chata, para madeira, de
grosr,
EN-07-P-2 I . Parafuso de latão, cabeça chata, para madeira, d8
1 x O, grosa.
1 EEi.N-:2-. 7 T P -:217. Parafuso de latão, cabeça chata, para madeira, de
t

EN-07-P-2 18.
x 8, grso ml.
EN-07-P-219.
1 x 9. grosa.
EN-07-1'-220.
1 112 x 7, grosa.
EN-G7-P-221.
1 112 x 8, grosa.

Para,fuso de latão, cabeça chata, para madeira, de
P araf uso de latão, cabeça chata, para madeira,

Parafuso de latão, cabeça chata, para madeira, de
Parafuso de latria, cabeça chata, para madeira, de

EN-07-P-222. Paral uso de latão, cabeça chata, para madeira,

1 112 x 9, grosa.

-

de '

de

-EN-07-P-223. Parafuso de latão, cabeça chata, Para madeira, do
1 112 x 10, grosa
EN-07-P-224. Parafuso de latão, cabeça chata, para madeira, do
1 112 x 12, grosa.
EN-07-P-225. Parafuso de latão, cabeça chata, para madeira, de
2 x 8, grosa.
EN-07-P-226. Parafuso de latão, cabeça chata, para madeira, de
2 112 x 10, grosa.
EN-07-P-227. Parafuso de latão, cabeça chata, para madeira, de
2 x 10, grosa.
EN-07-P-228. Parafuso de latão, cabeça chata, para madeira, de
2 X 12,. grosa.
EN-07-P-229. Parafuso de latão, cabeça chata, para madeira, de
grosa
2 112 x
EN-07-P-230. Parafuso de latão, cabeça chata., para madeira, de
318 x 3, grosa.
EN-07-P-231. Parafuso de latão, cabeça chata, para madeira, de

318 x 4, grosa.
EN-07-P-232 . Parafuso de ferro, cabeça chata, com porca de
3164 x 5132, grosa
EN-07-P-233. Parafuso de ferro, cabeça eseariada, com porca de
112 x 5132, grosa.
EN-07P-234 Parafuso de ferro, cabeça bailada, com porca de
1116 x 1 112, gros a.
EN-07- P-235 . Parafuso de ferro, cabeça escariada, com porca
quadrada. de 112 x 5132, grosa.
Parafuso de ferro, cabeça redonda, com porca, de
5132V 1,;,W.11.
7
fi dp ferro, cabeça redonda, Coa; ri a r":1 de
112 x 718, g:•osa •
EN-0:Idem, Wein, de 314 x 3116, grbsa.
EN-07-1'-23t1, Idem, idem, cio 1 111 x 3110, grosa.
EN-07- P-2 . Idem, idem, de 112 x 3116, 24 fins• gl
EN-07 .43 -241 . Idem, idem, de 2 x 118, 32 fios, grosa.

•
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EN-07-P-242. Parafuso de ,ferro, eabeça sextavada, com porca

g)extevaria, de E 114 x 114, um.

EN-07-P-319. Idem, ideni, de 1/2 x 4/32, com porcas, grosa.
EN-07-P-320. Parafuso de latão niquelado, cabeça chata, de
•
lie 1 112 x 114, um.
• 1/4 x 9/64, grosa.
de 1 112 x 112, um.
EN-07-P-321. Idem, idem, de 1/2x 9/64, grosa.
de 3 112 x 112, um.
EN-07 . P-322. Idem, idem, de 4 1/4 x 1/8-32 fioa, grosa.
EN-07-P-323. Parafuso de latão, com porcas, de 1 1/2; x 5/16,
latão, cabeça redonda, rosca de 82

7- ri-? , 3. Riem, idem,
EN-07-P-2 4.4. Idem, idem,
EN-07-P-9,45. Idem, idem,
EN-O7-P-240. Parafuso do
Xios, de 114 x 118„erosa.
311fi .
EN-07-P-2-17. ldem, idem, de 318 x 118, grosa.
EN-07-P-324. Parafuso tipo francês, com 60- x 7 mm, grosa.
EN-07-P-248. Idem, idem, de 112 x 118, grosa..
EN-07-P-325. Idem, idem, de 80 / 7 mm, grosa.
EN-07-P-249. Idem, idem, de 518 z 118, grosa.
EN-07-P-326. Parafuso de latão, cabeça sextavada, de, 1/4 x,
'
EN-07-P-250. Riem, idem, do 31( x 118, grosa.
1/0, com 40 fios, grosa.
EN-07-P-251. idem idem de 718 x 118, grosa.
EN-07-P-327. Parafuso do latão, caleça enludrada, de-.3/8 X
EN-07-P-252. Riern, idem, de 1" x 118, grosa.
•
X 3132, com 40 fios.
EN-07-P-253. Liem, idem, de 114 2 118, grosa.
EN-07-P-328. Pat'afuso de aco, ea l,eça sextavala, de 1 :;•1/3 'X
EN-07-P-254. Idem, idem, de 1 1/2 x 1/8, grosa
• kr 3/8. com 16 fios. um .
EN-07-P-255. Idem, idem, de 2" x 1/8, grosa.
E•-07-P-329. Parafuso de aço. cabeça chata, de 1/2 x
oom
•
EN-07-P-256. Parafuso de latão, cabeça chata, de 1/4 x
IZO fios, um.
tosca de 32 fios, grosa.
EN-07-P-330. Idem, idem, de a 1/4, um .
EN-07-P-257. Idem, idem, de 3/8 x 1/8, grosa.
EN-07-P-331. Idem, idem, de 3/4 x 5/16, com 18 fios,
•
EN-07-P-258. Riem, idem, de 1/2 x 1/8, grosa.
EN-07-P-332. Parafuso para codensador "Tadem", de 'A/1 k
EN-07-13 -259. Riem, idem, de 5/8 x 1/8, grosa.
9/64. grosa.
•
EN-07-P-260. Idem, idem, de 3/4 x 1/8, grosa.
EN-07-P-333. Peneira fina para areia, uma.
1.1
EN-07-P-251. Idem, idem, de 7/8 x 1/8, grosa.
EN-07.P-334. Porca de latão sextavada, Para parafuso de 40,
•
- EN-07-.P-262. Idem, idem, de 1""x 1/8, grosa.
4om rosca de 32 fios (porca de 1/4), grosa.
EN-07-P-263. Idem, idem, de 1 1/4 x 1/8, grosa.
EN-07-P-335. Porca de latão, sextavada, de 5/16, para pêafuep
EN-07-P-264. Parafuso de latão, cabeça chata, de 1 1/2 2 1/8 de de 1/8, com rosca de 32 fios, grosa.
Olrcunferência, com rosca de 32 fios, grosa.
EN-07-P-336. Idem, idem, de 5/10, para parafuso de 5/32, co na
EN-07-P-265. Idem, idem, idem, de 2" x 1/8", grosa.
rosca de 32 fios, grosa.
EN-07-P-266. Parafuso de latão, cabeça chata, de 1/4 7$ 5/32,
EN-07-P-337. Idem, idem, de 3/8, para parafuso de 3/1i, com
grosa.
trem de 32 fios, grosa.
EN-07-P-267. Idem, idem, de 1/2 x 5/32, grosa.
EN-07-P-358. Idem, idem, de 1/2", para parafuso de 1/4, coxia
EN-07-P-268. Riem, idem, de 3/4 x 5/32, grosa.
rosca de 32 fios, grosa.
EN-07-P-269. Idem, idem, de 1" x 5/32, grosa.
•
EN-07-P-359. Idem, idem, de 1/4, para parafuso de lá, Cora
•
t
EN-07-P-270. Idem, idem, de 1 1/2 x 5/32, grosa,
rosca de 40 fios, grosa.
EN-07-P-271. Idem, idem, de 2" x 5/32, grosa.
EN-'07-P-360. Idem, idem, de 1/4, para parafuso de 3/3, -43017.1
• EN-07-P-272. Parafuso cie latão, de 1/4 e 3/16, cabeça redofida, rosca de 40 fios; grosa.
1
prosa.
EN-07-P-361. Idem idem, do 5/16", para parafuso de 5/32, 041)6
EN-07-P-273. Parafuso de latão, de 3/8 x 3/16, cabeça redonda • rosca de 40 fios, grosa.
• EN-07-P-362. Idem, idem, de 3/8", para parafuso de 3/16", aord
'grosa.
rosca de 40 fios, grosa.
EN-07-P-274. Idem, iTlem, de IA" x 3/16, grosa.
• EN-07-P-363. Idem, idem, de 1/2", para parafuso de 3/4"„ OCO
•
EN-07-P-275. Idem, idem, de i 5/8 x 3 1/16, grosI
rosca de 40 fios, grosa.
EN-07-P-276. Idem, idem, de 3/4 x 3/16, grosa.
EN-07-P-364. Porca de latão, sextavada, rosca "Withwerri '4§
•
EN-,07-P-277. Idem, idem, der 1" z 3/16, grosa.
3/32", grosa.
EN-07-P-278. Idem, idem de 1 1/4 x 3/16, grosa
EN-07-P-365: Idem, idem, de 1/8", grosa.
EN-07-P-279. Idem, idem, de 2" x 3/16, grosa.
• EN-07-P-366. Idem, Idem, de 6/32", grosa.
EN-07-P-280. Idem, idem, dee112 1/2 x 3/16, grosa.
EN-07-P-367. Idem, idem, de f/49,
EN-07-P-281. Idem, idem, de 3" • 2 3/16, grosa.
' grosa.
EN-07-P-368. Idem, idem, de 5/16",
EN-07-P-282. Parafuso de latão, cabeça redonda, de 2" z 5/32,
• EN-07-P-369. Idem, idem, de 3/8 1", grosa.
-"Irosa.
EN-07-P-370. Porca de ferro, sextavada, de 3/18", grosar - r
EN-07-P-283. Idem, idem, de 3" x 5/32, grosa.
EN-07-P-371. ,Porca de ferro, de 1/4", para parafuso de 14%1
EN-07-P-284. Idem, idem, de 3/8" x 5/32, grosa.
X 1/4", grosa.
EN-07-P-285. Idem, idem, de 1/4 x 5/32, grosa.
EN-07-P-372. Porca de latão, de 5/16" x5/32", 32 fie', srg
EN-07-P-286. Idem, idem, de 1 1/4 x 5/32, 32 fios, grosa.
EN-07-P-373. Riem, Idem, de 5/16"
1/8", 32 fios, grosas
EN-07-P-237. Idem, idem, de 7/8 z 5/32. grosa.
• EN-07-P-374. Riem, idem, de 1/4" x 3/32", 48 fios, grosa.
EN-07-P-288. Parafuso de latão, cabeça redonda. de 3/8" at 1/4,
EN-07-P-375. Idem, idem, de 1/4" x 1/8", 32 fios, grosa,' __À
'tosa.
EN-07-P-376. Porca de metal niquelado, de 5/82"
EN-07-P-289. Idem, idem, de 1/2 x 1/4, grosa.
grosa.
EN-07-P-290. Idem, idem, de 5/8 x 1/4, grosa.
EN-07-P-377. Porca de ferro, quadrada, rasei, "Wit•hav-orC1
EN-07-P-291. Idem, idem, do[ 3/4 x 1/4, grosa.
g.1/32", grosa
EN-07-P-292. Idem, idem, de 1" x 1/4, grosa.
EN-07-P-.378. Idem, idem, de 1/8", grosa.
EN-07-P-293. Idem, idem, de 1 1/4 x 1/4, grosa..
EN-07-P-379. Idem, idem, de 5/32", grosa,
EN-07-P-294. Riem, Idem, de 1 1/2 x 1/4, grosa.
EN-07-P-380. Idem, idem, de 3/18", grosa..
EN-07-P-295. Idem, idem, de ;I 3/4 x 1/4, grosa.
EN-07-P-381. Idem, idem, de 1/4", grosa.
EN-07-P-296. Idem, idem, de 2" x 1/4, grosa.
EN-07-P-382. Idem, idem, de 5/16% grosa.
-07-P-297. Idem, idem, de 2 1/2 x 1/4, grosa.
EN-07-P-383. Idem, idem, de 3/8", grosa.
EN-07-P-384. Porca de latão niquelada, mai hl fios, da
-07-P-298. Idem, idem, de 3" x 1/4, grosa.
EN-07-P-299. Parafuso de latão, cabeça chata, de 1 114 1 1/4, -grosa.
EN-07-P-385. Idem, idem, de 9/64", grosa.
Sim 20 fios, grosa.
EN-07-P-388. Idem, idem, de 5/32", grosa.
EN-07-P-300. Idem, idem, de 1 1/2 x 1/4, grosa.
EN-07-P-387. Idem, idem, de 1/8", grosa.
BN-07-P-301. Idem, idem, de 2" x 1/4, grosa.
EN-07-P-388. Porca de ferro, eextavada, rosca "WithWOrt,",
EN-07-P-302. Idem, idem, de 3" x 1/4, grosa.
EN-07-P/303. Parafuso de latão, cabeça redonda, com r'eisM, 'de 3/82", grosa.
AO fios, de 1/4 x 1/8, grosa.
EN-07-P-389. Idem, idem, de 1/8", grosa.
EN-07-P-304. Parafuso de latão, cabeça redonda, de 1/2 Ir 1/8,
EN-07-P-390. Ideia, idem, de 5/32", grosa.
som rosca de 40 fios, grosa.
EN-07-P-391. Idem, idem, de 3/16", grosa.
EN-07-P-305. Idem, idem, de 3/4 x 1/8, grosa.
'
EN-07-P-392. Idem, idem, de 1/4", grosa.
EN-07-P-306, Idem, idem, de 1" x 1/8, grosa.
EN-07-P-393. Idem, idem, de 5/16", grosa.
. EN-07-P-307. Idem, idem, de 11 1/4 x 1/8 1/4, pra
•
EN-07-P-394. Idem, idem, de 3/8", grosa.
EN-07-P-308. Idem, idem, de 1' 1/2 x 1/8, grosa.
EN-07-P-395. Pregos de ferro com cabeça, de 6 x 8, quilo.
EN-07-P-309. Parafuso de latão, cabeça redunda, de 1/4 2 3/32,
E.N-07-P-396. Pregos de ferro com cabeça, de 8 x 8 1/2, quita..
EN-07-P-397. Pregos de ferro com cabeça, de 10 x 10, quilo.
EN-07-P-310. Idem, idem, de 1/2 x 3/32, grosa.
EN-07-P-398. Pregos de ferro com cabeça, de 10 x 12, quilo.
EN-07-P-311. Idem, idem, de 3/8 x 3/32, grosa.
EN-07-P-399. Pregos de ferro com cabeça, de 12 x 12, quilo.
EN-07-P-312. Idem, idem, de i" x 3/32, grosa.
EN-07-P-400. Pregos de ferro com cabeça, de 14 x 24, quilo.
EN-07-P-313. Parafuso de latão niquelado, cabeça redonda, de
EN-07-P-401. Pregos de ferro com cabeça de 15 x 15, quilo.
EN-07-P-102. Pregos de ferro com cabeça, do 15 x 8, quilo.
118 x 9/64, grosa.
EN-07-P-314. Idem, idem, de 5/8 x 1/8, 32 fios, grosa
EN-07-P-403. Pregos de ferro com cabeça, de 15 x 24, quilo.
EN-07-P-315. Idem, idem, de 1/2 x 1/8, 32 fios, grosa.
EN-07-P-404. Pregos de ferro com cabeça, de 15 x 27, quilo.
EN-07-P-405. Pregos de ferro com cabeça, de 17 x 21, quilo.
EN-07-P-316. Idem, idem, de 1/4 x 9/64, grosa.
EN-07-P-106. Pregos de ferro com oabeça, de 18 x 24, quilo,
EN-07-P-317. Riem, idem, de 1/2 x 9/64; grosa.
EN-07-P-407. Pregos de ferro eqm eabeça, de 18 X gp, 44)
EN-07-P-318. Idem, idem, de 1/8 2 3/4, grosa.
•

,

•

•
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EN-07-P-408. Pregos de ferro com cabeça, de 18 x 36, quilo.
EN-08-T-1. Tubo de ferro galvanizado, de 1/2", de diâmetro,
-EN-07-P-409. Pregos de ferro com cabeça, de 19 x 20, .quilo.
metro.
EN-07-P-110. Pregos de ferro com cabeça, de •19. x 24, quilo.
EN-08-T-2. Tubo de ferro galvanizado, de 2" de diâmetro, metro..
EN-07-P-411. Pregos de ferro com cabeça, de 15 x 36, quilo.
EN-08-T-3. Tubo de ferro galvanizado, de 1 1/2" de diâmetro,
EN-07-r-412. Pregos de ferro com cabeça, de 23 x 42, quilo.
melro.
EN-07-P-413. Pregos de ferro com cabeça, de 24 x 12, quilo.
09 - Tintas e vernizes:
EN-07-P-414. Pregos de ferro sem cabeça, de 6 x 6, quilo.
EN-09-A-1.
Anilina em pó, preta, grama.
EN-07-P-415. Pregos de ferro sem cabeça, de 8 x 6, quilo.
EN-09-A-2. Anilina preta a alcool, grama.
EN-07-P-416. Pregos de ferro sem cabeça, de 8 x 8, quilo.
EN-09-A-3. Anilina escura soluvel em alcool, para mordentet,
EN-07-P-417. Pregos de ferro sem cabeça, de :0 x 12, quilo.
grama.
3N-07-P-4 18. Pregos de ferro sem cabeça, de 12 x 12, quilo.
EN-09-A-•. Anilina (ouro. escura, a alcool), grama.
}N-07-P-4 19. Pregos de ferro sem cabeça, de 4.4 x 21, quilo.
EN-09-A-5. Anilina vermelha, M. B. C. a alcool, grama.
EN-07. 11-1. Rebites de alumínio, cabeça redonda, de 1/1" x 5/32",
EN-09-A-6. Aluminack, galão.
Quão.
EN-09-A-7. Água raz,
EN-07. 11-2. Idem idem, de 3/32", quilo.
EN-09-A-8. Água raz. Pra:As, litro.
EN-47. R-3. Idem idem, de 5/32", quilo.
-00-A-9. Alvaiade chumbo quilo.
EN-07. 11-4. Rebites de alumínio, de 3/32", quilo.
EN-09-A-10
. Azul R. U., quilo.
EN-07, 11-5. Idem idem, de 5/32", quilo.
I'\-09-B-1. Betuvia, em lata de 1 quilo, Uma.
EN-07. 11-0. Rebites de alumínio, cilíndricos, de 1/16", quilo.
EN-09-C-1. Cal em pedras, saco.
EN-07. 11-7. Ideie idem, de 3/32", quilo.
Cal de Cabo Frio, saco.
:EN-07. 11-8. Idem idem, de 11-8". quilo.
EN-09-C-3, Cola da Baia, de 1', quilo.
EN-07. 11-9. Idem idem, de 5/32", quilo.
EN-09-C-4. Cola para caiação, quilo.
EN-07. 11-I0 . Rebites de latão, cilíndricos, de 3/8" x 3/32'
EN-09-D-4. Deseugordarante "Caning", quilo.
quilo.
EN-09-D-2. Dissolvente liara verniz isolante, Emeliri Nacional,
EN-07. 11-11. Rebites abertos. de 5/16" x 9/64", quilo.
galão.
EN-07. R-I2. Idem idem, de 5/8" x 9/64", quilo.
EN-09-D-3. Dissolvente para verniz isolante, Oxiliva Alemão,
.1.N-07. 11-13. Rebites de cobre com arruelas. de 3" x 15, quilo.
•EN-07. 11-14. Roldanas galvanizadas, com pitão de latão, urna. galão.
EN-00-D-4. Dissolvente para verniz isolante, Emoliu Alemã°,
,EN-07. S-1. Solda em fio "Kesler", com resina, quilo.
galbo.
fEN-07. S-2. Sèlo galvanizado "Ita", de 5/8", ninheiro.
EN-09-E-t. Esmalte Oxilin branco, para pintura, quilo.
.EN-07. S-3. Solda de- prata para serra de fita "Sirninds Saw
EN-09-E-2. Esmalte Oxilin verde 731, para pistolas, quilo.
batd • Stel", com 3/4 x 003, quilo.
EN-09-E-3. Esmalte Emoliu verde, médio, 751, em latas de uni.
EN-07. 5-4. Solda em fio "Kester", com ácido, quilo,
quilo, lata.
EN-07. T-1. Tacha de latão, de 46 mm., caixa.
EtN-09-E-4. Esmalte Emoliu preto brilhante, em latas de urq
EN-07. T-2. Tacha cabeça de latão, caixa.
quilo, lata.
EN-07. T-3. Tacha de ferro, de diversos números, quilo.
EN-09-E-5. Esmalte Du/ux n. RP 83.001, galão.
N-07. T-4, Tela de latão, malha de 13 rem., fio quadrado, meEN-09-E-6. Extrato de Nogueira, quilo.
tro quadrado.
EN-09-G-I. Oésso cré "Cavalo Marinho", quilo.
EN-07. T-5. Tela de latão, malha de 17 mm., fio 14, quadrado,
EN-09-G-2. Goma laca de 1', quilo.Metro quadrado.
EN-09-1-1. Jal de cromo, quilo.
2N-O7. T-6. Tela de latão, malha de 8 mm., fio 16, quadrado,
EN-09-0-1. Oleo de peixe, quilo.
Metro quadrado.
EN-09-P-I. Petro-rés, litro.
ZN-07. T-7. Tela de latão, malha de 7 mm., fio 19, quadrado,
EN-09-P-2. Pó de sapato, quilo.
Metro quadrado.
EN-09-P-3. Pó de alumínio para fazer tinta, quilo.
E2'-07. T-8. Tela de latão, malha de 13 mm., fio 16, quadrado,
EN-09-T-1. Redutor Brilex n. I, especial, galão.
metro quadrado.
EN-09-T-2. Redutor Brilex de 1', galão.
EN-07 . T-9 Tela de latão, malha de 17 mm., fio 14, quadrado,
Metro quadrado.
10 - Material de construção
EN-07. T-10. Tela do latão, malha de 12 mm., fio 16, redondo,
EN-10-A-1.
Areia
grossa, metro cúbico.
Metro quadrado.
EN-10-A-2. Areia fina, metro cúbico.
EN-07. T-11. Tela de latão, maiha de 8 mm, fio 17, redondo,
EN-10-A-3. Aguasit "W", em latas de 10 quilos, quilo.
Metro quadrado.
EN-10-C-1. Cimento, saco.
EN-07. T-12. Tela de latão, malha de 15 mm, fio 18, redondo,
EN-10-S-1. Secante "Castelo", quilo.
metro quadrado.
EN-10-Z-1. Zarcão, quilo.
IN-07. T-13. Tela de latão niquelado, malha de 13 mm, fio 16,
Quadrada, metro quadrado.
11 - Material para instalações
EN-07. T-14. Tela galvanizada, de 3 mm, metro quadrado.
EN-11-F-1.
Fechadura
de embutir para caixa, uma.
N-01. V-1. Verniz de bakclite, quilo.
EN-11-F-2. Fechadura para caixa com pregos, uma.
08 - Tubos, canos e utensílios para canalização de água,
EN-11-F-3. Fechadura para gavetas, com pregos, uma.
-gás e vapor:
EN-1.1-F-4. Fechadura para armário, de ferro, com gorgeg,
uma.
Cano de chumbo de 1" de diâmetro, quilo.
EN-11-F-5. Fechadura com gorges para porta, com duas chaves,
ZN-08-C-2. Cano de chumbo de 1/2" de diâmetro, quilo.
uma.
EN-08-C-3. Cano de chumbo de 3/8" de diâmetro, quilo.
EN-11-F-0. Fechadura de latão para armário, com gorges,
N-08-C-4, Cano de chumbo de 5/8" de diâmetro. quilo.
uma.
EN-08-C-5. Cano de chumbo de I 1/2" de diâmetro, quilo.
EN-11-F-7. Fechadura de latão para gavetas, de 1 1/2"x5/8x5/181
EN-08-C-6. Cano de feiro galvanizado, de 1/2" de diâmetro,
dúzia.
EN-11-F-8. Fechadura de latão para gavetas, de 1 5/8x5/8x5/16,
EN-08-C-7. Cano de ferro galvanizado, de I" de diâmetro. quilo.
EN-08-C-8. Cano de ferro galvanizado, de 1 1/2" de diâmetro, dúzia.
EN-11-F-9. Fechadura de latão "Vale", com 2 chaves, uma.
"quilo.
EN-11-F-10. Fecho de latão, um.
„]eare EN-8-C-9. Cano de ferro galvanizado, do 2", de diâmetro, quilo.
EN-11-M-t . Mola "Vale" n. 81, para porta, uma.
N-08-C-f0. Cano de ferro galvanizado, de 2 1/2" de diâmetro,
EN-1I-M-2. Mola de vai-vem, de latão, com esferas de aço de
Quilo.
• EN-08-C-I1 Cano de ferro galvanizaCto, de 3" de diâmetro, quilo. 15 iam., uma,
EN-11-P-1. Passadeira de ceco, com 0,70 de largura, metro.
EN-08-C-12 Curva para cano de redução de 1" x 3/1, urna.
EN-11-P-2. Passadeira de balatone, com 0m,70 d elargura, metro,
•
EN-08-C-13. Curva para cano de I", urna.
EN-11-P-3. Passadeira de juta, com 6m,60 de largura, metro.
Curva de ferro esmaltado, de 1" de diâmetro. uma,
E-08-C-f
EN-11-P-4. Passadeira de linóleum, 822, metro.
Curva
de
ferro
esmaltado,
de
1
1/4
de
diâmetro,
EN-08-C-15.
1
EN-11-V-1. Vidro para vidraças, com em,a6 x 0m,36, um.
urna.
Ek-11-V-2 . Vidro duplo, de Om,10 x Orn10, um.
EN-08-C-10. Curva dr, ârro esmaltado, de I 1/2", de diâmetro,
uma.
1? - Material ra.diotegráfieo e •railloielefÔnico
Cura de ferro esmaltado, de 90' e 2" de diâmeiro,
EN-12Arrerilifierelor de 60 watts ii. 3.760, um.
Uma.
EN-12-A-2. Aido talante neutral 13 6.101, um.
EN-03-C-1. Luvas de ferro galvanizado, de 1/2" de diâmetro,
EN-1?-A-5 . U10 fala 11 te Magnavox, ora.
uma.
Auto falanic de 20 walt,s. com corn e ta de metal,
EN-08-C-2. Luvas de ferro galvanizado, de 5/8" d diArnelro,
. 2.257, um.
unia.
N
fatatite dini.,irlico magnético permarunte do 6"
EN-08-C-3. Luvas de forro galvanizado. de 3/1" lo diâmetro,
de
trm a .
EN-1?-16. Ari iiL para coudensadores
EN-08-L-4. Luvas de ferro galvanizado, de 7/8" de dif1inerrn,
unia.
de ee;dile, de 6 direções, tinia.
uma.
FN-1?-11-2. ftara 1 e , t?ati!e, ,je 8 direções, urna.
EN-08-14-5. Luvas de ferro galvanizado, de 1" de 11h:cueiro, unia.
.
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EN-12-C-51. Idem, idem, de 005 mfd., um.
BN-12-B-3. Barra de isolante, para ligação, de 4 direções, uma.
EN-12-G-52. Idem, idem, de 01 mfd., um.
EN-12-B-4. Barra de isolante, para ligação, de 6 direções, uma.
EN-12-C-53. Condensadores fixos, a mica, para transmissria,
15N-12-5. garra de isolantite, para ligação, de 8 direções, uma.'
para tensão de trabalho, de 2.500 volts. e prova de 5.000 -volts, de
EN-12-B-6. Bisseis vermelhos, para ratão, um.
0001 mlii., uru.
Bieseis olho de boi, de 3,5 mm., um.
Blindagem para bobina, uma.
EN-12-C-54. Idem, idem, de 001 rofd., um.
EN-12-C-55. Idem, idem, de 01 mal., um.
EN-12-B-9. Blindagem para bobina com rosca, uma.
E?-i2-G-56. Idem, idem, de 00025 mfd., um •
EN-12-B-10. Blindagem para válvulas, tipo 58, ;mia
EN-12-B-11. Blindagem para válvulas, tipo 802. unia.
EN-12-C-57. Condensadores fixos, a mica, para transmissão,
EN-12-B-12. Blindagem para válvulas, tipo 803, uma.
para tensão de trabalho. de 2.500 volts a prova do 5,000 Volts, de
002 mfd., um.
EN-12-B-12. Blindagem para válvulas, tipo 804, uma.
EN-12-B-13. Blindagem para válvulas, sem tampa, uma.
E,N-12-C-58. Idem, idena d a 92 Infd.,
EN-12-C-59. Idem, idem, de d05 mfd., um,
EN-12-B-14. Blindagem para válvulas, "Scren Grafa uma.
EN-12-0-60. Condensador fixo by-pass, para 500 volts • de traEN-12-B-15. Bobinas de choek para receptores, com montagem
bailio de 1 mfd., um.
própria, 300 espiras haney comb., uma.
EN-12-B-16. Bobina Honey-comb, de 500 espiras, uma.
EN-12-C-61. Condensador fixo by-pass, para 500 volts de iraEN-12-B-17. Bobina de chock, para transmissões, 2,5 mII. 500 bailio de 2 infd., um.
EN-12-C-62. Condensador fixo by-pass, para 500 volts i de trama. com montagem própria, uma.
EN-12-I3-18. Bobina de chock, para pequenos tnnsmissores, de balho de 4 rad., um.
EN-12-C-63. Condensador fixo by-pass, para 500 volts de tra•
R..5 mil., uma.
EN-12-B-19. Bobina de chock "Pilot", n. 31, uma.
balbo de 5 mfd.,
EN-12-B-20. Bornes de metal niqulado, "By-sargqnt'a um.
EN-12-C-64. Condensador fixo byapass, para 1.000 volts de iraEN-12-B-21. Bornee de metal niquelado, tipo pequeno, um.
bailio de 1 mfd., um.
N-12-B-22. Bornes de ebonite, tipo grande, um.
EN-12-C-65. Condensador fixo by-pass, para 1.000 volts de tra.,
EN-12-B-23. Bernes de ebonite, tipo pequeno, um.
bailio de 2 mfd., um.
EN-12-B-24. Botões knobs de baquelite, tipo grande, um.
EN-12-0,66. Condensador fixo by-pass, para 1.000 volts de tra-4
EN-12-B-25. Botões knobs baquelite, tipo pequeno, Um.
balho de 4 mfd., um.
EN-12-B-26. Bulbo GE de 5 amperes, um
EN-12-C-67. Condensador fixo by-pass, para 1.000 volts de ira-.
EN-12-B-27. Bubo tungar GE de 2 amperes, um.
balho de 5 mfd., um.
EN-12-B-28. Bulbo tungar GE de 6 amperes, um.
EN-12-C-63. Condensador fixo by-pass, Para 2.000 volts de tram
EN-12-C-1. Casquilho de válvula base americana, de 4 pinos, balho de 1 mfd., um.
km.
EN-12-0,69. Condensador fixo by-pass, para 2.000 volts de CaEN-12-C-2. Casquilho de válvula base americana, de 5 pinos, balho de 2 mfd., um.
;
EN-12-11-70. Condensador fixo by-pass, para 2.000 volte de tras•
EN-12-C-3. Casquilho de válvula base americana; octogonal, um. balho do 4 mfd., um.
EN-12-C-4. Choque de 30 benrys, 300 ma., um.
EN-12-C-71. Condensador fixo by-pass, para 3.000 volta ide trai-.
EN-12-C-5. Choque rádio frequência, bancar camb, 2,5 mil. e bailio de 002 mfd., um.
»o Ea,. a., um.
EN-1.2-C-72. Condensador fixo by-pass, para 3.000 volts de ira,
EN-12-C-6. Choque rádio frequência, bone? comb., 2,5 mH. e balho de 1 mfd., um.
1 00 m. a. um •
EN-12-C-73. Condensador fixo by-pass, para 3.000 volts de tra,
EN-12-C-7. Clips niquelado ' para self, um.
bailio de 2 mfd, Uni.
EN-12-C-8. Clipe para bateria, n. 24-A, um.
EN-12-C-74. Condensador fixo by-pass, para 4.000 volts de traN-12-C-9. Clips para bateria, n. 45, uni.
' balho de 1 mfd., um.
EN-12-C-10. Condensador 666, de 2 mfd, 1.500 volts.
EN-12-C-75. Condensador fixo by-pass, para 4.000 volts de traEN-12-C-11. Condensador fixo, 577-A, de 001 mal, 500 volts, um. balho de 1 mfd., um.
EN-12-C-12. Condensador fixo, 668, de 2 mfd., 1.000 volts, um.
EN-12-C-76. Condensador fixo, tipo R-7.837, de 1 mfd.,
EN-12-C-13. Condensador tipo 9, de 002, 500 v.)lts'
1'0.000, um.
N-12-C-14. Condensador tipo 690-A, de 1 Infra 3.000 volts, um.
EN-12-C-77. Condensadores fixos para filtro de alta tensão de
EN-12-C-15. Condensador tino 690-A, de 2 mfd, 3.000 volts, um. 1 miai., para 2.500 volts de trabalho, um.
EN-12-C-16. Condensador tino 690-A, de 4 mfd, 3.000 volts, um.
RN-12-C-78. Idem, idem, de 2 mfd., um.
EN-12-C-17. Condensador fixo tubular eletrolítico, de 'papel para ,
EN-12-C-79. Condensadores fixos para filtros do dita 'tensa°
100 volts de trabalho, de 1 mfd." um:
de 1 mfd., para 1.50a volts de trabalho, um.
EN-i2-G-80. Idem, idem, de 2 mfd., um.
EN-12-C-18. Idem, idem, de'5 mfd., um.
EN-12-C-81. Cdmiensadores fixos para filtros de alta 'tende.
N-12-C-19. Idem, idem, de! mfd., um.
de 2 mfd., para 750 volts de trabalho, um.
EN-12-C-20. Idem, idem, de 25 mfd., um.
EN-12-C-82. Condensador fixo, de 002 mfd., um.
N-12-C-21. Idem, idem, de 05 mfd., um.
EN-12-0-83. Condensador fixo, de 005 mfd., um.
EN-12-C-22. Idem, idetm, de 01 mfd., um.
• EN-12-(11-84. Condensador fixo, de 1 mfd., 500 volts, uni.
EN-12-C-23. Idem, idem, dal 002 . mfd., um.
EN-12-C-85. Condensador fixo, de 2mfd., 3.500 volts, um.,
EN-12-C-24. Condensador eletrolítico de 3/8, 500 volts, um.
W-12-0,80. Condensadores variáveis para recepção, tamanho
EN-12-C-25. Condensador eletrolítico seco do 2-2nifaaum.
menor, de 25 mfd., um.
EN-12-C-26. Condensador eletrolítico seco de 4-1 mfd, um.
EN-12-C-87. Idem, idem, de 50 mfd., um.
EN-12-C-27. Condensador eletrolítico seco de 8-8 mfd, um.
EN-12-C-88. Idem, idem,. de 100 mfd., um. •
EN-12-C-28. Condensador eletrolltieo seco, para 50 volts de tiaEN-12-C-89. Idem, idem, de 150 add., um.
alho de 5 mfd., um .
EN-12-C-90. Fiem, idem, de 250 mfd., um.
EN-12-C-29. Idem, idem, de 10 mfd., um.
EN-12-C-91. Idem; idem, de 350 mfd„ um.
EN-12-C 30. Idem, idem, de 25 mfd., um.
EN-12-C-92. Idem, idem, de 500 mfd., úm.•
N-12-C-31. Condensador -• eletrolítico, seco, para 500 volts de
EN-12-C-93. Condensadores variáveis para recepção, tamanho
trabalho, de 4 mfd., um' .
normal, de 150 mfd., um.
EN-12-C-32. Idem, idem, de 8 mfd., um.
EN-12-C-94. Idem, idem, de 250 mfd., um.
EN-12-C-33. Condensador eletrolítico, líquido, para 500 volts de
EN-12-(1-95. Idem, idem, de 350 mfd., um.
trabalho, de 4 mfda um.
EN-12-C-96. Condensadores variáveis para transmissores ijo PO,
EN-12-C-34. Condensador eletrolitico líquido,. 4/600, um.
quena potência. de 50 mfd., um.
EN-12-C-35. Condesador eletrolítice líquido, 4/600, um.
EN-12-C-97. Idem, idem, de 70 mfd., um.
EN-12-C-36. Condensador eletrolítico liquido, 4/1.000, um.
EN-12-C-98. Idem, idem, de 100 mfd., um,
EN-12-C-37. Condensador eletrolítico líquido, 4/2.000, um.
EN-12-C-99. Idem, idem, de 150 mfd., um.
EN-12-C-38. Condensador eletrolítico liquido, 2 x 6/1.500, um.
EN-12-C-100. Idem, idem, de 250 mfd., um.
EN-12-C-39. Condensador eletrolitico liquido, 5 x 3.000, um.
EN-12-C-101. Idem, idem, de 350 mfd., um.
EN-12-C-40. Condensadores fixos, a mica, moldados, tensão de
EX-12-0-102. Idem, idem, de 50-50 mfd., um.
prova de 1.000 volts, de, 00005 mfd, um.
. EN-12-C-103. Idem, idem, de 100-100 mfd., um.
EN-12-C-41. Idem, idem, de 0001 mfd., um.
EN-12-C-104. Condensadores variáveis para transmissores de
EN-12-C-42. Idem, idem, de 00025 mfd., um.
0%1)70 de afastamento mínimo entre placas, de 50 mfd., um.
ENE-12-C-43. Idem, idem, de col. mfd., um.
EN-12-C-105. Idem, idem, de 100 mfel., um.
EN-12-C-44. Idem, idem, de 002 mfd., um.
EN-12-C-106. Idem, idem, de 150 mfd., um.
EN-12-C-45. Idem, idem, de 005 mfd., um.
EN-12-C-107. Idem, idem, de 100-100 rad., uni.
EN-12-C-46. Condesadores fixos, de mica, para transmissão de
EN-12-C-108. Condensadores variáveis para transmissores de
0,01 mfd. para tensão de trabalho de 600 volts. de 1.000 volts, um.
N12-C-47. Condensadores fixos, de mica, pai a tranemiesão 01580 de afastamento mínimo entre placas, de 50 mfd., um.
EN-12-C-109. Idem, idem, de 100 mfd., um.
00001 mfd., para tensão de trabalho de 1.200 volts e d2 prova de 2.500
F,N-12-0_110. Idem, idem de 150 mfd., um.
:volts, um.
EN-12-C-48. Idem, idem, de, 00025 mfd., um.
EN-12-C-111. Idem, idem, de 100-100 mfd., ura.
EN-12-0,112. Condensadores variáveis para transmissortm
EN-12-C-49. Idem, idem, idem, do 001 mfd., um,
EN-12-C-50. hiena idem, de 002 mfd., um.
0,150 de afastamento entre placas, de 50 miei,. um.
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EN-12-C-113. Idem, idem, de 100 rad., um. •
EN-12-C-114. Idem, idem, de 150 mfd., um.
EN-12-C-115. Idem, idem, de l(0-100 mfL. um .
EN-12-C-116. Candensedeees dei-leve:e pard
44
transmiesores, pequena pelència, ;de 1,000 mude, de 3 eme. med
EN-12-C-117. Idem, iemie
ierd„
ideie eeL.jleme mid
EN-12-C-118.
EN-12...m_ 1111. Col t ielV:11•0:'e,,:1114VVIS
nentielizeimeo de
transmissores, pequena pedeema,
2e0 o ads, de ui Pl., um.
EN-12-C-120,
mime ee
mal, um.
EN-12-C-121. Idene iJt.,dreld.. ene
EN-12-C-122. Condeneemed.
leidee , eimorte da
isolantile, de 15 infee, nem
1.N-12-C-123. lilein, elene de e0 mal., uni.
EN-12-C-124. idem. idern. te,
ned,
Ededeed_425, [ ' tem, mem, d e tu)ri d., rim.
EN-12-C-120. Cence nerelede variáveis
driming),
de 10-70 elide. um .
EN-12-C-127. Idere,
70-1d) nifd., um.
EN-12-C-128. Ideia, idem, de 1 in-22.1 enfil., um,
EN-12-C-129. Cabo dc aço liara delem rle 3116",
EN-12-C-130. :derretida) de dedo g.alvanieado, para antena, uma.
EN-12-C-131. Cordoalha . cheia, estanhada, de e,8 . " de eirrufe*Anela. metro.
EN-12-C-132. dordoadia dia la. estanhada. de 3;8" de diâmetro,
eftetro.
EN-12-C-133. Cristal de quartzo, um.
EN-12-C-134. Cristal de corte. um .
EN-12-C-135. Dial m:crométrico retilíneo "NY RE", de 0-150, um.
EN-12-C-136. Dial simples de bakelite, de 3", de diernetro, um.
EN-12-C-131. Dial simples de bakelite, de 4" de diâmetro, um.
EN-1'2-C-i38. Dial vernier, de forma escudo, de Á" de didmetre,
EN-12-E-1. EliminadorNational n. 5.897, um.
EN-12-F-1. Ferro doce para transformador d . ee DC, quilo.
EN-12-F-2. NK de 2.000 ohms, um.
EN-12-F-3. Fones Brandes (par), um,
EN-12-F-4. Fone Mi, tipo XI', 5 A, um.
EN-12-F-5. Fone •lemens Haloek de 2.000 ohm.. leu.
EN-12-1?-6. Fone Telefunken de 2.000 ohms, um.
EN-12-F-7. Fone Ericson de 2.000 (Mins. uni.
N-12-F-8. Fone Western de 2.000 obras, um.
EN-12-F-9. Forrnica amarela em basteio, de 2" de diâmetro,
quilo.
EN-12-F-10. Idem, idem, de 1 112" de diernetro, dedo.
EN-12-F-di. Idem, idem, de 1 2' de diâmetro, - quilo.
EN-12-F-12. Idem, idem, de 3 4" de diâmetro, quilo.
EN-12-F-13. Idem, idem. de 1" de diâmetro, quilo.
EN-12-F-14. Formica em tubo de 112", em didinetro, quilo.
EN-12-F-15. Idem, idem, de 518" de diâmetro, quilo.
EN-12-F-16. Idem, idem, de 314" de diâmetro, quilo.
IN-f2-F-17. Idem, idem, de 718" de diâmetro, quilo.
]N-12-F-18. Idem, idem, de 1" de diâmetro, quilo.
EN-12-F-19. Idem, idem, de 1 112" de diâmetro, quilo.
EN-12-F-20. Idem.. idem, de 2" de diâmetro, quilo.
EN-12-F-21. Idem, idem, de 3" de diâmetro, quilo.
EN-12-F-22. Formica amarela em chapa, de 112 mm. de capes'Rira, quilo.
EN-12-F-23. Idem, Idem. de 1 nem. de espessura, quilo.
EN2-10-24. Idem, idem, de 1 112 mm. de espessura, quilo.
EN-12-F-25. Idem, idén), de 2 mm. de espessura, quilo.
EN-12-F-26. Idem, idem, de 3 mm. de e e pessura, quilo.
EN-12-F-27. •nrenica 'ereta era chapa, de 112 mm. de espessura,
quilo.
EN-12-F-28. Idem, idem, de 1 mm. de espessura, quilo.
EN-1'2-F-29. Idem, idem, de 1 112 mm. de espessura, quilo.
EN-12-F-30. Idem, idem, de 2 min, de espessura, quilo.
EN-12-F-31. Idem, idem, de 3 mm. de espessura, quilo.
ET-12-F-32. Formiea branca em tubo, de 112" de diâmetro,
EN-12-F-33. Idem, idem, de 1" de diâmetro, quilo.
EN-12-F-34. Idem, idem, de 1 112" de diâmetro, quilo.
EN d 12-F-35. Idem, idem, de 2" de diâmetro, quilo.
EN-12-F-36. Idem, idem, de 2 112" de diâmetro, quilo.
EN-12-F-37. Idem, idem, de 3" de diâmetro, quilo.
EN-12-G-1. Garras para válvulas, tipo 803, uma.
EN-12-G-2. Garras para válvulas, "Screen Grid", uma.
EN-124I-1. Herculex em chapa de 1 nine de espessura, quilo.
EN-12-H-2. Idem, idem, de 3 mm. de espessura, quilo.
EN- 12 - 11 -3. Idem , idem, de 4 mm. de espessura, quilo.
EN-1241-4. Idem, Mem, em bastfin de 112" de diâmetro, quilo.
EN-124-1. Impedância National S. 101, uma.
EN-124-2. Interruptores niquelados, 3 amperes, 210 volts, de
1.."1 diredio e um.
EN-12-1-2. Idem, idem, de e diredeee, um.
EN-124-4. Idem, idem, de 3 direedee. um .
EN-124-5. Interruptores para 30 am peres. 250 V oll.'• um. •
EN-12-J-1. Jack O plitg, tipo han.arta, tamanho u.i •:cf,c (par), urfl
EN-12-J-2. Idem, idem, tamanho madio (par), um.
1.N-12-J-3. Idem, idem, tamanho me ler (pai . ), um,
EN-12-J-1. Jack dliplo, um.
EN-124-5. Jack M. M. duplo ir.. 3, um.

1.)
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}IN-12-J-G. Jack AR-15. um.
EN-12-J-7. Jack simples, um.
-

Jack CR-271-,T,
a, de inanir til:
-2. NIanipula,i(ii

um

um
um.

/Cl v eizjjo em

ba.

Iii itt, nu,,.

tipo Erirson.
IlLiolutdielor Luje Continental, um.
1 • \-12-11-e,. Micatex em chupa de esi,t/ra, duelo.
EN-12-d-e. Medeeeeist 1-r ed --i de 1,2" de espet, sura, quilo.
TN-12-M-8. Miereree p 4.210. um.
EN-12-U-1. Onillinetro de al.1orrão, tiro.
1,
Ondamel too de pr evisão. uni.
Pains.d de ebonile.
X kl ellIS. x 0.008, um.
l'rii,olante de 0,1 raio. de espe.=sura, folha,
IIN-12-- 1 1 -1. Idem,
de 0.13 lura.. tolha.
Potenciórnetro a fio com interruptor de 5.000 ohms,

EN-12-P-5. Idem, idem, de 10.000 ohms, um.
11N-1.2-P-6. Idem, idem. de 50.000 obras, um.
EN-12-P-7. Pet e nciemetro a fio, sem interruptor, de 5.000 ohms,
eiN-12-1'-8. Idem , idem, de 10.000 ohms, um.
EN-12-1 3 -e. Idem, idem, de 50.000 ohms, um.
EN-12-P-10. Poteneiernetro sem interruptor, de 100.000 ohms,
EN-12-P-11. Ideia, idem, de 250.000 ohms, um.
EN-12-P-12. Idem, idem, de 50111.000 ohms, um.
EN-12-P-13. Potenciernetro Clorostat, de 25.000 ohms, um.
EN-12- 0-14 . Preamplif icador 3.745, um.
EN-12-P-15. Pinos de baquelite, F. F. T., 25-El, um.
EN-12-P-16. Plug G. It. tipo 274-P, um.
EN-I2-P-17. Plug para fone, um.
EN-12-P-18. Plug com 5 pinos, com capa de borracha, Um,
FN-12-H-1. Receptor AC-SN-3, um.
EN-12-11-2. Receptor SW-3-DE, um.
EN-12-R-3. Receptor 13W-58, um,
EN-12-111-1. Reeeptne ÉB-7, um.
TN-1241-5. Receptor HRO-cristal, um.
EN-12-R-G. Receptor HRO-Jánior 114, um.
EN-12-R-7. Receptor NC-100. um.
EN-12-R-8. Receptar tipo ACR 111, um.
EN-12-11-0. Receptor tipo ACR 136, um...
EN-12-11-10. Receptor tipo ACR 155, um.
EN-12-11.-11. Receptor tipo ACFt 175, um.
EN-12-R-13. Receptor modelo 11 A. E., um.
EN-12-R-14. Reostato de 5.000 ohms, 0,2 amp.,
EN-12-R-15. Reostato de 7.000 ohms, 0,17 anile., um.
EN-12-R-16. Resistências fixas, de grafite, de 112 watts, uma..
EN-12-R-17. Idem,. idem, de 1 watts, uma.
EN-12-R-18. Idem, idem, de 2 watts, uma.
EN-12-R-19. Idem, idem, de 3 watts, uma.
EN-12-R-20. Idem, idem, de 5 watts, uma.
EN-12-R-21. Idem, idem, de 10 watts, uma.
EN-12-R-22. Idem, idem, de 15 watts, uma.
EN-12-R-23. Idem, idem, de 25 watts, uma.
EN-12-R-24. Idem, idem, de 50 watte, uma.
EN-12-R-25. Idem, idem, de 75 watts, uma.
EN-42-R-26. Relais para maniquladores, um.
EN-12-R-27. Retais 110-120 volts, um.
EN-12-R-28. Resistência para 50 W de 5.000 ohm, uma.,
EN-12-11-29. Idem, idem, de 10.000 ohms, uma.
EN-12-R-30. Idem, idem, de 13.000 ohms, uma.
EN-12-11-31. Idem, idem, de 20.000 ohms, uma.
EN-12-R-32. Idem. idem, de 25.04)0 ohms, uma.
EN-12-R-33. Idem, idem, de 30.000 ohms, uma.
EN-12-R-34. Idem, idem, de 50 ohms, uma.
EN-12-R-35. Idem, idem, de 100.000 ohms, urna.
EN-12-R-30. Resistência para 75 W de 5.000 ohms, uma.
EN-12-R-37. Idem, idem, de 10.000 ohms, uma..
EN-12-R-3,8. Idem, idem, de 15.000 ohms, ' uma.
E1l-12-R-39. Idem, idem, je 20.000 ohms, urna.
EN-12-R-40. Idem, idem, de 25.000 °lima, uma.
EN-12-R-41. Idem, idem, de 50.000 ohms, uma.
E,N-12-R-42. Idem, idem, de 100.000 ohms, uma.
EN-12-R-43. Resistência para 41e W de 5.060 ohms, uma.
EN-12-11-44. Idem, idem, de 10.000 ohms, uma.
EN-12-R-45. Idem, idem, de 15.00G ohms, urna.
EN-12-R-46. Idem, idem, de 20.000 obrne, uma.
EN-12-d--17. Idem, idem, de 25.000 oluid. uma.
EN-12-T'- .58. Resisténcia para 200 watts, de 2.500 ohms. Writ
EN-1?-d-i9. Idem, idem, de 10.000 ohms, urna.
EN-12-11-e0. Idem, idem, de 15.000 ohms, uma.
EN-12-11-51. idem, idem, de 20.000 ohms, urna.
ENd1e-R-52. Idem, idem, de 25.000 ohms, unia.
Hen idem, de 30.000 ohms, urna.
EN-12-- 11-54. Reeietência de 150 watts e 5ede0 ohm, uma,
EN-12-11-55, Idem, idem, de 150 \V e 10.000 ohms, uma.
EN.12-11-3ii, Idem, idem, d 150 W e 1 •5.000 ol-an, uma..
IN-12-11-e7. Idem, idem, de 150 \\• e 25.000 ollms, uma.
EN-12-R-58. Idem, idem, de 150 W e 50.000 oluns, unia.
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EN-12-R-59. Idem, idem, de 150 W- e 75.000 ohms, uma.
EN-12-11-60. Idem, idem, de 150 NV e 100.000 ohms, uma.
EN-12-R-61. Idem, idem, de 200 "W e 5.000 ohms, uma.
EN-12-R-62. Idem, idem, de 200 NV e 10.000 ohms, *uma.
E-12-R-63. Idem, idem, de 200 W e 15.000 ohms, uma.
EN-12-R-64. Idem, idem, de 200 W e 20.000 ohms, uma.
EN-12-R-65. Idem, idem de 200 W e 25.000 olirns, uma.
F-12-R-66. Idem, idem, ae 200 W e 50.000 012us, uma.
EN-1-R-67. Idem, idem, do 200 W e 75.000 ohms, uma.
EN-12-I1-68. Idem, idem, de 200 W e 100.000 ohrç, unia.
EN-12-R-69. Resistência variavel de fio de 5.09t ohms, unia.
EN-12-R-70. Idem, idem, de 10.000 ohms, urna.,
E-12-R-71. Idem, idem, de 25.000 ohms, mun.
EN-12-R-72. Idem, idem, de 50.000 ohms, uma,
EN-12-R-73. Resistência variavel de 100.000 ohm , uma.
EN-12-R-71. Resistência vnriavel de 250.000 ohms, uma.
EN-12-R-75. Resistência variavel de 500.000 ohms, uma,
EN-12-R-76. Resistência Tungar GE, de 5 amperes, uma.
EN-12-R-77. Idem, idem, de 2 amperes, 120 volts, uma.
EN-12-R-78. Idem, idem, de 2 amperes, 220 volts, uma.
N-12-R-79. Idem, idem, de 5 amperes, 180 volts, uma.
EN-12-R-80. Idem, idem, de 5 amperes, 220 velts, uma.
EN-12-R-81. Roldana de ferro galvanizado, uma.
EN-12-R-82. Roldana de metal amarelo de 3", uma.
EN-12-S-1. Selfe, uma.
EN-12-S-2. Suporte REL de ebonite, um.
EN-12-S-3. Suporte de vidro para Solfs, um
EN-12-S-4. ¡Suporte de metal para lâmpada Pilot, um.
EN-12-S-5. Suportes para lâmpadas de recepção, tipo menor, Orn
'
lsolantite, de 4 pinos, um.
EN-12-S-6. Suportes para lâmpadas de recepção, tipo menor, em
formica, chatos, de 4 pinos, um.
EN-12-S-7i Idem, idem, de 5 pinos, um. \
EN-12-S-8. Idem, idem, de 8 pinos, um.
EN-12-S-9. Idem, idem, de 7 pinos, uma.
EN-12-)3-10. Suportes para lâmpadas de recepção, tipo menor,
em isolantite, de 5 pinos,
EN-12-S-11. Idem, idem, de 6 pinos, um.
EN-12-S-12. Idem, idem, de 7 pinos, um.
EN-12-S-1'3. Suportes para lâmpadas de receado. tino médio.
em formica, chatos, de 4 pinos, um.
EN-12-S-14. Idem, idem, de 5 pinos, um.
EN-12-S-15. Idem, idem, de 6 pinos, um.
EN-12-S-16. Idem, idem, de 7 pinos, um.
EN-12-S-17. ¡Suportes para lâmpadas de recepcão. tipo médio,
•
em isolantite, de 4 pinos, um.
EN-12-S-18. Idem, idem, de 5 pinos, um.EN-12-S-19. Idem, idem, de 6 pinos, um.
EN-12-S-20. Idem, idem, do 7 pinos, um.
EN-12-S-21. Suportes de baquelite, otogonais, para válvulas,

EN-12-V-31.
EN-12-V-32.
EN-12-V-33.
N-12-V-34.
EN-12-V-35.
EN-12-V-36.

9.],

EN
1.?N-12-V-40.
EN-12-V-41.
EN-12-V-42.
EN-12-V-43.
EN-12-V-44 .
EN-12-V-45.
EN-12-V-46.
EN-12-V-17.
EN-12-V-48.
EN-12-V-49.
EN-12-V-50.
EN-12-V-51.
EN-12-V-52.
EN-12-V--53.
EN-12-V-51.
EN-12-V-55.
EN-12-V-56.
EN-12-V-57.
EN-12-V-58.
EN-12-V-59.
EN-12-V-60.
EN-12-V-61.
EN-12-V-62.
EN-12-V-63.
EN-12-V-64.
EN-12-V-65.
EN-12-V-66.
EN-12-V67.
EN-12-V-68.
EN-12-V-69.
EN-12-V-70.
EN-12-V-71.
EN-12-V-72.
EN-12-V-73.
EN-12-V-74.

1.

EN-12-V-76.
EN-12-V-77.
EN-12-V-78.
EN-12-V-79,
EN-12-V-80.
EN-12-V-81.
EN-12-V-82.

EN-12-S-22. Suportes de isolantite, otogonais, para válvulas,

Idem, n. 80, urha.
Idem, n. 37, uma.

Idem, n. 39, uma.
Idem, n. 41, uma.
Idem, n. 42, uma..
Idem, n. 45, uma.
Idem, n. 50, uma.
Idem, n. 56, uma.
Idem, n. 57, uma.
Idem, a. 58, uma.
Idem, n. 59, uma.
Idem, n. 75, uma.
Idem, n. 76, uma.
Idem, n. 77, uma.
Idem, n. 78, uma.
Idem, n. 80, uma.
Idem, n. 88, uma.
Idem, n. 89, uma.
Idem, n. 201 A, uma.
Idem, n. 203 A, uma.
.
Idem, n. UV 204 A, iunaj
Idem, n. 204 A, uma. Idem, n. 211, uma.
Idem, n. 802, uma.
Idem, n. 803, uma.
Idem, n. 804, uma.
Idem, n. 805, uma.
Válvula n. 806, uma.
Idem, n. 807, uma.
Idem, n. 808, uma.
Idem, n. 838, uma.
Idem, n. 852, uma.
Idem, n. 860, uma.
Idem, n. 865, uma.
Idem, n. 866, uma.
Idem, n. 866-A, uma.
Idem, n. 872, uma.
Idem, n. 872-A, uma.
Idem, a. 5451845; uma.
Válvula metálica n.

EN-12-V-84.
EN-12-V-85. Riem, 6B8, uma.
EN-12-V-86. Idem, n. 605, uma.
EN-12-V-87. Idem, n, 6F5, uma.
EN-12-V-88. Idem, a. 6F6, uma.
EN-12-V-89. Idem, n„ 6H6, uma. .
EN-12-V-90. Idem, ia. 8J7, uma.
EN-12-V-91. Idem, n. 6K7, uma.
EN-12-V-92. Idem, n. 6L6, uma.
EN-12-V-93. Idem, n. 6L7, uma.
EN-12-V-94. Idem, n. 6M6-MG, uma.
EN-12-V-95. Idem, n. 6N7, uma.
EN-12-V-96. Idem n. 607, uma.
EN-12-V-97. Idem, n. 6117, uma..
EN-12-V-98. Válvula RK 20, uma.
EN-12-V-99 Válvula RK 25, . uma.EN-12-V-100. Válvula RK 28, uma.
13 — Material de iluminação — Pote
PRI
Número de ordem — DiFeritninalgo .1jeldad4

Pm.

EN-12-r3-23. Suportes "Eby" de 5 pinos para subpainel, UM.
EN-12-S-24. Suportes para lâmpadas "Neon", um.
EN-12-S-25. Suportes para válvulas metálicas, um.
EN-12-S-26. Suportes de baquelite, de 8 pinos, um.
EN-12-T-1. Tomada "Eby" para antena e terra, uma.
EN-12-T-2. Termo-ameter, mod. 407, um.
EN-12-T-3. Transmissor de 2,5 KW, um.
EN-12-U-1. Unidade retifieadora National, de 50 -00 •4P.190,
Ø0 volts, uma.
EN-12-V-1. Válvula 5Z3, uma.
EN-12-V-2. Válvula 2A5, uma.
EN-12-V-3. Idem 6A7, urna.
' EN-12-V-4. Idem 24.4, uma.
I EN-12-V-5. Idem 27, uma:
EN-12-V-. Idem '27-X, urna.
EN-12-V-7. Idem 30, uma.
EN-12-V-8. Riem $5, uma.
EN-12-V-9. Idem, 37, urna:
uma.
EN-12-V-10. Idem
EN-12-V-11. Idem, 42, uma.
EN-12-V-12. Idem, 45, uma.
EN-12-V-13. idem, 56, uma.
EN-12.-V-14. Idem, 57, uma.
EN-12-V-15. • Idem, 58, uma.
EN-12-V-16. Idem, 59, uma
EN-12-V-17. Riem, 75, uma.
EN-12-V-18. Idem, 78, uma.
EN-12-V-19. Idem, 80, uma.
EN-12-V-20. Idem, 83, uma.
EN-12-V-21. Idem, 230. uma.
EN-12-V-22. Válvula QB 31500. uma.
EN-12-V-23. Idem, TC 21500, unia,
EN-12-V-24. Idem, TB 21250. uma.
EN-12-V-25. Idem, 310, uma.
F,N-12-V-26.' Idem, 367, uma.
EN-12-V-27. Riem, 506, uma.
EN 12-V-28. Idem, 1.039, uma.
h"!%,---V-29. Idem, 1.102, ti
1 : . "1 .

Idem, 3.006, uma.
"Válvula de vidro, n. 2 A 5, luna.•
Idem, n. 6 A 7, uma.
Idem, ri. t3 B 7, uma.
Idem, n. 6 C 6, uma. •
Idem, n. 6 D 6, urna.
5 Z 3, urna.
10, ume
hient, n. 24 A, urna.
Idem, n. 27, uma.
Ideia, n. 30, uma.
Idem, a. Si, uma.
Idem, n. 32, unia.
Idem. a. 35, uma.,

14 — Material de sapa:

:e • • raire2ojecr _o go, • 112

16. amue •

15 — Motores, excetos os de avitles:
EN-15-M-1. Motor Marelli, de 12
16 — Locomotivas e tratores:
17 — Artigo de desenho:

• • ,

1 500 vai, nen.
• • ariles • •,.p.

-4.; • • ..ir r
•
21:(110;
\ 18 — Máquinas e instrumentos para coneervaeaõ de oappj
de pouso:
ir I

.

19 — Ferramentas de oficinas, rádio e telefénieaat, •
EN-19-A-1. Alicate de corte diagonal, em aço polido de 16
• ,

UN-19-A-2. Alicate de bico curvo, de ao polido. de 16 ai.

r
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N-19-A-8. Alicate de bico chato, em aço polido, de 16 m.
ik@lo

I

EN-19-A-4. Alicate "Universal" de 5" comprimento, um,
EN-19-A-5. Alicate "Universal' de 6" de comprimento, um.
WE-19-A-6. Alicate "Universal" de 8" de comprimento, um.
N-19--A-7. Arco de ssera para ourives. um .
EN-19-C-1. Canivete de uma folha com 8.5 cms. de compriment6
eletricista, um.
EN-19-L-1. Limas ponta de agulha, sortidas, uma.
20 - Grupos eletrogeneos:
EN-20-G-1. Grupo conversor montado cru caixa de mudei ' a de

RO por 135 mm., um.

EN-20-G-2. Grupo eletroganlo MA-608, de

3 IIP, L500 Rpm.,

Wn •

EN-20-G-3. Grupo eletrogênio de O volta, 200 watts, dm.
EN-20-0-4. Grupo eletrogênio mod. VA. série 11.884 G. E. N.,
te 230 volts, 20 amperes e 1.400 flprn., um.
E.N-20-G-5. Grupo eletrogèneo de 350 watts e 110 volts, um.
weri
EN-20-G-7. Grupo eletrogia neo, de 1 11-8, do 100 volts e 109.
Zatta, um.
EN-20-01-8. Grupo eletrogéneo, una.
EN-20-0-9. Grupo eletrogênea. um .
EN-20-0-10. Grupo motor gerador de 220, uni.
IFY-20-0-11. Grupo motor gerador de 2201380 volts, um.
EN-20-G-12. Grupo motor gerador de 2201500 volts, 118 H
gra.
EN40-0-13. Grupo motor gerador para 220 volts, 50 oicloa,
*. 900 RPM, 1.1 amperes, um.
N-20-G-14. Grupo motor gerador 314 IIP, de 1101220 volts, u4
EN-20-G-15. Grupo motor gerador de 22012.000 volts, um.
N-2-G-16. Grupo motor gerador de 1101500 volts, um.
131N-20-G-17. Grupo motor g erador de 1101500 volts, um.
21 - Material telefónico:
EN-21-A-1. Adaptador para instrumento de medida, de 8 818"
1118cmetro, um.
E1N-21-A-2. Adaptador para instrumento de medida, de 2 112" de
Datimetro, um.
EN-21-A-3. Adaptador para instrumento de medida, de 2 1.1116u
diAmetro, um.
r„. EN-21-A-4. Anunciador de chamada vibrante para quadro tele-.
iiico, um.
-21-A-15. Anunciador Americano, um.
-2I-A-6. Anunciador PranLês, um.
N-21-A-7. Arranca roldana, modelo regulamentar, um.
-21-B-1. Bobina de metal para cabo leve, modelo regula/T(0,-.
um.
EN-31-34. Bolsa de couro para assentador, modelo regulamen-

kr, uma.

n.
tem.

EN-21-G-I. Cabo leve, modelo regulamentar, um.
EN-21-0-2. Cabo de campanha simples, modelo rogar/amen:haat
EN-21-0-8. Cabo de campanha e' lnPlo, modelo regulamentai

EN-21-0-4. Campainha sensibilizaclora 400 ohms, Para telefondr

1591a. 41-04. Cápsulas miorefónicaa, de 40 ohms, una.
N41-0-6. Carvão estairioc calibrado para mlorofone, gramas.
-21-0-7. Chave Ericsson, n. 13.602, uma.
-21-0-8. Chave de comando a distância Allen Bradley,
Cordão Ericsson tipo 7.90012, metro.
Desenroladeira para cabo leve, mocha° regulamentai%
Desenroladeiras para cabo de campanha, modelo yes
uma.
r
tigamentar,
-21-M-1. Magneto de 4' barras Lle aço tungeteno B-15.075,
-21-1443. MagnelodeMarrasdeaçoVva mfp 6a *,.2:b ;8934Q
-11-.11. Magnete de 8 barras de 840 cobalto a 30%, um.
-,21-M-3. Magneto com manivela, de lAminaa, de 4,4 watts,
IDN-11144~4. Magnelo bom manivela, oon 2 barras, de M

watts,

p1V-24 -114. Microfone de duplo botão, tipo Hand-alike, um.

Microtelefene RE t. 34 com cordão Nonhgro de 4
endutores, um.
2N-21-T-1. Telefone de campanha, um.
- Artigos de fotografia
Div.-28-134 . Banheira de ferro esmaltado, de 13 por 48, uma.
IIIN-22-B4. Idem, Idem, de 9 Por 1 2, urna
23 - Artigos de galvenaplarlia:
IN-23-1l-i. Escovas ch Çio de aço : tipo curto, urna
EN-23-E-2. Idem, idem, tipo comprido, um.
Ecoavas pai-a placas uma.
F.843-1)-4. Escovas de pita vegetal, fio de 28 mm. de comPri.
IVb
% into, uma.
BN-23-3-5. Beoovse de fio de latão, fio de 28 mm. de compl. !Ciento, uma.
111N-23-E-6. Escovas de fio de latão, fio de 2 orna. de campeihto, uma.
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EN43-E-7, Escovas eIrculares, com fio de aço, de 300 por
uma.
EN-23-E-8. Escovas circulares, de pita vegetai, de 150 por 8.
111119

EN-23-E-9. Idem, idem de 150 por 4, urna.
EN-23-E-10. Idem, idem, de 200 por 5, uma.
EN-23-E-11. Idem, idem, de 250 por 5, uma.
EN-23-E-19. Idem, idem com 5 carreiras, uma.
EN-23-E-13. Esrn y ns
es com fio de aço,, de 100 por 1,
tuna.
EN-23-E-14. Idem, idem, de 150 por 4, uma.
EN-23-E-15. Idem, idem, do 200 por 4, urna.
EN-23-E-16. Idem, idem, de 250 por 4, uma.
EN-23-E-17. Escovas com fies de latiio, fio do 2 cms. de ooinq.
prirnento, com 8 carreiras, unia.
• EN-23-E-18. Idem, idem, com ti carreiras, uma.
•
EN-23-19. Idem, idem, com 5 carreiras, uma.
EN-23-E-20. Escovas de fio de aço, com fio de 30 mm. de
pimento, uma.
EN-23-F-1. Funil de vidro, com 5 orna. (te boca, um,
EN-23-F-2. Idem, idem, de 6 ema., um.
EN-23-F3. Idem, idem, de 7ems., um.
EN-23-F-4. Idem, idem, de 8 ema., uni.
EN-23-10 -5. Idem, idem, de 9 ema., um.
F.N-23-F-6. Idem, idem, de 10 ema., um,
EN-23-F-7. Idem, idem, de 15 ems., um.
EN-23-F-8. Idem, idem, de 20 ema,, um.
EN-23-G-1. Garrafão de vidro, para 3 litros, uni,
EN-23-G-2. Idem, idem para 5 litros, um.
EN-23-G-3. Idem, idem, para 10 litros, um.
EN-23-G-4. Idem, idem, para 15 litros, um.
EN-23-G-5. Idem, idem, para 26 litros, um.:
EN-23-G-6. Idem, idem, para 30 litros, um.
EN-23-L-1. Litros de vidro vasios, um.
EN-23-M-1. Massa branca para polir, quilo.
EN-23-M-2. Massa amarela para polir, quilo.
EN-23-M-3. Massa rápida, galão
EN-23-M-4. Massa de prata para soldar, "emolida
nid St1Pri
quilo.
. Pedra humo, quilo.
P Li especial, quilo.
Rolha de borracha n. 0, quilg
(-2 . Idem kiem, n. 1, quilo.
1.\ -J3-11-3. Ideia, idem, n. R, quilo,
JEN-23-11-4. Idem, idem, n. 3, quilo,
EN-23-R-5. Idem, idem, n. 4, quilo.
E'N-23-R-6. Idem. idem, n. 5, quilo.
EN-23-11-8. Rolha de cortiça, para litro, quild.
F--23-R-10. Liem, idem, para vidro, quilo.
!E-02 - Material de gabinetes e laboratdrinal
1E-02-A-1. Acetona, quilo.
1E-02-A-2. Acetato de cobre puro, gramo.
111-02-A-3. Acetileno, quilo.
P-02-A-4. Ácido bórico, quilo
:-02-A-5 . Acido cítrico, cristalizado, gpilai
1E-02-A-6. Ácido c/oridrico, litro.
IE-02-A-7. Ácido nítrico, a 38°, liti
IE-02-A-8. Ácido aulfárico, quilo,
1E-02-A-9. Amónia, litro.
1E-02-A-10. Amoníaco, a 0,88 de densidade, Taro.
IE-02-A-11. Idem, a 0,958 de densidade,
Bacia de louça branca, com 40 eentimetrO
/teatro, uma.
IE-02-A-13. Benzina, litro.
IE-02-B-14. Bicarbonato de sódio, quilo.
02-B-15. Bieutfito de sódio, seco para arte, gulkl,
02-B-16. ffiromureto de potássio, quilo.
-02-0-18. Cálice graduado de 500 gramas, usa.
TE-02-C-19. Caneco de ágata, graduado para 1,000 graraaáll
1E-02-0-20. Idem, idem, para 1.000 gramas, pal..
Carbonato de cobre, quilo.
1E-0?-0-22. Carbonato de sódio, quilo.
1E4 2-0-23. Cloreto de sódio, quilo.
Clorureto de esta,nbo, quilo,
TE-02-C-25. Clorureto de amónia, quilo.
1E-02-0-26. Ciorureto de zinco, puro, meai, hrants6,
10E-02-C-27. Citrato de ferro amoniacal, mouro, on OMS 44
200 gramas, um.
IE-02-C-28. Citrato de magnésio, quilo.
Eter nítrico, litro.
IE-02-G-1. Gral de massa, de Oro,25 de Noa, Utz‘
Hiposulfito de sódio, quilo.
IE-02-H-2. Ifidrt , quinorie, grama.
LE-02-M-1. More juin VIVO, Mino
IE-02-P-1. Percloreto de ferro, sal 50,0, vidro.
IE-02-S-1. Sulfato de cobre, quilo.
IE-02-S-2. Sulfato de níquel e amfnio, quilo.
IE-02-S-3. Sulfureto de potassa. quilo.
IE-02-S-4. Sulftireto de carbono, quilo.
1E-02-3-5. Sulfato de amónio, puro, quilo
rE-02-S-E. Sulfato de níquel, quilo.
TE-02-V-i. Va g edina pura. quilo.
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07 - Máquinas, instrumentos, aparelhos, ferramentas À
utensílios para oficina de seleiro e corrieiro:
10-07-9-1. Agulhas "Singer" para máquina de coser couro, uma.
IG-07-A-2. Atanado, quilo.
"
10-07-13-1. Botões de pressão n. 2, caixa.
1G-07-B-2. Idem, idem n. 3, caixa.
IG-07-B-3. Idem, idem, n. 4, caixa.
10-07-13-4. Idem idem, n. 5, caixa.
1G-07-B-5. Idem, idem, n. 6, caixa.
IG-07-B-6. Idem, rápidos, grosa.
1G-07-C-1. Cabeça para botão de pressão, uma.
IG-07-C-2. Crina vegetal, quilo. .
I0-07-F-I. Filete amarelo, metro.
IG-07-F-2. Idem,, branco, netro.
10-07-F-3. Idem, azul, metro.
IG-07-F-4. Idem, vermelho, metro.
10-07-F-5. Fivela de ferro galvanizado, de 25 m. m., dúzia
10-07-F-6. Idem, idem, de 30 x 35, dúzia.
IG-07-F-7. Fio patente, pacote.
IG-07-G- i . Graxa amarela, liquida, litro.
10-07-0-2. Idem, idem, para couro em lata de 112 quilo, uma
IG-07-G-3. Graxa preta, quilo.
IG-07-I-1. Ilhozes de metal branco, de 5 ra. nâ., grosa
Ilhozes, ia. 200, mllL. iro.
1G-07-I-3. Idem, de metal branco, grosa.
10-07-1-4. Idem, de latão niquelado, de 4 m. m. milheiro
IG-07-L-1. Linhalc -tia, novelo.
IG-07-L-2. Linha de linho n. 12, novelo.
IG-07-L-3. Idem, idem, n. 16, novelo.
IG-07-L-4. Idem, idem, n. 20, novelo.
TO-07-L-5. Idem, idem, n. ! 30, novelo.
IG-07-L-6. Idem, idem, n. '40, novelo.
IO-07-L-7. Idem, idem, n. 50, novelo.
1G-07-L-8. Linha "Urso", n. 1, carrete/.
IG-07-L-9. Linha n. 30, em diversas cores, carrete/.
IG-07-E-10. Lona azul Tina, metro.
IG-07-L-11. Lona branca, de 0m,75 de largura, metro.
1G-07-L-12. Linha "Encouraçado", metro.
IG-07-M-1. Michelin, litro.
IG-07-M-2. Mosquetão de ferro, tamanho maior, um.
IG-07-M-3. Mosquetão do ferro, tamanho menor, um.
Mosquetão de latão, com 60 mui. de comprimen
IO-07-P-1. Pasta, para cat,inta, lata.
_IG-7-P-2, Pés para bot50 go pressão, ira.
IG-07-P-3. Pele do carneiro do Rio Prande, esPichado)
IG-07-P-4. Pomada para couro, amarela, quilo.
IG-07-P-5. Pomada para couro, preta, quilo,
IG-07-S-1. Sola -do Rio Grande, em "Meio" ,(engraxada), quilo.,
IG-07-S-2. Sola do Rio Grande "Pirâmide", A, em "Meie, quilos
1G-07-T-1. Toldo de lona impermegvel, C. (I. de 214,511 X 2 7 ri
para auto-caminhão, um.
IG-07-T-2. Tinta preta `'Universal", garrafa,
1G-07-V-1. Velas de estearina, pacote.

29 - Viaturas, automóvel", solaressalatatea aoes~
1G-29-A-1. Alicate tipo "Forde", um.„
IG-29-C-2. Camurça grande, uma,
IG-29-C-3. Câmara de ar de 30 x 5, um. "
IG-29-C-3. Câmara de ar de 500 x 19,
IG-29-B-I. Bujões 49.352, de 40 rem., 32%
Estopa esponjosa, quilo.
IG-29-E-2. Estopa escura, quilo.
IG-29-E-3. Estopa branca, de 1, quilO.
unituj
IG-29-E-4. Extrator de grupo de placas, 11. 69.908,
IG-29-F-1. Flanela grande, uma.
IG-29-M-1. Macaco "Reliable" S. O. 14. 16 *AL
IG-29-M-2. Molas para capota, dúzia- Combustíveis:
Alcool absoluto, litro.'
IG-30-A-2. Álcool a 36 0, litro.
'\
IG-30-4-3. Álcool a 40°, litro ,
IG-30-C L. 1. Carvão de "Cardiff " para forja;
10-30-0-2. Carbureto, em tambor
' de AQ jlq,sittget.i
IG-30-G-1. Gasolina p ura, litro.,
IG-30-K-1. Querozene, litro.
IG-30-V-1. Vela de sêbo, pacote,
31 - Lubrificantes:
I0-31-0-1. Graxa patente, quilo,
10-31-G-2. Graxa lubrificante, quild.
I0-31-0-3. Graxa mobilubrificante,
I0-31-0-1. óleo solúvel, litro.
IG-31-0-2. óleo "Mobiloil" "A", litro.
I0-31-0-3. óleo de linhaça genuinO, qujI454
IG-31-0-4. óleo "Mobiloil" 3, litro.
I0-31-Q-5. óleo mádie para máquina, lit"
10-31-0-6. óleo vermelho, galão,
10-31-0-7. óleo fervido, para transformador, MeV
I0-31-0-8. óleo fino "Sal gar", gaa.
10-31-0-9. óleo para relógio, litro.
I0-31-0-10. óleo. Cutting, solúvel, em caixa, de 8/8. tir"
I0-31-0-11. óleo " "Vaculini", litro.
IG-03-P-1. Pomada antióxido, lata.
'
MB-0 3, - 'Aiáquinas. instriunentos •p arGa" terre0Xteltie
; para oficina de soldar:
3IB-04-L-1. Lamparina "Pr i ra
para soldar. uma,
MB-04-M-1. Maçarico "Max evert", a gazdlina, peia;

moi

MB-04-0-1. óculos, com guarnição de alumínio para ;Man pai;
MB-04-0-2. óculos com proteção de libra, paz,. ._
3113-04 .-0-3. Oxigênio, metro3.
5. Máquinas, instrumentos, aparelhos, ferr~
&ílios para oficina de carpinteiro,
B-05-F-1. Formões greavea, de
110,
B-05-F-2. Idem, idem, de 3/8", uni.
B-05 F-3. Idem, idem, de 1/2", um.
3133-05-F-4. Idem, idem, de 3/16", u
10 - Matéria Prima, pr Iodutos maaaufaturadOs e semi-inatas
MB-05-F-5. Idem, idem, de 1 1/2" nn •
faturados, para ofieina de saleiro • corriedrot
MB-05-P-1. Pá para serragem, unia,
Feltro verde, metro.
6. Máquinas, instrumentos, aparelhoã, fertffiri-eutá/l
sítios para oficina de ferreiro-serralbeiro.,
IG-10-F-2. Feltro impermeavel, inglês, de L3202. dl e.SII4.4.!.4
metro.
MB-06-L-1. Luvas de borracha, par.
15 - Material de alojamentot
Luvas "L11100 1 n" u• 188, R ara,____eolda dur, 13-93-M-1. Marreta de aço, (Mn 2 A M 415. 1a. , u4.?gr
IG-15-A-1. Almofada de capim, min Q z 14 urAiG)
TiIB -06-M-2. Marreta de aço com 8 liga., uma.
MB-06-M-8. Idem, idem, com 4 kwh, uma.
17 - Material de limpeza:
31B-00-M-4. Idem, idem, com 5 liga., uma.
IG-17-0-1. Cêra em latas de 5 quilos, uma.
MB-06-M-5. Martelo de aço Para armador, tm31„,
IG-17-A-1. Aparelho porta sabonete, um.
MB-06-M-6. Marreta de aço com 7 liga., uma.
IG-17-0-2. Crina-Namel, em vidros de 1/32 de galão,
M3-06-M-7. Marreta de aço com 9 kgf., uma.
1G-17-E-1. Espanador de penas, um.
MB-06-R-1. Rebolo qsmeril, cornidon rápido extra, -et"I"
tápido
ultra,
silicium,
e slliolum, extra, de.12" x
IG-17-E-2
. Espanador
de cabelo, para mesa, um
x
matam
rG-17-K 1. Kaol em lata de 1 litro, uma.
MB-06-R-2. Idem, idem, de 12" x 1 1/21' x
muro,
IG-17-K-2. Kaol em lata de 1/8 de litro, uma.
MB-06-R-3. Idem, idem, de 12" x yr. x 1/4, unA.
IG-17-P-1. Pá para faxina, uma.
MB-06.-R-4. Idem, idem, de 12" x 1 1 2" x 5/8", unt„„
IG-17-P-2. Palha de aço n. 00,.pacote.
MB-0"-R-5. Idem, idem, de 5" x 1/4 x 8/8", um.
IG-17-P-3. 1-ixe em lata de 20 quilos, tiMa.,
MB-06-R-6. Idem, idem, de 6" x 7/8" x 1/2", um. 14.
IG-17-P-4. Potassa, quilo.
10-17-11-1. Rt5do de borracha, uni.
7. Máquinas, instrumentos, aparei/10a, , to,l'IsaraeMa
10-17-8-1. Sabão especial, quilo.
eflioe para oficina mecânica:
10-17-8-2. Sabonete bola, para lavatórid,
31B-07-A-1.
Arco de serra "Stanley" de 12",
'
IG-17-8-3. Saponáceo rádium, um.
31.11-07-A-2. Arco de serra para recortar, um.
10-17-8-4. Soda cáustica, quilo.
31B-07-A-3. Almotolia para 1/2 litro, uma.
Soda cáustica "Caseira Brand", em lata de 0,000, tunF.
MB-07-A-4. Assentador quadrado, com flane, 0.9 X On414 Ra'
Vassoura de piassava, de 22 furos, dúzia.
MB-07-A-5. Idem, idem, de 2 1/2 quilos, u10..
IG-17-V-2. Idem, idem, com cabo curto, dúzia.
MB-07-A-6. Idem, idem, de 3 quilos, um.
10-17-V-3. Idem, idem, com cabo longo, dúzia.
MB-07-B-1. Base giratória de ferro, cOln parafugg,, /"WII
I0-17-V-4. Idem, de cabelo, uma.
Reeord", n. 5, uma.
IG-17-V-5. Vasculhador de palha, de A metgea_ 4egpmarja4g#5 dt) bancada"
31B-07-B-2. Idem, idem, para À. 6, , umti.
"
Uni.
MB-07-B-8. Brocas paralelas, da 0m,3 m,
k441
24 - Material para rancho:
Brocasizzielas de 11
rn. dtsg :a.;
NBA7-13-0 Idem.
321;.. (11114..)
de 1.
, 0
Ço•P o 4e Yidr9.
141
ri
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Idem, idem, de 1,20 m. m., dúzia.,
MB-07-B-7. Idem, idem, de 1,3 m. ai., dúzia.
MB-07-B-8. Idem, idem, de 1,4 m. m. dúzia.
•B-07-B-9. Idem, idem, de 1,5 m. m., dúzia.
MB-07-B-10. Idem, idem, de 1,6 m. m., dúzia.
MB-07-B-11. Idem, idem, de 1,7 m. m., duma.
MB-07-B-1.2. Idem, idem, de 1,8 m. m., dúzia.
MB-07-I3-13. Idem, idem, de 1.9 m. m., dúzia.
MB-07-B-11. Idem, idem, de 2 ai. m., dúzia.
MB-07-B-15, Idem, idem, de 2,4 m. m., dúzia.
MB-07-B-16. Idem, idem, de 2,7 ni. rn., dúzia.
MB-07-B-17. Idem, idem, de 2,50 m. m., dúzia.
MB-07-B-18. Idem, idem, de 2,80 ai. m., dúzia.
MB-07-B-19. Idem, idem, de 3 m m., dúzia.
11B-07-B-20. Idem, Idem, de 3,25 m. m., dúzia.
111B-07-B-21. Idem, idem, de 3,50 ai. ai., dúzia.
MB-07-B-22. Idem, idem, de 3,75 In. m., dúzia.
MB-07-B-23. Idem, idem, de 4 In. ai., dúzia.
MB-07-B-24. Idem, idem, de 4,25 m. m., dúzia
MB-07-B-25. Idem, idem, de 4,5 m. m., dúzia.
▪
MB-07-B-26. Idem, idem, de 5 m. ai., dúzia.'
1113-07-B-27. Idem, idem, de 5,5 ai. rn., dúzia
- 7-13-28. Idem, idem, de 6 m. ia., dúzia.
07-13-29. Idem, idem, de 6,5 ai. rn., dúzia.
13-07-13-30. Idem, idem, de 7 m. m., dúzia.
111B-07-B-31. Idem, idem, de 8 a.. m., detzia.
azia.
MB-07-B-32. Idem, idem, de 8,5 m.
B-07-B-33. Idem, idem, de 9 In. m., dúzia.
-07-B-34. Idem, idem, de 10 m. m., dúzia.
MB-07-B-35. Idem, idem, de 11 rn. m., dúzia.
B-07-B-3G. Idem, idem, de 12 m. m., dúzia.
07-B-37. Idem, idem, de 14 m. m., dúzia.
-07-B-38. Idem, idem, de 18 m. m., duna.
B-07-B-39. Ideia, idem, de 1/64" (americanas), dúzia..
MB-07-B-40. Idem, idem, de 1/32", dúzia.
Idem, idem, de 3/64", dúzia.
11113-0
MB-07-B-42. Idem, idem, de 1/16", dúzia.
MB-07-B-43. Idem, idem, de 5/64, dúzia.'
MB-07-13-44. Idem, idem, de 3/32", dúzia.
MB-07-B-45. Idem, idem, de 7/04", dúzia.
MB-07-B-46. Idem, idem, de 1/8", dúzia.
MB-07-B-47. Idem, idem, de 9/64", dúzia.
MB-07-B-48. Idem, idem, de 5/32", dúzia.
MB-07-B-49. Idem, idem, de 11/64", dúzia.
▪
11B-07-B-50. Idem, idem, de 6/32", dúzia.
MB-07-B-51. Idem, idem, de 13/64", dúzia.
MB-07-B-52. Idem, idem, de 7/32", dúzia.
1.18-07-13-53. Idem, Idem, de 15/64", dúzia.
MB-07-B-54. Idem, idem, de 1/4", dúzia.
MB-07-13-55. Idem, idem, de 17/64", duzia,
MB-07-B-56. Idem, idem, de 9/32", dúzia.
Idem, idem, de 19/64", dúzia.
MB-07-B-58. Idem, idem, do 5/16", dúzia.
111B-07-B-59. Idem, Idem, de 21/64", dúzia.
MB-07-B-60. Idem, idem, de 11/32", dúzia.
MB-07-B-61. Idem, idem, de 23/64", dúzia.
MB-07-B-62. Idem, idem, de 3/8", dúzia.
• MB-07-B-63. Idem, Idem, de 25/64", dúzia.
MB-07-B-84. Idem, idem de 13-32", dúzia.
MB-07-B-65. Idem, idem, de 27/64", dúzia.
MB-07-B-88. Idem, idem, de 7/16", dúzia.
t MB-07-B-87. Idem, idern, de 29/64", dúzia
MB-07-B-68. Idem, idem, de 15/32", dúzia
à/B-07-B-69. Idem, idem, de 31/64", dúzia.
MB-07-B-70. Idem, idem, de 1/2", dúzia.
MB-07-13-71. Idem, idem, de 17/32', dúzia.
MB-07-B-72. Idem, idem, de 9/16", dúzia.
MB-07-B-73. Idem, idem, de 19-32", dúzia
MB-07-B-74. Idem, idem, de 5/8", dúzia.
MB-07-B-75. Idem, idem, de 21/32", dúzia.
MB-07-B-76. Idem, idem, de 11/16", dúzit
MB-07-13277. Idem, ideia, de 23/32", dúzia.
MB-07-B-78. Idem, idem, de 3/4", dúzia.
MB-07-B-79. Idem, idem, de 25/32", dúzia.
MB-07-B-80. Idem, idem, de 13/16", dúzia.
1dB-07-B-81. Idem idem, de 27/32", dúzia.
MB-07-B-82. Brocas paralelas em polegadae, de 7/8", ~Ie.
, 1.fB-07-B-83. Idem, idem, de 29-32". dúzia.
1.fB-07-B-84. Idem, idem, de 15/16", dúzia.
MB-07-B-85. Idem, idem, de 31/32", dúzia.
MB-07-B-8G. Idem, idem, de 1", dúzia.
Privais anwricanm. cónicas, em polegadas, de 1/,
togia.
rdem. idem. ile 0/16", uma.
dc 5/6 ", uma.
de 11/16", uma
de. 3/Y', un;ii
'. iiroa.
lIs 1
de .7/8",
de I". Ii
1/8",
de 1 1/4-,

341-1-e7-1-s1i Idem, idem,
114B-07-1:o. Idem, idem.
Idem. idem,
31E-0;-H-:e2. idem, idem,
Idem, idem,
dem, idem,
Idem, ideia,
Idem. idem,
TvIT;-07-B-07. Idem, idem,
1411 ._1)7-n-gs. Idem, idem,

1/8". unia.
de 1 1/2", urna.

de 1
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1118-07-13-99. Brocas americanas, longas, em polegadas, de 1/4.
44[1.MB-07-B-100 . Idem, idem, de 1/2", uma.
MB-07-B-101 . Idem, idem, de 7/16", uma.
MB-07-13-102 . Idem, idem, de 5/8", uma.
MB-07-B-103 . Idem, idem, de 3/8", uma.
MB-07-B-104 . Brocas de centrar e escariar de z mm., uma
MB-07-13-105 . Idem, idem, de 3 mm., uma.
MB-07-B-106 . Idem, idem, de 4 mm., uma.
34B-07-B-107 . Idem, idem, de 5 mm., uma.
MB-07-B-108 . Idem, idem, de 6 iam., uma.
MB-07-B-109 . Idem, idem, de 7 mm., uma.
.MB-07-B-110 . Brocas americanas, cilíndricas, de 2,1 rem., dúzia,
MB-07-B-111 . Idem, idem, de 2,2 mm., dúzia.
MB-07-B-112 . Idem, idem, de 2 mm., dúzia.
MB-07-B-113 . Idem, idem, de 2,7 mm., dúzia.
MB-07-B-114 . Idem, idem, de 3 mm., dúzia.
MB-07-B-115 . Idem, idem, de 4 mm., dúzia.
MB-07-B-116 . Idem, idem, de 4,75 mm., dúzia.
MB-07-B-117 . Idem, idem, de 5 mm., dúzia.
MB-07-B-118 . Idem, idem, de 5,25 mm. dúzia.
MB-07-B-119 . Idem, idem, de 5,5 mm., dúzia.
MB-07-13-120 . Idem, idem, de 6 min., dúzia.
MB-07-B-121 . Idem, idem, de 6,25 mm., dúzia.
MB-07-B-122 . Idem, idem, de 6,35 mm., dúzia.
MB-07-B-123 Idem, idem, de 7,25 mm., dúzia.'
idem, de 7,50 mm., dúzia.
MB-07-B-124 •.
MB-07-B-125 . Idem, idem, de 7,75 mm., dúzia.
MB-07-B-126 . Idem, idem, de 8 mm., dúzia.
idem, de 8,25 mm., dúzia,
MB-07-B-427
MB-07-B-128 Idem, idem, de 8,5 rum., dúzia.,
MB-07-I3-129 . Idem, idem, de 8,75 mm., dúzia..
MB-07-B-130 . Idem, idem, de 9 mm., dúzia.
MB-07-B-131. Idem, idem, de 9,5 mni., dúzia.
MB-07-B-132. Idem, idem, de 10 mm., dúzia.
MB-07-B-133. Idem, idem, de 10,5 mm., dúzia.
MB-07-B-134. Idem, idem, de 11 mm., dúzia.
kB-07-B-135. Idem, idem, de 11,5 mm., dúzia.
IUB-07-B-136. Idem, idem, de 12 mm., dúzia.
MB-07-B-137. Idem, idem, de 12,5 mm., dúzia.
MB-07-C- 1. Cobre de vergalhão, de 1 1/4", quilo.
MB-07-C- 2. Cobre de chapa, de 0,23 mm. de espessura, quilo.:
MB-07-(1- 3. Idem, idem, 0,4 rem., quilo. •
MB-07-C- 4. Idem, idem, de 1/4", quilo.
MB-07-C- 5. Contrapinos sortidos, caixa.
31B-67-C- 6. Copo de alunimite curvo, um.
MB-07-C- 7. Correia de sela inglesa para polia, de 1", rgetr9.
MB - 07 - C- 8. Idem, idem, de 1 1/2", metro.
31B-07-C- 9. Idem, ideio, de 2", metro.
MB-07-0.-10. Idem, idem, de 2 1/2", metro.
31B-07-C-11. Idem, idem, de 2 1/8", metro.
111B-07-C-12. Idem, idem, de 2 1/4", metro.
MB-07-C-13. Idem, idem, de 3", metro.
MB-07-C-14. Idem, idem, de 3 1/2", metro.
MB-07-C-15. Idem, idem, de 2 3/4", metro.
3IB-07-C-16. Cossineti, de 3/32", jogo.
MB-07.1.5-17. Idem, de 1/4", jogo.
34B-07-&48. talem, de 1/8", jogo.
MB-07-C-19. Idem, de 3/32", 48 fios, um.
31B-07-C-20. Idem, de 1/8", 40 fios, um.
1.tB-07-C-21. Idem, de 7/32", 32 fios, um.
MB-07-C-22. Idem, de 5/32", 32 fios, um.
348-07-C-23. Idem, de 1/8", 40 fios, um.
MB-07-0-24. Coesineti ajustavel, de 3/16", 32 fios, oram
MB-07-C-25. Chave Griffa, n. 14, sem corrente, uma.
3113-07-0-20. Chave de fenda e caixa, "Spentite" T Si, ,jogi:
MB-07-C-27. Chave de fenda de 4", uma.
MB - 07 -C - 28. Idem, idem, de 5", uma.
MB-07-C-29. Idem, idem, de 8", uma.
MB-07-C-30. Chave de fenda "Stanley", de 4", uma.
MB-07-C-31. Idem, idem, de 8", urna.
MB-07-C-32. Idem, idem, n. 177, com 6" de lamina, uma.
MB-07-C-33. Chave de parafuso, "Stanley", n. 20, uma.
MB-07-C-1. Idem, idem, n. 70, uma.
MB - 07 - D- 1. Desandador para macho, de 5 a 12 mm., um*
MB-07-D- 2. Idem. idem, de 6 a 18 mm., um.
MB-07-D- 3, Idem, idem, de 10 a 26 mm., um.
MB-07 - D- 4, Idem, idem, de 20 a 32 mm., um.
MB -07 - D- 5. Idem, idem, de 82 a 54 mm., um.
MB-07-E- 1. Eseariador de aço carbono, com angulo de ponta,
60° com 8 min, de diametro. um .
MB-07-E- 2. Idem, idem, com 13 min. de diametro, um.
MB-07-E- 3. Escova de aço para lima, com 3", completa, uma.
MB-07-E- 4. Escova vegetal, circular, depita, "Tampico", áa
100 x 3, uma.
EscoN a circular de aço, com 4", uma.
M13-07-EEsquadro de aço "Stanley", com 4", um.
M13-07-EMB-07-E-

[dem. idem. cdm ir. uni.
Idem, idem, com 10, um.
i-oin 8", uni.
efijii

12. um.

pl. 1 "'irou". de 1/8" x
võn ca, para Lucha, unia. '
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MB-07-M-35.- Idem, idenl, com 100 gramas, Mn.
MB-07-L- 1. Lamina de serra circular, de 12" x 25", uma.
MB-07-M-36. Idem, idem, cum 500 gramas, uni.
31B-07-L- 2. Lirnatão baétardo quadrado, de 1/4" de dianietrop
MB-07-M-37. Martelo "S taley" n. 44, com unha, um,
•
Ii113-07-M-33. Idem, idem, n.' 4, um.
31B-07-L- 3. Idem, idem, de 3/8", ura.
MB-0;-,j-39. Meia equadria de aço com 8", uma.
MB-07-L- 4. Idem, idem, de 1/2", um.
.5113-07-.N- 1. Nirues de lerro galvanizado, um.
1B-07-L- 5. Idem, idem. muro, de 1/4", um.
M13-07-N- 2. N;.vc.:1
fei:re, com G", um.
31B-07-L- G. Llera, idem, de 1/2", um.
14E-07-Y- 2. ¡Nivel de ferro, com 6", um.
3I13-07-L- 7. Idem, redondo, bastardo, de 5/32", um.
M13-07-P- 1. Pedra pomo cru pó, quilo.
MB-07-L- 8. Idem, idem, cio 3/8", um.
.MB-07-P- 2 . Pedra para afira goiva, urna.
MB-07-L- 9. Idem, idem, de 114", um.
MB-07-P- 3. Pedra para afiar "Baltic",
1B-07-L-1 0. Idem, idem, de 1/2", uni.
MB-07-P- 4. Peára "Eureka", .uma.
•
MB-07-L-11 . Idem, ideia, de 1/8", uni.
MB-07-P- 5. Gerira de esmeril murça "carnidon"„ rapidexhin
31B-07-L-12. Idem, idem, de 3/16", um.
eilicium carbid extra de 5" x 318" x 1 114", uma.
MB-07-L-13. Idem, redondo muro, de 3/16", um.
MB-07-G- 6. Idem, idem, de 6" x 718" x 112" uma.
MB-07-L-14. Idem, idem, de 5/32", um.
MB-07-(4- 7. Idem, iç i nm, brstarria,, d r, 6" x 3,1 ,1" x 112", untu.
MB-07-L-15. dem, idem, de 8/8", um.
MB-07-G- 8. idem, murça, de 6" x 314 x 1 1 4", Urna.
31B-07-L-16. Idem, idem, de Il 1/4", um.
MB-07-P- 9. Pedra de esmerit carburedum ou Alex te, da gp4J
MB-07-L-17. Idem, idem, de 1/2", um.
MB-07-L-18. Lima triangular, murça, de 4 1/2" cie cornprinlento, poédi o , de 6", x 112", uma.
•
MB-07-P-10 .. Idem, idem, de 4" x 112", uma.
alma.
MB-07-P-11. Idem, idem, de 5" x 112", unia.
MB-07-L-19. Idem, idem, de 8", urna.
MB-07-P-12. Idem, idem, de 3 112" x 112", uma.
31B-07-L-20. Idem, idem, de,I 7", urna.
MI3-07-P-13. Pedra de esmeril carburundum ou 41oXite, da g1,80
MB-07-L-21. Lima bastarda, de 10" de comprimento, unia,
fulo de G" x 112", uma.
31B-07-L-22. Idem, idem, de 6", uma.
MB-07-14. Idem, idem, ci e5" x 112", uma.
MB-07-L-23. Idem, ,,idem, de 8", urna.
MB-07-P-15. Idem, idein, de 4" x 112". uma
MB-07-L-24. Idem, idem, del f 3 1/2", urna,
rdelt, idem, de 3 112" x 112",
'
urna,
MB-07-L-25. Idem, idem, de 4", uma.
MB-07-P-17. Plaina "Stanley", n. 10 112, uma.
MB-07-L-26. Lima triangular bastarday de 8" de conipriffientO,
MB-07-P-18. Plaina "Stanley" ajustavel, de 8", uma.
'ma.
MB-07-P-19. Porta-ferramenta para eixo principal, fie 22 ?Mi
MB-07-L-27. Idem, idem, de 9", uma.
de diâmetro, urna.
, MB-07-L-28. Idem, idem, de 10", uma,
MB-07-P-20. Idem, idem, de 10 mm. de diâmetro, ume..,,
MB-67-L-29. Idem, idem, de 12", uma.
MB-07-S- 1. Serra circular, de 100 x 112, 22 mm. de furo, Pen
MB-07-L-30. Lima quadrada, bastarda, de 8' de comprimento.
Acido rápido ou carbono, uma.
MB-07-S- 2. Idem, idem, de 108 x 1,22 mm, de furo, uma.
MB-07-L-31. Idem, idem, de '9", uma.
MB-07-L-32. Ide,
MB-07-S- 3. Idem, idem, de 100 x 2,22 mm. de furo, urna.
ra idem, de 10", uma.
MB-07-S- 4. Idem, idem, de 100 x . 2 112,24 mm. de furo, na.
MB-07-L-33. Idem, idem, de 12", 1141w.
MB-07-L-34. Lima paralela, marga, tie 6" de compriffiattts%
MI3-07-S- 5. Idem, idern, de 20 x 3,22 mm. de furo, uma,
MB-07-S- 6. Serra circular, de 0,15 x 0,001, uma.
Uma.
MB-07-L-35. Idem, idem, de 8", "unia.
MI3-07-S- 7. Idem, idem, de 0,20 x 0,002, uma.
MB-07-L-36.
idem, de 10", urna.
MB-07-S- 8. Idem, idem, de-0,30
0,00025, urna.
MB-07-L-37. Idem, idem, de 12", urna.
MB-07-S- 9. Serra circular, para metal, de 200 x 4, e 22 MIL.
MB-07-L-38. Lima meia cana, murça, de 6" de eomprinrept0. furo, em aço rápido em carbono, uma.
1111111.
MB-07-5-10. Serra circo/ar, para metais, de 70 mm., urna,
MB-07-L-39. Idem, idem, de 7", urna.
31B-07-S-11.
Ideni, idem, de 60 mm., uma.
MB-07-L-40. Idem, idem, de 8", uma.
MB-07-S-12. Idem, idem, de 50 mm., urna.
MB-07-L-41. Idem, idem, de 9-", urna.
MB-07-S-13. Serra tico-tico, drizia.
MB-07-L-42. Idem, idem, de 10", uma.
' MB-07-S-14. Serra de fita de 3 cms., metro.
MB-07-L-43. Idem, idem, de 12", uma.
MB-07-S-15. Serra para ferro, com 10 polegadas de Ifinittla,
MB-07-L-44. Lima meia cenaa bastarda, de 6" de comprimento, dúzia.
tuna.
MB-07-S-16. Serra para ferro, com 12" de lâminas, didzia.
MB-07-L-45. Idem, ruem, ue 7", uma.
MB-07-S-17. Serra New Criffm", com dentas murços, de 12", #1
MB-07-L-46. Idem, idem, de 8", urna.
lâmina, dúzia.
MB-07-L-47. Idem, idem, de 9", unia,
MB-07-S-18. Idem, idem, de 14", dúzia.
MB-07-L-48. Idem, idem, de 10", orna.
MB-07-S-19. Idem, idem, de 12", cotn dentes bastardos, dffiga.
MB-07-L-49. Idem, idem, de 12", uma.
MB-07-8-20. Idem, idem, de 14" dúzia.
MB-07- 1 - i. Macho cle aço carbono rosca "Withworth; Ditdit
MB-07-S-21, Serrote do arai. com cesta Greaves, de t2",itmi.
ãogo contendo 3 machos, de 3,5x Ore,G, j'ogo.
ut1 — Máquinas, instrumentos, aparelhos, ferrnmentaaft 3491.
MB-07-M- 2. Idem, idem, de 118", jogo.
sinos para oficina de torneiro:
MB-07-M- 3. Idem, idem, de 3132", jogo.
MB-08-G- 1. Goiva para torneiro, de 1 me, uma.
1
31B-07-M- 4. Idem, idem, de 702" jogo.
MB-07-M- 5. Idem, idem de 118", 32
' fios, Jogo,
10 — Máquinas, instrumentos, aparelhos, ferramentas p vens
31B-07-M- 6. Idem, Idem, de 518", 11 fios, jogo.
eflios para oficina de fundição:
MB-07-M- 7. Idem, idem de 112", 12 fios, jogo.
: 10-A-1. Assentador de aço, com 40 rum. para forja, sun.
MB
MB-07-M- 8. Idem, idem' de 7116", 14 fios, jogo,
MB-10-B 1. Bigorna mecânica, em aço Mffig iCO, com 10 Xgs., ungis,
1B-07-M- 9. Idem, idem, de 318", 16 fias, jogo.
MB - 10 -13 - 2. Bloco quadrado para bigorna, quilo.
31B-07-M-10. Idem, Idem, de 5116", 18 fios, jogo.
MB-10-B-3. Bloco V, para máquina de furar, dm açdõ polido #
MB-07-M-11 . Idem, idem, idem, de 114", 20 fios, jogo.
•
temperado, com 50 mm., uni.
MB-07-M-12. Idem, idem, de 114", 24 fios, jogo.
31 B-07-M-13. Idem, idem, de 3116, 24 fios, jogo.
12 — Matéria prima, produtos manufaturados • set0j-ntrir31B-07-M-14. Idem, idem, de 5132", 32 fios, jogo
rados para oficina de soldador:
MB-07-M-15. Idem, idem, de 3116", 32 fios, jogo.
ME-12-E-1.
Estanho, "Carneiro"apure,quilo.
31B-07-M-16. Idem, idem, de 9164, 32 fios, jogo.
3113-12-E-2. Metal "Patente" XXXX, quilo.
fios jogo.
3IB-07-M-17. Idem, idem, de 118" 40 fios,
31B-12-S-1. Balda, para ferro batido, de 1118", d4 fllamertto, ¥1112t
jogo.
48
MB-07-M-18. Idem, idem, de 3132",
3IB-12-S-2. Idem, idem, de 7132", quilo.
MB-07-M-19. Ma-rhn ;lasso .mátrico, de 2 m.m., 45 ff" 104
MI3-12-S-3. Idem, idem, de 3116", quilo.
NB-07-M20. Idem. i drrn. de 2.5 rn.m., 45, fios, jogo.
3IB-12-S-4. Idem, idem, de 1 14", quilo.
MB-07-M-21. Idem, Idem, de 3m.m., 60 fios, jogo.
NB-12-S-. Solda em barra, quilo.
11B-07-M-22. Idem, idem, de 3,5 M.M., 80 fios, jogo
MB - 12 - S- 6. Solda "Tubin", de 114" de diâmetro, intuam
MB-07-M-23. Idem, idem, de 4 m.m., 75 fios, jogo.
MB-12-T-1. Tubo de borracha para acetileno, metro.
MB-07-M-24. Idem, idem, de 5 m.m., 90 fios, jogo,
100 fios, jogo.
31B-07-M-25. Idem, idetn, de 6
13 — Matéria prima, produtos manufaturados p semi-Anu
_
MB-07-M-26. Máquina de furar a mao, cern duas velocidirdék,
radosto para oficina de carpinteiro-mareeneirgi _
11 capacidade até 13 m.m., uma.
MB-13-C-1. Cola de Viena, quilo.
MB-07-M-27. Idem, idem, com capacidade ate 0,6 m. , uma.
MB- 13-C-2 . Idem, de Hamburgo, quilo.
MB-07-M-28. Idem, idem, com capacidade até 0,10 m.m., Ja»ia
3113-12-C-3.
Idem, de Viena, em pá, quilo,
MB-07-M-28. Mandril "Jacob", até 318", um.
Lixa
para madeira, de 28 It $1,lb. LOW,
MB-13-1,-1.
MB-07-M-30. Idem, idem, até 314", um.
ALB - 13 -L - 2. Idem, idem, n. 1, folha.
MB-07-M-31. Mandril com chave de 112", um.
31B - 13 - L-3. Idem, idem, n. 1 112, folha.
MB-07-M-32. Mangote de borracha, com im,50 x 1 314", um.
MB - I3 -L- 1. Idem, idem, n. 3, folha.
MB-07-M-33. Martelo com unha, um.
MB-13-1,5. Idem, idem, R, átliS,PM'
MB-07-M-34. Martelo de pço com bola, com 300 gramas, uni.
7

n100
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MB-13-L-6. Lias "Isonnut", ri. 40, de 15 ema., metro.
MB-13-L-7. Idem, idem, n. 80, de 15 crus., metro.
MB-13-M-1. Moilões galvanizado, win pistões, de 3 cms., um.
MB-13-M-2. Idem, idem, de 4 mm., um.
MB-13-M-3. Idem, idem, de 5 mm., um.
MB-13-M-4. Idem, idem, de 7 cm., um.
MB-13-M-5. Idem, idem, de 10 cms., um.
14 — Matéria prima, produtos manufaturados e semi-faturados para oficina de ferreiro-serralheiro:
MB-14-1:- 1 , Estampa eõneava, para bigorna, uma.
MB-14-F- 1 • Ferro em vergalhão, redondo, de 118", de diâmetrc,
wilo.
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MB-14-F-78. Liem, idem, de 1 314" x 5116", quito.
MB-14-F-79. Idem, idem, de 1 718" x 5116", quilo,
,M13-14-F-80. Idem, idem, de 2" x 5146", quilo.
MB-14-F-81. Idem, idem, de 112" x 3:8", quilo.
MB-14-F-82. Idem, idem, de 518" x 318", quilo.
MB-14-F-83. Idem, idem, de 314" x 318", quilo,
MB-14-1"-84. Idem, idem, de 718" x 318", quilo.
MB 14-F-85. Idem, idem, de 1" x 318", quilo.
MB-14-F-80. Idem, idem, de 1 1 8" x 318", quilo.
MB-14-F-87. Idem, idem, de 1 1 4" x 3 1 8", quilo.
MB-14-F-88. Idein, idem, cie 1 3 8" x 318" quilo.
1Ç113-14-F-89, Idem, idem, de 1 1 2",, x 318", quilo.
MB-14-F-90. Idem, idem, de 1 518" x 318", quilo.
MB-14-F-91. Idem idem, de 1 3 4" x 318", quilo.
MB-14-1"-92. Idem, idem, de 1 718" x 318", quilo.
MB-14-F-93, Idem, Wenn, de 2" x 318", quilo.
MB-14-F-9I. Idem, idem, de 2" x 318", quilo.
MB-14-F-95. Idem, idem, de 1" x 112", quilo.
MB-14-F-96. Idem, idem, de 2 114" x 1;2", quilo.
MB-14-F-97. Idem, idem, de 2" x 314", quilo.
MB-14-F-98. Ferro galvanizado, em chapa, de 1 mm. de espeg.."1„
sura, quilo.
MB-14-F-99. Idem, idem, de 1,5 mm., quilo.
MB-14-10 -10. Idem, idem, de mm., quilo.
MB-14-F-101. Idem, idem, de 2,5 mm., quilo,.
MB-14-F-102. Idem, idem, de 3 mm., quilo.
MB-14-F-103. Ferro em T, de 1" x 118", quilo.
MB-14-F-104. Idem, idem, de 1 114" x 5116", quilo.
MB-14-F-105. Idem, idem, de 112 x 3 mm., quilo.
MB-14-F-106. Ferro em T. de 1 118" x 3116", quilo.
r
MB-14-F-107. Ferro em chapa, de 1 mm. de espessura, (rufies
),1B-14-F-108. Idem, idem, de 1,5 mm., quilo.
k1B-14-F-109. Idem, idem, de 2 mm., quilo,
11B-14-F-110. Idem, idem, de 2,5 mm., rtu110.
II11-14-F-111. Idem, idem, de 332", quilo.
MB-14-F-112. Idem, idem, de 116*, quilo.
M11-14-F-113. Idem, idem, de 1 8", quilo.
MB-14-F-114. Idem, idem, de 1r4", quilo.
MB-11-F-115. Rebite de ferro, cabeça chata, 3116" x,112", qu.lIddr:
15 — Matéria prima, produtos manufaturados e eemi-Raw
nufaturados para oficina mecânica:
MB-15-L-1. Cobre em barra, de 1" x 112 0, quilo.
MB-15-L-1. Latao em chapa, de 0,4 mm., de espessura,
.11u-1a-L- 2. Idem, ide.m, de 0,5 min., quilo.
MB-15-L- 3. Idem, idem, de 0,6 num., quilo..
14113-15-1_,- 4. Idem, idem. de 0,7 mm., quilo.
MB-15-L- ã. Idem, idem, de 0,8 mm., quilo.
11B-45-L- O. Idem, idem, de 0,67 mm., quilo.
MB-15-L- 7. Idem, idem, de 1 mm., quilo.
MB-15-L- 8. Idem, idem, de . 2 mm., quilo.
MB-15-L- 9. Idem, idem, de 1132", quilo.
MB-15-L-10. Idem, idem, de 116",
quilo.
\
, MB-15-L-11. Idem, idem, de 3 32", quilo.
MB-15-L-12. Idem, idem, de 5 32", quilo.
MB-15-I;13. Idem, idem, de 3116", quilo,
MB-15-L-14. Idem, idem, de 1 8", quilo.
MB-15-L-15. Idem, idem, de 1 4", quilo.
MB-15-L-16. Idem, idem, de 1 2", quilo.
MB-I5-L-17. Lixa esmeril, I M, folha.
MB-15-L-18. Lixa "Hubert", n. 0-F, folha.
MB-15-L-19. Idem, idem, n. 00-F, folha.
MB-15-L-20. Idem, idem,. n. 000-F, folha.
MB-15-L-21. Idem, idem, n. 0000-F, folha.
MB-I5-L-22. Idem, idem, n. 2-F, folha.
MB-15-L-23. Idem, idem, n. 2-G, folha,
. 31B-15-L-21. Lixa esmeril carburundum, n-50, folha..
MB-15-L-25. Idem, idem, n. 80, folha.
MB-15-L-26. Idem, idem, n. 120, quilo.
MB-15-L-27. Lixa aloxite, n. 100, folha,
MB-15-L-28. Idem, idem, n. 120, folha.
MB-15-L-29. Idem, idem, ri. 180, folha.
MB-15--L-30. Iclem, idem, ri. 240, quilo
MB-154-31. Iam, Mein, n. 320, folha.

MB-14-F- 2 . Idem, idem, de 3116", quilo.
MB-14-F- 3 • Idem, idem, de 1 4", quilo.
MB-14-F- 4. Idem, idem, de 5 16", quilo.
MB-14-F- 5 . Idem, idem, de 3 8". quila.
MB-14-F- 6. Idem, idem, de 7 16", quilo.
MB-14-F- 7. Idem, idem, de 112", quilo.
~P.
MB-14-F- 8. Idem, idem, de 5 8", quilo
MB-I4-F- 9. Idem, idem, de 314", quilo.
MB-14-F-10. Idem, idem, de 718". quilo.
MB-14-F-11 . Idem, idem, de 1", quilo.
ME-14-F-12. Idem, idem, de 2 1,2", quilo
MB-14-F-13. Idem, idem, de 3", quilo.
MB-14-F-14. Ferro em vergalhão, quadrado, de 318" de diAmetas% quilo.
MB-14-F-15. Idem, idem, de 11.2", quilo.
MB-14-F-16. Idem, Idem, de 51", quilo.
MB-14-F-17. Idem, idem, de 314", quilo.
MB-14,F-18. Idem, idem, de 718", quilo.
MB-14-F-19. Idem, idem, de 1", quilo.
MB-14-F20. Ferro em vergalho, oitavado, de 1 112". de dià•
Ihdro, quilo.
MB-14-F-20. Ferro calibrado, em vergalhão, redondo, de 3116'
018 diknetro, quil o.
MB-14-F-22. Idem, idem, de 111", quilo.
MB-14-F-23. Idem, idem, de 5116", quilo,
MB-14-F-24. Idem, idem, de 318", quilo.
1151B-14-F-25. Idem, idem, de 718", quilo.
MB-14-F-26. Idem, idem, de 112", quilo.
MB-1.4-F-27. Ferro chato, de 2 314" x 1116", de diâmetro, quilo.
MB-14-F-28. Idem, ideb, de 112" x 1,8", quil,.
MB-14-F-29. Idem, idem, de 9116"
118", quilo,
MB-14-F-30. Idem, idem, de 518" x 118", quilo.
MB-14-F-31. Idem, idem, de 314" x 1,o", quilo-.
MB-14-F-32. Idem, idem, de 718" x 11 N ", quito.
MB-14-F-33. Idem, idem, de 1" x 118", quilo.
MB-I4-F-34. Idem, idem, de 1 118" x 118", quilo.
MB-/4-F-35. Idem, idem, de 1 114" x 118", quilo.
MB-14-F-36. Idem, idem, de 1 3 8" x 1 8", quilo.
B-14-F-37. Idem, idem, de 1 112" x 118, quilo.
-F-38. Idem, idem, de 1 518" x 518", quilo.
kl-14-F-39. Idem, idem, de 1 314" x 118", quilo.
EB-14
13-1 4-F-40.
idem, de 1 718" x 118", quilo.
11113-14-F-41. Idem, idem, de 2" x 118", quilo.
4B-14-F-42. Idem, idem, de 112" x 3116", quilo.
MB-14-F-43. Idem, idem, de 518" x 3116", quilo.
MB-14-F-44. Idem, idem, de 311" x 3116", quilo.
MB-14-F-45. Idem, idem, de 718" x 3116", quilo.
MB-I4-F-46. Idem, idem, de 1". x 3116", quilo.
MB-14-F-47. Idem, idem, de 1 118" x 3116", quilo.
MB-14-F-48. Idem, idem, de 1 111" x 3116", quilo.
MB-14-F-49. Idem, idem, de 1 3 8" x 3 16", quilo.
MB-14-F-50. Idem, idem, de 1 1
x 3 16", quilo.
MB-!4-F-51. Idem,' idem, de 1 5 8" x 316", quilo.
-14-F-52. Ferro chato, de 1 3 4" x 3146", de diâmetro, quilo
B-14-F-53 . Idem, idem, de 1 7 8" x 3 10 , quilo.
B-14-F-54. Idem, idem, de 2" x 3116 , quilo.,
B-14-F-55. Idem, idem, de 112"- x 114", quilo.
MB-14-F-56. Idem, idem, de 518" x 114", • quilo.
MB-14-F-57. Idem, idém, cie 3)4 x 114", quilo.
MB-14-F-58 . Idem, idem, de 718" x 114", migo.
MB-14-F-59. Idem, idem,lie 1" x 114", quilo.
MB-15-L-32. Idem, idem, n. 150. quilo.
MB-14-.F-60. Idem, idem, de 1 118" x 114", quilo.
MB-15-1,-33. Lixa e z meril, para ferro, n. 1, filha
MB-14-F-61. Idem, idem. de 1 1 1 4" x 114", quilo,
'MB-154,31. Idem, ideb, n. 1 112, folha. MB-14-F-62. Idem, idem, de 1 318" x 114".
MB-15-1,-35. idem, idem, n. 2, folha.
MB-14-F-63. Idem, idem, de 1 112" x 111". quilo.
MB-15-L-31. Idem, idem, n. 2 112. folha.
MB-14-F-64. Idem, idem, de 1 518" x 114". quilo.
MB-15-N-1. Mel n i branco, em chapa de 0,5 mm. de espessura,
MB-1 4-F-65. Ideie, idern, de 1 3 1 4" x 114". quilo,
qu'lo.
, MB-I4-F-66. Hem, idem, de 4 718" x 114".
MB-!-4-F-67. Idem, idem. de 2" x 114". anile.
MB-15 -M-2 . Idem, idem, de 2 nun.,
11B-14-F-68. Idem, idem, de 112" a 5110", quilo.
MB-15-1)-1. Parafusos de ferro, cabeça redonda, de 1" x 3116",
MB-! 4-P-69. Idem, idem, de 5'8" x 511r, quilo.
24 fios, grosa.
MB-14-F-70 . Idem, idem, de 311" x 5116". qu i loPara :1:(h=
fprru, Com porca e arruela, de 4 a 112
MB-14-F-71. Idem, idem, de 7 1 8" x 5116", ouile,
de diâmetro. w-sa.
3113-1 4-T'-. Idem. idem. de 1" x 5/10". fln
MB-15-P- :1. Idem. idem, de 3 x 112, groa
MB-14-F-73 .
de 1 118" x 511G". onilo.
. biern, de 4 x 318, gr isn.
MB-14-F-74 . ideni, idem, de 1 114" x 5110", quilo.
idem. UiPTE, de 8 x 518, gro:a.
M1-v-r-75. Idem. irle'm, de 1 318" *v.
1\111-15-1)- G. 1,1‘,.1u-i.; de
lin 1 112 x 318,
(111iin.
MB-1 1-F-76. Idem, idem, de 1 II?" x 5110',
10 fio..., tun.
MB- i 4-F-77 . Idem, idem, de 1 5;8"
5!15", qu:10
5113-15-P- 7. Id.-111, idem., de 1" x 5;10 11,, 1 /iuá. um
11/1
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MB-15-"- 8.
MB-15-P- 9.
MB-15-P-10.
MB-15-P-11.
MB-15-P-12.
MB-15-P-13.
Wirma.
•

-uru], de 1 112" :x 112", fios, um.
Piem, idem, de 113" v 112", um.
•
•
Parafuso com porca de 95 x 12, um.
Idem, idem, de 60 x 7, um.
Idem, idem, de 80 x 7, um.
Porca de ferro sextavada, de 11111`,

,
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De órdem do Br. coronel diretor presidente cba
Mico que de acordo cem o art. 52 do Código da Contabilidade
:União e Aviso n. 35 e 36 de 9 de novembro • 2 de dezembro do co r
rilr4"a•
MB-15 .-R- 1. Rolamento, E-16, um.
rente ano, se acha aberta a inscrição para fornecimento de artig
MB-15-R-- 2. Rolamento' n: 6.200, um.
necessários, para este Estabelecimento ducente o alie de 1939,
MB-15-R- 3. Idem, idem, n. 6.201, um.
as seguintes condições:
MB-15-R- 4. Idem,idem, n. 6.202, um.
V A inscrição far-se-à, mediante requerimento dirigido a
IMB-15-R-• 5. Idem, idem, n. 6.203, um..
'coronel diretor presidente do C.A. e apresentado ao secretário ci.
MB-15-R- 6. Idem, idem, n. 6.204, um.,
;Colégio até às 10 horas do dia 28 do corrente mês.
MB-15-R- 7. Idem, idem, n. 6.205, um.
MB-15-R- 8. Idem, idem, n. 6.207-A, um,
2.° Os pedidos de inscrição deverão ser bem claros, indicando
MB-15-R-. 9. Idem, idem, n. 6.302, um.
peticionário discriminacfamente os documentos que apresenta be
MB-15-R-10 . Idem, idem, n. 6.305, um.
somo declarando o ramo de sua indústria ou comércio. A. leferid
MB-15-R-11. Idem, idem, n. 6.306, um., 1,
declaração deverá ser provada com documentos próprios.
MB-15-R-12. Idem, idem, n. 6.308, um.
3.° Os documentos apresentados são os seguintes:
4_`
16 - Ma téria prima, produtos manufaturadds e Mitt-ftitiiC. ooin declarações expressas do capitai.
rados para of leina de torneiro:
a) registro do contrato social ou firma individual, do D. N. 1,
MB-16-B- 1. Bronze fosforoso, em tarugos, de
:
, - 411" sio ~404 I. G. com declarações expressas do capital.
MB-16-B- 2. Idem, idem, de 314", quilo.
b)estatuto em original do "Diário Oficial" ein que se achei);
MB-16-B-• 3. Idem, idem, de 1", quilo.
publicados, com aprovação em registro, quando for Sociedade Anõ.
MB-16-B- 4. Idem, idem, de 1 114", quilo.
:Uma, legalmente constituida, de acordo com o decreto n. 434 de
MB-16-B- 5. Idem, idem, de 1 112", quilo.
de julho de 1891;
MB-16-B- 6. Idem, idem, de 2", quilo.
C) "Diário Oficial? com publicação autorizando a funcionar na
MB-16-B- 7. Idem, idem, de 2 112", quilo..
República
quando se tratar de firma estrangeira;
MB-16-B- 8. Idem, idem, de 3", quilo.
d) provando com documentos ' haver pago como negociante esMB-16-B- 9. Idem, ide, de 4", quilo.
MB-16-131-10. Idem, idem, de 5", quilo.
pecialista do artigo que se propuzer fornecer, impostos federaie1
- ah, municipais e sobre-renda;
1" ítti dilir
ad
MB-16-L-1. Latão em tubo de 1 318" x 1 111
Quilo.
e) documento fornecido pelo Ministério do Trabalho pelo qual
MB-16-L-2. Idem, idem, de 1 114" x 1 318", quilo.
MB-16-L-3. Latão em tubo de 318" x 1116" de dlegeeals thded. sê possa verificar se a firma mantém 2/3 de empregados brasileiros{
31B-16-L-4. /dem, idem, de 518 x 1116
i) Certidão e guia de selo da Alfândega, provando que é importador em grande escala quando se tratar de artigo de procedência
MB-16-1,5. Idem, idem, cle 718" x 111.6" quiln.
estrangeira;
•
• MB-16-L- 6. Latão em tubo,1de 318" de d' iânietrci,
fdNi.
pessnra, quilo.
'g) certidão provando que cumpriu o último a j uste celebrado
MB-16-L-7. Latão em vergalhão, murro, do 84"40041354 com o governo;
Quilo..
h) apresentação da carta patente, bem como documente atoE
MB-16-L-8. Idem, idem, de 1/8", quilo.
prove achar-se o seu possuidor no goso da mesma.
_
MB-16-L-9. Idem, idem, de 3/8"
MB-16-L-10. Idem, idem, de 7/18", .quilo.
4.° Os documentos mana, referidos deverão ser sempre em oriMB-16-L-11. Idem, idem, de 1/2", quilo. n
kinal ou em certidões legais os quais com °seção das cauções cujos
MB-16-L-12. Idem, idem, de 5/8", quilo.
recibos serão apresentados' diretamente à este Corpo poderão ser
MB-16-L-13. Idem; idem, de 3/4", quilo.
substituidos por certidões passados pelo D. I. G. ou 5. I. R.
MB-16-L-14. Idem, em vergalhão, calibrado, de Ur di Mn*.
5.° As propostas em três (3) vias serão apresentadas dentro do
r Iro, mulo
prazo estipulado na cláusula 1` sem emendas razuras ou entre-linhas,
MB-16-L-15. Idem, idem, de 9/32", quilo.
sentencio a lei do selo na 1' via, e a assinatura do proponente, bem
MB-16-L-16. Idem, idem, de 3/8", quilo.
•
esmo os preços em algarismos e por extenso, dos artigos pretena
MB-16-L-17. Idem, idem, de 1/2", quilo.
c‘rMB-16-L-18. Idem, idem, de 5/16", quilo.
MB-16-L-19. Idem, idem, de 5/32", quilo.
6.° Os artigos constantes da presente concorrência serão todos
VI- •
MB-16-L-20. Idem, idem, de 7/8", quilo.
de t a qualidade e postos no Colégio Militar por conta do fornecedor,
• MB-16-L-21. Idem, idem, de 1", quilo.
onde ficarão sujeitos a exame, podendo os mesmos sarem devolvidosi
MB-16-L-22, Latão em vergalhão sextavado, de Ift• de Má*. caso não satisfaça qualquer condição.
quilo.
• trO,
7.° O fornecedor que tiver qualquer artigo devolvido fica obri▪
MB-16-L-23. Idem, idem, de 1/2", quilo.
gado a substitui-lo no prazo de 24 horas, a contar do momento e ni
MB-16-L-24. Idem, idem, de 7/8", quilo.
MB-16-L-25. Latão em vergalhão quadrado, muno de Ur -de que for notificado, sob pena de multa, de 20 % sobre o total do pedido
• •/
cujo artigo tenha sido recusado.
iâmetro, quilo.
8.° Não serão tomadas em consideração, quaisquer cfertas de
17 - Matéria prima, produtos manufaturados e senil-mana.
„,.
vantagens não previstas no presente edital, e nem as que contiverem
Jaturados para oficina de moldagem:
apenas o oferecimento de uma redução sobre a proposta barata e bens
MB-1843-1. Parafina, quilo.
assim às de preços superiores a da base.
18 - Matéria prima, 'produtos manufaturados e seml-manuten
r-9.° Jtilgada a idoneidade dos- proponentes, as propostas serão
airados para oficina do fundição:
abertas na presença dos interessados que desejarem.
• MB-18-A-1. Areia de Lisboa, para fundição, OttaterlaMB-18-B-1. Base de ferro fundido, em bruto, quilo.
10. O Governo não se responsabilisa pelos fornecimentos feito&
,
MB-18-B-2. Bronze fundido em peças, quilo.
mediante pedidos que não se revistam das formalidades legais.
- •
MB-18-E-1. Ferro fundido em peças, quilo.
11. As contas deverão ser apresentadas em tres (3) viu, acere.
MB-18-P-1. Peço de bronze, ' fundida, para maniptile.dores M- panhadas
dos respectivos empenhos, até o 4° dia util de cada mês
E "anho maior (jogo), quilo.
afim de serem liquidadas no prazo de oito (8), e pagas no de tiMB-18-P-2. Idem, idem, tamanho menor (jogo), quilo.
(quinze dias) podendo este prazo ser prorrogado em caso de neces01 - Material cirúrgico, inclusive modelos espeolis sidade.
SS
12. Os preços oferecidos terão a duração de 4 (quatro) meses,
•
lizados:
considerando entretanto prorrogado um prazo igual e, assim sucessi6S-01-B-1. Balde ágata, com pedal, um.
vamente até a conclusão do exercício se antes de 15 (quinze) dias
02 - Medicamentos:
findo aquele prazo não for pedida alteração. de preço ou- cancelaSS-02-B-1. Borracha para irrigador, metro.
mento da inscrição, reservando a Administração o direito de abrir
SS-02-A-1. Algodão hidrófilo, quilo.
concorrência.
- 01
Drogas, medicamentos e material de penso rova 13.
Para garantia dos fornecimentos, os adjudicatários caucionapara animais:
rão dentro do prazo de 5 (cinco) dias da data em que receberem a
Agulha de riiquel, de 3 eras., com um porta-agulha, respectiva notificação, uma importância de 10 % (dez) (Por cento)1,
Pina.
- r
calculada sobre o total-tios fornecimentos provados até 50 (cina
- avio Carnilk. de Oliveira. 90 tenente Álea. quenta) contos e mais 5 go- ‘,cinod por cego/ tçdm* IV* N1411MIli
tRio, 16 -XII - 938.Oct
(Ore esta goportAnoix
Éll~krift fie. U . 4. iitt WD. rasa 1
Porca de ferro sextavada, de

E gr, XII,
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14. Os fornecedores augeitar-se-ão a to Ias as exieensiae do C.C.
P.U. e demais legislações vigentes, bem como as deste editai, o que
Weverá ser declarado no pedido de inscrição.
I — Para a facilidade da execuoão do respectiva 4,01114n0i4 pea
É) fornecimento dividido noa seguintes grupos:
Grupo n. 1 — Material de ferragem e de construeão.
Grupo a. 2 — Material para oficina de sapateiro.
Grupo a. 3 — Enxoval, fardamento e miudezas.
Grupo n. 1 — Material odontológico, medicainentos, !cativos,
material para os Gabinetes de Fisica, Química, História Natural e
Médica de Educação Fisica.
Grupo n. 5 — Material de esporte.
Grupo n. é — Livros, mapas, encadernações e outroa materia:e
escolares.
II — Acha-se b. disposição dos interessados, as reht0Oes dos materiais correspondentes aos diversos grupos citado* no item anterior, diariamente, das 8 112 is 11 112 horas, no Almoxarifado deste
Colégio.
III — Quando os preços homologados pela o oncorrèneia realizada na D. I. G. forem menores; dos que os apresentados na presente. prevalecerão aqueles.
O fardamento deverá obedecer às earacterísticas constantes do
Caderno de Encargos da I. G. — Luís "mimo C. de Arau,a, capitão secretário.
Estado Maior do Exército
Inspetoria Geral do Ensino
ESCOLA DAS ARMAS — GRUPO ESCOLA

IV — Cauções — Os fornecedores inscritos deverão casmeonare
na Caixa Económica ou na Tesouaaria desta Unidade as seguinteij
importâncias relativas aos grupos abaixo:
Grupos I, G. — 10, 11, 42, 13 — 1003000 cada.
Grupos I. G. — 28, 29, 30, 31, 34 e 35 — 2003000 cada.
Grupos V. T. — 04, 05, 06 e e8 — 100$000 cada.
Grupos S. S. — 2 e 5 — 1003000 cada.
Grupo E. N. — 02 — 1003000.
Grupos E. N. — 05, 08, 09 e 10 — 2003000 cada.
Grupos F. A. P. — 5 e 7 — 2003000 cada.
Grupo F. C. S. A. P. — 3 — 200$000,
para os fornecedores que concorrerem em mais de 10 grupos, a mui
Oto será de 1;000$000 (um conto de reis).
V — Os fornecedores apresentarão até o dia 5 de cada mês aa
contas relativas aos fornecimentos feitos no mês anterior, em duas,
vias acompanhadas dos respectivos empenhos, sendo o pagamento.
efetuado nos termos das disposições em vigor.
VI — Todos os pedidos serão feitos por escrito, assinados pelo
almoxarife, visados pelo fiscal administrativo, deduzida a verba pelo.
teoureiro e autorizada a compra pelo presidente do C. A., tudo dte,
acordo com as disposições vigentes, não incorrendo o G. A. desta
Unidade, em nenhuma responsabilidade por compras efetuadas fora
desta norma.
— A presente concorrència poderá ser anulada se houver
motivo justo, nos termos do art. 740 do Código de Contabilidade dai
União, se os preços oferecidos forem superiores a 10 % do corrente
da praça ou se só se apresentar um proponente.
Para os concorrentes que já se acham inscritos legalmente nesta Unidade será dispensada a apresentaçã,o dos documento('
do idoneidade comercial.
NOTA —

Quartel do Magalhães em Deodoro, 16 de dezembro de 1938.
Rubens Alves de Vasconeellos, 1° tenente, secretário do C. A.

ON BELHO IME ADMINISTRAÇÃO
ALMOXAItIFADO

Edital de caneorrénefa

I — De ordem do senhor presidente do G. A. desta Unidade,
de conformidade com o disposto no art.. 52 e parágrafos do Código
de Contabilidade da União e de acordo com a autorização constante
do aviso ministerial n. 35, de 9 de novembro próximo passado,
acham-se abertas a partir desta data e até às 12 horas do dia ti de
dezembro do corrente ano, as instruções para fornecimentos de artigos de -consumo habitual nesta Unidade durante o exercício de 1939.
Ti — Inscrição — Deverá ser requerida ao senhor presidente do
C. A. desta Unidade até o dia e hora determinados no item L em
documento devidamente estampilhado e acompanhado dos comprovantes de idoneidade constantes do Aviso n. 758, de (2 de novembro
de 1937. que versa sobre inscricão. ("Diário Oficial" n. 262, de 17
de novembro de 1937, fls. 22.790 e 22.791).
— Propostas;
U' deverão ser apresentadas em duas vias, selada a primeira nes
forma da lei. sem rasuras ou emendas, mencionando os preços por
extenso e algarismo:, segundo classificação constante da relação
abai- na Secretaria deste Grupo em sobrecarta lacrada, até as 15
'a 27 do corrente; .
'boa
b) s artigos nferecidos deverão obedecer rigorosamente a classificação constante da referida relação abaixo, achando-se à disposieão dos interessados a partir desta data as amostras para os referidos
exames;
e) o confronto dos preços será feito em quadro apropriado. a
partir das 8 horas do dia 24 do corrente, com a presença das parte
interessadas que deverão nessa ocasião rubricar uns, as propostas dos
outros;
(1) os preços oferecidas vigorarão pelo prazo de um ano, sendo
facultado aos fornecedores, alterações dos mesmos, mediante requerimento e após quatro meses de fornecimento, sempre que houver
motivo justo a critério do C.. A., cabendo tambem a este o direito
de fazer redução nos pregos oferecidos desde que se verifiquem baixas nos artigos adjudicados. Os fornecedores deverão Lambem declarar se os preços oferecidos são Cif Rio ou postos no Almoxarifado
e
*
.desta Unidade;
e) o prazo nermal de entrega será de 48 horas a contar da data
do pedido; para os artigos dependentes de confecção haverá entendimento prévio entre o C. A. e os fornecedores;
f) no caso de recusa por má qualidade ou divergência no tipo, ci
fornecedor fará substituição do artigo dentro do prazo de 24 bocas,
correndo as despesas todas por sua conta.
g) a firma infratora da exigencia contida no item anterior, será
ao caso de reincidência na falta, cuja justificação não tenha sido
; eeita, exoluida sumariamente do número dos fornecedores, imas/te:indo tal exclusão na perda da caução;
Iei ao C. A. reserva-se o direito de adquirir onde Ib. convier,
flrila do fornecedor, oa artigos adjudicados a determinada firma
mie pelo retardameete da entrega .se verifique peeNjoiso
_ - soe
• sio serviço.
_

Relação do material de consumo habitual nesta Unidade, erga-.'
Divida de acordo com o Aviso Ministerial n. 35, de 9 de novembrei,
de 1938;
Grupo I.
— 05
Matéria prima, produtos manufaturados e semi-manufatueei
ruins para oficina de alfaiate:
e 10. Goleia branca "Santa Maria" ou "Noiva", uma.
C 12. Cretone para lençóis, metro.
F 1. Filei° branco, amarelo, verde e vermelho, metro.
F 4. Fronha de cretone de Ona(60 x 0m,44, uma.
G 1. Ganga azul, branca, verde e vermelha, metro.
L B. Lençol de cretone de 1m.25 x 2m,00, um.
Grupo I, G. — le
Material de alojamento:
C 5. Colchão com enchimento de capim, com as seguintes dirnedi
sões Im,84 de comprimento x 0m,68 de largura x 0m,10 dei
altura, um.
50
. Depósito de ferro galvanizado para lixo com 0m,70 x Orn,
(0m.70 de altura x Oma40 de boca), um.
!!' Z. Travesseiro com enchimento de capim com as seguintes d
mensões, comprimento 0m,56 x largura 0m,36 x alto
Canal 2, um.
Grupo 1. G. — 10
Máquinas, instrumentos, aparelhos, ferramentas e utensilkt
para oficina de carpinteiro:
A 6. Alicate de cabo isolado de 8" (0m,1932),
B 2. Broca de aço de I' (0m,0254), urna.
B 3. Broca de aço de 3l4" (0m,019), uma,
B 4. Broca de aço de 112" (0m,0127), uma.
B 5. Broca de aço de zi8" (0111,0095), umas
B 6. Broca de aço de 1f4" (0m,0073), uma.
B 11. Broca de aço de 118" (0m,0031), uma.
E 4. Escala métrica de madeira com junção metstllogt
hai,
1).

moa.

E 6. Esquadro de aço com cabo de madeira revestido demetei ít4
0m,15, um.
F 1. Faca de aço para betumar, de 1" (0m,0254), uma.
.'1
Ir 7. Faca de aço para betumar, de 3" (Ona,0762), uma.
F 8.
Formão de aço com cabo cie madeira e arruela metitifed, da
(0m,254), um.
Formão de aço nem cabo de madeira e arruela metálica,
F 9.
34 (0m,019), um.
F 10. Formão de aço com cabo de madeira e arruela melei"
112 112 (0m,0127), um.
F 441. Forio de aço com cabo de madeira e arruela motdaloa,
114" (0m,0063), um.
G 3. Grampo reforçado para carpinteiro com .parafuso
, (0m,1016), um.

OFICIAL (S".r+i-o1 1r)

--

1:k...uhro de linS

' 1 7 : ., 'e 40" (0m.254). unia.
B 5. Bule de ágate para :nitros, um.
i i. :: ru , ! n . ha,tar.la de 8" (0111.1932), um&
B 6. Bule de alumínio para 3 litros, um.
(!!!
na.
litarda de 10" (0m,254), uma..
lej. 54. Uma ( -,
. E 7: Bule de louça para 1 litro, um.
.-11 j 0 . ikial.,L,';( n ( e talha cum cabo de madeira com 500 granffl, hW. C 1. Cafeteira de meta/ niquelado n. 12, uma.
1. M,,val..1 g. e aço com 4 r as gos para plaina da 0%,41§ lç Oira,09 ie- C 3. Cesta de vime para pão, uma.
.,. c 9. Chicara meia porcelana, com pires, la-kra• café, dúzia,
(,:.:1,0. uma.
`.."0 11. Colher de alpaca raia arroz, dúzia.
.P 4. Pinta,' cie orbe o n. 10, um.
1.--• . -.
IL 52 . ., ;,

P
P
..ri.
1.,

T

'P
,P
P
;P
P
P
P
P

!:e
5. Pincel oc crbelo. n. 18, um.
4C
6. Pincel (.12 cabelo n. 20, Um,
_., _ 7 u
7. Pincel de cabelo n. 22, um.
8. Plairai com cepo de madeira de 0m,23, Com ikilett5 40 r. XZ C
,O
(Om 0145), um.
9. P!aira de ern,20, corri cepo de madeira e tergya 44 A. )14 Ir • ,C
(Ora 0381); uma.
4. Serra eirqular,de 10 (Om,4064), uma.
5. Serra circular de 14 (0m,3456), uma.
2. Trena do aça inoxidavel de 2 metros, uma.
4. Trincha de cabelo de 3 (0m,0762), uma.
E
Grupo 1, G. - 11
E
-- E
Matéria prima, produtos manufaturados * sealkiwitg4.
rados para oficina de carpinteiro;
1. Prego de 12 x 12, quilo.
G
2. Prego de 18 x 14, quilo.
ffll•
3. Prego de 16 x 24, quilo.
4. Prego de 16 x 30, quilo.
'5. Prego de 1,8 x 30, quilo.
G. Prego de 19 X 36, quilo.
7. Prego de 20 x 24, quilo,
8, Prego de 21 x 32, quilo.
sP
P..
Grupo I. G. - 12

o
o

Máquinas, instrumentos, aparelhos, ferramenteui • ~415
para oficina de sapateiro:
A 7. Agulha para máquina 112 "Singer" 29K 31 a. O, umej),
8. Agulha para máquina "Singer" 29K 31 n. 1, uma.
A 9. Agulha para máquina "Singer" 29K 31 n. 2, uma.
A 1a. Agulha para máquina "Singer" 29K 31 n. 3, uma,.
A 11. Agulha para máquina "Singer" 29K 31 n. 4, uma.,
A 13. Agulha de sapateiro para coser a mão n. 1, uma.
A 14. Agulha de sapateiro para coser a mão n. 2, uma. ;
A 15. Agulha de sapateiro para coser a mão n. 3, uma. '
A 16. Agulha para sapateiro para coser a mão n. 4; unter4.
A 17. Agulha de sapateiro para coser a mão n. 5, uma.
C 4. Costilha de osso para alizar sola de 0m,020 x Orn,t7,NalE1
E 2. Escova de cabelo preto para polir calçado, uma.
IP 1. Faca para sapateiro de 12 (0m,305), uma.
F 2. Formas para calçado de na. 36 a 44, coleção.
F 4. Forma de tarracha para alargar calçado, uma,'
L 1. Lmparina de álcool para 'sapateiro, um.
P 1. Pedr cónica para afiar faca, de 0m,20, uma.
P 2. Pedra natural, retangular, para afiar faca de onos* *
X
x 0m,20, uma.
P 3.. Pedra esmeril de afiar faca de 0m,032 x Om,08 x Oco,* nuei.
S 1. Sovela grossa com cabo de madeira, de tarraoha, nina8 ;. Sovela fina com cabo de madeira e tarracha, uma.
Grupo I. G. - 13
Matéria prima, artigos manufaturados a 8eint-man~o0
para oficina de sapateiro: C 13. Cola "Nuline" ou marca similar, litro.
F 1. Fio de sapateiro "Patente", "Bardú n, novelo.
P O, Pasta preta para palir calçado, em latas de 250 gémina, len*,
,P 8. Preparado de cera preta par tingir sol, lata de um quilo, uma.
O. Preparado de cera m'arron para tingir sola, lata de nra gpdlp,
uma.
S 1. Sola "Carona" para corrieiro, metro.
!$ 1. Sola para sapateiro, de primeira qualidade, qugo„
5 3. Sola engraxada de primeira, quilo.
T 1. Taxa de salto n: 10, quilo.
• T 2. Taxa de salto n. 11, quilo.
T 3.
Taxa de salto n. 13, quilo.
Taxa de salto n. 14, quilo.
T 4.
Grupo 1, G. - 28
Forragens:
C 1. Cana forrageira, quilo.
.0 2. Capim verde, quilo.
Grupo I. G. - 29
Material para o rancho:l
Abridor de latas, um.
Açucareiro higiênico, um.
A 4. Argola de madeira para guardanapo, uma..
B 1. Bandeija de alumínio, uma..
A 1.
A 2.

12. Colher de alpaca para café, dúzia.
13. Colher de alpaca para chá, dúzia.
Colher de alpaca para sobremesa, dúzia.
15. Colher de alpaca Iara sopa, dúzia.
18. Concha de ferro e aenhado para terrina, urna.
19. Concha de metal para terrina, urna.
21. Copo de vidro, grosso, dúzia.
1. Descanço de metal para talher, dúzia.
3. Descanço de madeira pár
a prata, jogo.
2. Faca com cabo de metal para mesa, dúzia.
4. Faca com cabo de metal para sobremesa, dúzia.
5. Faca de serra para cortar pão, uma.
6. Farinheira de alumínio com colher, uma.
8. Farinheira de metal com colher, uma.
9. Filtro com uma vela para á gua, um.
10. Filtro com duas velas para água, um.
1, Galheteiro de vidro, um.
2. Garfo de metal branco para mesa, dúzia,
4. Garfo de metal branco para sobremesa, dúzia
6. Guardanapos de 0m,60 x Om , 40, dúzia.
1, jarro de vidro para 3 litros de água, um.
1: Leiteira de alummino para 2 litros, uma.
2. Leiteira de metal . para 2 litros, unia.
2. Ntanteigueira de vido,. uma.
3. Moringue de barro para 2 litros, uma.
3. Paliteiro niqueládo, um.
•
5. Prato raso de granito nacional, dúzia.
8: Prato fundo de granito nacional, dúzia.
H. Prato de granito nacional para sobremesa,
1. Sopeira de alumínio, -uma.
2. Sopeira de granito nacional, uma.
3. Talher de metal para mesa, dúzia.
4. Talher de metal para . 'sobremesa, dúzia'.
5. Terrina de alumínio, uma.
12. Toalha de algodão para pratos, com 121,00 x °LIN", 4drja.11
13. Travessa de granito nacional de 18", uma.
Grupo I. G. - 30 •

Material de cosinha:
11. Amassador de batatas, um.,
2. Assadeira de ferro n. 14, de Orn,68 x 0m40 fiai" utna„,1
1. Balde de ferro estanhado, um.
2. Balde de ferro galvanizado, um.
3. Batedor para bifes, um.
4. Batedor para ovos, um.
1. Caçarola de ferro para 5 litros, uma.
2. Caçarola de aliimínio para 5 litros, umti„.
-3. Caneco de alumínio para 2 litros, um.
4. Caldeirão de alumínio para 5 litros, una,
5. Caldeirão de ferro para 30 litroa, um.
G. Caldeirão de ferro para 40 litros, um.
7. 'Caldeirão de ferro para 50 litros, um.
9. ulialeira de ferro para 5 litros, uma.
10. Chaleira de ferro para 3 litros, uma.
Cuador de café, um.
12. Concha de ferro estanhado, uma
1. Espumadeira de ferro, uma.
2. Espremedor de ferro, um.
1. Faca para cosinha, uma.
2. Facão para cosinha, um.
4. Frigideira de ferro polido, uma.
1. Garfo de ferro com 3 dentes para &sandia, um,,
2. Machadinha com cabo, uma.
3. Máquina para moer carne n. 5, uma.
2. Panela de alumínio para 20 litros, uma.
3. Panela de ferro estanhado n. 12, uma.
4. Panela de ferro estanhado n. 16, uma.
5. Panela de ferro estanhado a. 18, nrna.
7. Peneira de arame, uma.
8. Peneira de taquara, uma.
1. Ralador de queijo, um.
2. Rolo para espichar massa, um1. Serrote para carne, um.
Grupo I. G. - 31

Material de limpesa:
Algodão em rama, quilo.
Ancinho de ferro, um.
1. Balde de zinco reforçado, uni.
O 1. Camurça de l a qualidade (tamanho variavel), metro quadrado.
O 3. Capacho de ferro articulado, urn:
4. Carrinho de ferro reforçado, iimí
G 5. Cera para assoalho em lata de 1 quilo, lata

A 2.
A 3.

I)

1 n H.1{10 ()FLCIAL

1. Depósito de zinco para lixo, um.
2. Desintelnote liquido, em lata, litro.
3. Enxugador de borracha.
5. Escova de piacava, urna.
Esaciva de raiz, uma.
15. Esuauador de penas, um.
17. Estopa k branca ou de ror , ri
.18. Estopa mesclada. quilo.
• Liquido para limpar 111C '
2. Lixa para matiaira, folha.
3. Lixa para feri o, falha.
1. Mangueira de borracha revestida de arame, metro.
2. Mangueira de borracha revestida de arame, de 1", metro.
3. Mangueira de borracha revestida de arame, de 3/4", metro.
1. Pá para lixo, uma.
2. Palha de ao, pacote.
4. Papel higiênico em rolo, rola.
5. Papel higiénico cm pacote de 1.000 folhas, pacote
6. Pedra pomo, quita.
7. Pente pára cavalo, ma.
10. Pomada pára calçado, quilo
11. Potassa, quilo.
1. Raspadeira de ferro para cavalo, mna..
2. Sabão em sólido, quilo.
3. Sabonete de bola "Kanitz", nm.
5. Eoda cáustica em lata de quilo, lata.
1. Tesoura para tosar crina de animais, uma.
3. Toalha para rosto, dúzia.
4. Toalha para banho, dózia.
1. Vasculho, um.
3. Vassoura-escova de piassava, uma.
5. Vassoura de piassava, unia.
6. Vassourinha de piassava, uma.

Grupe V.T. 3triVria prima mantádt orada 'eu . serriE-:woufaturada 'Eira
ferradoria 'mat e rial de e•in.'-u-io)
cm.;o8) para ;,-!firAço cai barra, perfil 'quadrado, Ge :.`."
A
feios, quilo.
A 2. Aço riu barra, perfil quadrado da 1" (2cm.,54) para falhafieiras, quilo.
para penteipata
• 3. Aço em barra perfil redondo de 1/2" lira
ros, quilo.
C 4. Gravis nacionais GR/5, milheiro
G 5. Cravos urcionais CHIO. pinheiro.
C 6. Cravos naeionais CH/7, milheiro.
itiem.,79 x 2cm..54), quilo.
E 1. Ferro em barra de 5/10" x
.0m.,`.,5x 2cm.,541, quilo.
11' 2. Forra era barra tia 3,S" x
icni..111 x
Ferro em barra de 7/16" x 11/8"
F 3.
Ferro frisado ,:-velho) para f , rrar?urs (tem., 9 x 52rm.,0
F 4.
x 2em.,5). quilo.
Grwsã do Piü tail .
ir-•xigns, quilo•
1. Vergaltoão de f.iro 410 1/2" ilern.,27) para u i :h:adores, ,pidti,
(trilou

Drogas, medicamentos, etc.:
C 134. (iruzvaldina (lata (ie. 950 cc.
G 8. Glicerina( lata de MIO - 1/4 rh 10 quilos),
S. 59. Sulfato do cálcio,
Vaselina branca arr o ricana "Ilw-sell" (lata de 500,0. 1.fiul.`,
e 1.000,0), quilo.
20. Vasp iina liquWa,
ii -o i to S•S• - a

Grupo LG,-- 34
1. _Álcool de 40 gráus, lata de 18 litros, 1-(a
1. Carvão de forja, -tonelada:
C 2.
Carvão de pedra nacioirli,
Carvão de pedra estrangeiro, 'tonelada.
C 3.
C 4.
Carvão vegetal, quilo.
1. Lenha, metro cúbico.
o 1. óleo combustivel para fogão, quilo.
1. Querosene, litro.
Grupo T.G. - as
G
O
O
O
S

Lubrificantes:
3. Graxa Pateuter.ide l a qualidade. guilô'
1. Óleo "Atlantie" Oil Heayy - 10,' litro.
2. Óleo fino para máquina (relojoeiro). litro.
31. óleo de rícino grosso e claro, quilo.
1. Sebo de carneiro, quilo.
•
Grtioa V.T..

- 2

A
A.
A

E
E
,L
.S

6. Agulha dr nimitil de :3 volt., unia.
7. NeTilha de níquel de 4 cent„ uma.
44. Ajgfid50 hidrófilo em pacote de 500,0, quilo.
58. Atadura de cambraia de 5 jardas por 5 rent., dúzia.
64. Atadura de gase hidrófila de 5 jardas por 5 cent., dúzia.
5. Caçarola de alumínio para 2.000.0, rem tampa, urna.
29. Caneco de lança graduado para 2.000.0, uni.
71. Chaleira de alumínio para 1.006 (se., uma.
7. Esoaradrrpo de Jobson", de 3" . x 5 jardas, carrétel.
13. Esparadrapo de S.R. de 3" x 5 jarlas, earrétel_
9. Lata de pomada de 250,0, cento.
31. Seringa de borracha inteir i ça. n. 1, urna
32. Seringa (1-. i borracha io:,eiriça, o. 2, urna
n. 3. unia.
33• Seringa O bora .arha.
c:01111)1cl a para 3 cc., uma.
41. Seringa "Luer"
44. Seringa "Luer" legit ima, iiúa para 3 c-a., uma.
45. Seringa "Luar" legItima, raa para. 5 cc., uma.
47. SC • i • Ti4 i y•etral, unia.
---- 02

Material elétrico:
Malerial cJ ferradoria :material permanente):
C.110. C:leais para 2 lios, eclin oarafir.so., par.
A 1. Algarismos de aço, de 5 nua. para Marca ferro, coNeA0.
E 1. Fita isola nle de pano preto "Leader" ou "S.r." em peças do
Corda de earihruno tia 3/1" (19 mm:), quilo.
C 3.
0111,2268 kg. x 19,05 mm. (meia libra x 3/4% peça..
C 4.
Corda de cânhamo de 1/2" (12 min.), .quiln
F 9. Fuslvel de rolha fixa de 15 amperes, UM
M 1. Malho de 3 1/2 quilos, um.
E 10. Idem, idem, de 20 amuares, um.
R 1.
Itcholo esmeril "Cartaitundum", de . rxG" ;2 cm,54 x 15cm.24) E 11. Idem, idem, de 25 amperes, um. .
com engrenagem, um.
F .12. Idem, idem, de 30 ampares, uni.
R 2.
Reboo de pedra, 110 12" :'10 um,41) com caixa de madeira e E 16. Fusível de rolha renovavel de 15 ampares, um,
s eio. um .- •
E. .19. Ideai, idem, de 30 amperes, uni.
T 7. Tenaz de bigernrr, garganta larga (.com perna de 38 cm.), F 20. Fusível de cartucho e faca de 3 amperes, um.
F 24. Idom, idem, de 10 amperes, um.
um.
T 9. Tenaz de caldear, garganta larga (com perna de 60 -em.), F 25. Idem, de 15 amperes, um.
• F 26. Idem, de 20 ampére's, uru.
uma.
I] 10. Torno de bancada, O" polegadas cie 'poca -(15 rin,24), com E 27. Idem, de 25 amperes, uni.
E 28. Tilem, de 30 ampéres, um...
cabo, uni.
E 30. Idem, do 35 a (10 amperes, uni.
Grupo -v T. - 05.
4.1- 5 , (-2,,b, ) c, ...sférico, vidro opatmo especial, de 152,40 :c g 2,55 rum.;
a 3 1/4"), um.
•
De gar, medicamentos e reagentes (inalerial de consumo)
1, In f ocruotor para embutir, de buquelite, fabricação
i24' •
(';', 11. Goma arábica em p(5,
5 amperes e 250 volts, com aiavanca, um.
s 1. Sabão irt(ilicinal, quilo.
L 1. LAmpada de bulbo estéidco, fosca internamente, "Prhilios",.
16. Soro ardi-ofídio° (empolas de 20 'ee.), empola.
de-15 wats de 1-20 volts, uma.
s 17. Soro anti-tetfinice (empolas de cc.) (1.500 u.a. em 10 cc.). L 2. Idem, idem, idem, de 25 wats e 120 volts, urna
mpola.
L 3. Idem, idem, idem. de 40 wa-ts e 120 volts, unia.
• 18. Soro fi Qi olfSgico s. 9 p.1,000 (empolas de 250 co.), empola.
L 7. Lâmpada de bulbo esférico, clara,- marcas "Osram",
"Tur. gsrair," ou "Philips", de 150 watt e . 120 volts, uma.
i;rupo V.T. - 06
Ap . 'isit os (mtrrial de . conti mo)
A/finetes de segurança, dúzia
A 3. Algodão cm pasta, quilo. ••,„
A_ 4. Algolliio hidrófilo. Quilo.
•
G1. Gato hi ‘irófila, caixa de 1 metro, caixa.

•

(.trupo E. N. o ta e mal( ri al de engenharia :
C 3. Ch a ve do 1'ni.; . 1 de Orn,2510 (10"),..,"urna.
G 30. Colher de pedreiro ãe 0m,2032n08);-.111na.
C 36. Cavadeira americana com cabo, uma.

/
-1/1.‘11.111 OF11.11A1. (aa-er:Tin I)
r.'
"5999 *
DezeinbrO de 1933
Te-.'^a'reira 2.0
•n••=1.••••••n•nn•••n=m(' ......-7.—...--....
1
•
•
.
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Carbaa, E. N.
.4,C :17. Cili,,anca de Ira- e -meu; ne .21a. 7.216-(G libras),- uma.
Ou " !as l'esa, . idema . uma. a ' •
.
;C
a8.
Idem;
ainerrèana
.1iic .10„ caiava iiaa• iesa de Lio de papagalo 'de 0m,2.032 (8"), unia,
Tintas, vernizes, accessórios para pinturas:
0 45. Cossinele para tarracpa ameri iana ou ingleaa. do _0%0047 dr a: 3. Alvaiade nacional, quilo.
LatiG"),.umti.
;à 6. Azul ultramar concentrado, quilo.
at 8. Azul RU, quilo.
46. Idem, idem, da 6in,01)33 (1/1"), 1 urna.
• 1Z1. Água raz Pratts.
O095
(3/8"a,
'
uma.:
3
48. Idem, ideia, ue Oni
lA, 16. Ácido muriático, litro.
50. Idem, hiena ue 0111,0i27 (1/2"), uma.
A 18. Aeidoasulfürico comercial, quil^
53. Ide-m, idem, de • (0,0190 (3'/4"), unia.
J3 1. Betuvia, quilo.
55. Idem, idem, de 0111,0254 (1"), uma.
33 2. Breu, quilo.
57. Idem, idem, de 0m,0317 (1 1/4"), uma.
.
B 3. Brocha de pita 4/0, urna.
3. Enxada -Jacaré" de 1.134 gramas (2 1/2 libr a- S); urna:.
• 4. Idem, de 6/0, uma.
.
Ideia
idem,
de
1.360
gramas
(3
libras),
uma.
4.
-, 7. Enxadão. nacional "Jacaré" de 1.360 gramas . (3 libras) jallia • 5. Idem, de 8/0, uma.
B 6. Idem, de 10-0, uma.
1 8. Idem, idem, 'de 1.587 gramas (3 1/2 libras)a, um,
• 7. Brocha chata portuguesa n. 12, um&
' 1. Ferro de soldar de 250 gramas, um.
Idem, idem, rd 15, uma.
B
2. Idem, idem, de 500 gramas, um.
)3 9. Idem, idem, n. 27, uma.
' 18. Foice.nachanal n. 6, uma.
E 10. Idem. idem, n. 36, uma.
- I 19. Idem, idem, n. 8, unia.
B 11. Brocha de cabelo redonda ".Elefante" n. 12, uma,
a .20. Idem, idem, n. 10, uma.
.
B 23. Brocha de cabelo, redonda, nacional A. ,12, uma),
1. Laminas de serra de 0m,3048 (12"), dúzia.
B 24. Idem, idem, idem; n. 14 umaa
.j. 2. Idem, idem, "Vitor", dúzia.
B 25. Idem, idem, n. 16, uma.
Jr, 11. Lima paralela bastarda ou murça de 0.m,.22a6 ( 9") ., 110(1
B 26. Idem, idem, idem, n. 18, uma.,
14. Idem, idem, idem, de 0m,3018 (12"), uma.
B 27. Idem, idem, idem, a. 20, uma.
L Idem,
15. meia cana bastarda ou murça de 0m,2286 (9")., ugnOs
(1 1. Cala para caiação, quilo.
g. 18, Idem, idem, idem, de 0m,3048, urna.
1. Gesso cré, quilo.
' 1, 19. Lirnatão quadrado bastardo ou murço de am,2032 (8"), xale . pa
2, Gesso nacional de 1 a qualidade, 40110,.7
G
J24. Idem, redondo bastardo ou murço de 0m,2032 (81, kis%
4E4 5. Goma laca "Extra", quilo.
.28. Idem, idem, idem, de hu,3556 (14"), um.
•
f 2. Jal de cromo nacional,
W., 32. Lima chata bastarda ou murça de Orn,3048 (12"), uma.
Cê 1. óleo de peixe, quilo.
I51 2i, .Machado "Cofiins" de 1.360 gramas (3 libras), um.
O 4. Idem, idem, "Tigre" crú, quilo.
., s2
a), 1. Picareta de aço de pá e bico, nacional, com Gabo, 4. §affle
O 7. Ocre comum, quilo.
gramas (6 libras), uma..
P 1. Pixe comum, quilo.
a jP 10. Pá de aço quadrada, nacional, com cabo, n. 4, uma.
P 3. Potro-rãs, quilo.
16. Idem, idem, de bico, nacional, com cabo, n. 4, uma.
dip 6. Pó de sapato, quilo,
25. Plaina de madeira, com lamina de 0m,050 ,8 .(214 WaRtia.
P 9. Pó leve, quilo.
1. Travadeira eimples para serra, uma.
P 10. Potassa, quilo.
8, Torquês de Õm,25, uma,
ÇP 20. Pincel redondo de cabelo, nacionit, Tatue
P, 21. Idem, iap2n, idem, n. 6, um.
Grupo E. N. — Ots
p 22... Idem, idem, idem, n." 8, um,
P 23. Idem, idem, idem, n. 10, um,
,Tubos, canos e utensílios para canali¡ação de Istito,
P 24., Idem, idem, idem, n. 12, um,
ou vapor: P 25. Idem, idem, idem, n. 14, um.
P 26. Idem, idem, idem, n. 16, UM.
1. Cano de chumbo para água de várias diracans3es,
P 27., Idem, idem, idem, n. 18, um,
6. Cano de ferro galvanizado de 0m,0127 11/2,79.1
P 28. Idem, idem, idem, n. 20, um.
7. 'Idem, de CA,0190 (374"), quilo.
p 29. Itdem, idem, idem, e. 22, um,
8. Idem, de Oin,0254 (1"), quilo.
p 30. Mem, idem, idem, n. 24; um.
11. Idem, de Orn,0508 (2"), quilo.
R. a3. Pincel chato para óleo, nacional
11h7à
34. Curva de ferro galvanizado de 0m,0127 • (1/2"):, tzttN,
Idem, idem, idem, n. 18, um.
35. Idem, de Orn,0190 (3/4"), quilo,
15. Idem, idem, idem, n. 20, um.
36. Idem, de 0m,0254 (1"), quilo.
í 46. Riem, idem, idem, n. 22, um.
39. Idem, de Oin,0508 (2"), quilo.
p 47. Riem, idem, idem, a. 24, um.
3. Junção de ferro galvanizado de Orn,0190 .(3/4"); atai
P 48. Idem, idem, idem, n. 216, um.
4. Idem, de 0m,0254 (1"), uma,
P 40. Riem, idem, idem, n. 28, um,
7. Idem, de an,0508 (2"), uma.
1) 50. Idem, idom, idem, n. 30, um.
30. Joelho de ferro galvanizado de 0m,0127 (VA% uffik
•
P 59. Pincel de cabelo para caiação, ti. 21. Um
31. Idem, de Oin,0190 (3/4"), um.
P CO. Idem, idem, n. *20, um.
32. Idem, de Orn,0254 (1"), um.
P 61. Idem, idem, n. 28, um.
35. Idem, de Orn,0508 (2"), um,
p C2. Idem, idem, n. 30, um.
24. Luva de ferro galvanizado de 0m,0127_ :(1/2% AMit,
a 4. Roxo-terra, quilo.
25. Idem, de Orn,0190 (3/4"), unia.
8 1. Secante "Castelo", pacote de meló26. Idem, de Orn,0254 (1"), uma.
29. Idem, de Oin,0508 . (2"), uma.
8 6. Soda cáustica, quilo.
33. Luva de ferro galvanizado, de redução de 021,9190_ 1 ~ZIL 3, 7. Sapolim, quilo.
(3/4" x. 1/2"), uma.
•
1.. Tinta preparada, esmaltada, naelone4 mugi),
T 3. Trincha de cerca de 0m,07, urna.
43. Idem, de Ona,0129 ,x 0m,0254 (1/2" x 1"), uma.
Ir 4. Riem, idem, de 0m,10, uma.
2. Niplea de ferro galvanizado de 0m,0127 _wzn, um,
)1' 5. Terra de iene emb., quilo,
3. Idem, de Orn,0190 (3/4")•
;iV 1. Verde cal comum, quilo.,
4. Idem, da Ora,0254 (1"), um.
;V 5. Verde "Londres", quilo.
7. IJern, de Orn,0503 (2"), um.
3 6. Verde nativo 1W, quilo.
1. Registro de 'gaveta de 0m,0190 (3/4"), um.
ff 10. Verde comum, quilo.
2. Idem, de 0m,0127 (1/2"), um.
3 13. Vermelhão comum, quilo.
3. Idem, de Orn,0254 (1"), um.
3 17._ Vieux-chéne, garrafa.
6. Idem, de 0'140508 (2"), um.
V 21. Verniz "Copal" de
quilo
3. Torneira para bóia de Orn,0195 (3/4"), Mui
1Ç kl. Zarcão nacional, quilo.
4. Idein, de Ihn,0127 (1/2"), uma. 5. Idem, de Om,0254 (1"), uma.
Grupo E. N. —10
•
_8. Idem, de Orn,0508 (2"), uma.•
O. Torneira de pressão para lavatório de metal adtart14 lá"
Material de construção:
.
0111,0190 (3/4"), uma.
A '3. Asulejo branco, liso, naoional de 15 x 15 em.. meti .° quadiaclo.
21. Idem; de Orn.0127 dc (1/2"),•tima.
,.
1. Cal virgem, quilo.
22. Idem, de Ihn,025.4 de (1".),_uma.
•
3. Cal 'de Cabo 'Frio, !vila.
25. Ideia; 'de 0110508 (2"),•uma.
C 31. Cimento "Mauá", aracci de . 42 112 quilos, saco.
55. 'Torneira 'de rosca "para: mangueira de 0naC190 '(3/41),
13 32. Idem, "Perús", saco.
36. Ide" de 0m,0254 (1"), uma.'
01 34. Cimento branco, quilo.
49. Tè de ferro galvanizado do om,01? •T (1/21, uai..
1. Manilha reta de barro vidrado (2") ,, urna.
50. 'Idem, de Orri3O190 (3/4"), um
•
111 1. Idem, idem, de (3"), uma.
5L Idem, de 0m,0254 (1"), um,
SI 3. Idem, idem, de (4"); uma.
51. Idem, de Ona0508 (2"), una
1 J • ,

-
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Mb. Itlieltit4dem, de

rin-,7,r,

-

• l* Grupo F. C. S.- Ai P.

—t•

111 7. Idem, idem, idem, de (8"), uma.
P 2. Pedra licitada a. 8, metro ~Miem
P 3. Idem, n. 1, metro cúbico.
P 4. Idem, n. 2, metro cúbico. .13 5. Idem, idem, n. 3, metro eúble0.
P 6. P6 de pedra, claro, metro dibieè.
P 8. Paralelepípedo, milheiro.,

iã 1. Saibro de 1 4 qualidade, metro cúbieL,'

GruPO
P. A.
prima e produtos , manufaturadeis:
O 57. Bujão de ferro galvanizado de 3.34,, una.
13 59. Idem, idem, de 1", um.
B 59. Idem, idem, de 2", UM.
1" 39. Ferro em chapa preta de 2 x 1 metro, n. 22, quilo,
F 40. Idem, idem, n. 20, quilo.
F 41. Idem, idem, n. 18, quilo.
F 42. Idem, idem, na. 16, 14, 12 e 10, quilo.
F 47. Ferro em vergallião redondo ou quadrado de 118" a 1.1116",
quilo.
48. Idem, idem, de 112", quilo.
quilo.
49. Idem, idem,de..518-", 314".
••• • •
quilo:
50 ..Iden4 -idem, de 1
51. Idem. idem, de outras climen:õe entre 112 a 2", quiló.
F 53. Ferro em vergalbão :extavaclo de. 118" .a: 71.16", quilo.
54. Ferro em vergalhão sextavado de 112 a 2", quilo.
28,
55. Ferro em chapa, galVaniza-lo, de 2 x 1- metros, nos 30
quilo.
110 60. i(Inn, idem, a. 18, ,quilo, •
4. Parafuso de ferro, cabeça ,quadrada-en sextavada, ,rosca soberba de 1110" a 3110" de e.Pessura x 1" a 3" de comprimenio, quilo.
5. Ideai, dni, de 14" a 9116" de espessura x 1" a 8" de oomprireceio, (Inflo.
Lixo, cie fenda, cabeça chata ou redonda para
madeira de 1'2" x 4" a 0", grosa.
idem. lie 58" x .6.A .5 - , grosas.
TP 78. .Puego de fere) tino conoun em .pacote . de 2 quilos de tO x 10,
pric•etp7. •
x 15,
eo; .1;:o cio; p,aeote de 2 quilos de
711. Prego de f. 4r1
..
pacote..
2 tiour,,
P 8. Plegu de ferro 1.ipo cumor! rui pacato.
16 x 18,
, ,
pamte.
. •
ideur id e m. d r'i
21., pacote..
83. le1a, idem, idem de 11 x
"
ni,
cf.:. ferro hpo
pace1e de f-?' quilos do 18 x.24,
pa.eute.
blem;;,• Tdern, idern, de 19 x 27, pacote.
1‘,
3.3. Liam, idem. idem, de 19 x 0, pacote:.
33. Idem, idem, idem, de 20 x 30, pacote...'
1/10"
a oU redboda
eseareada
It :3. Rebite de cobre enhc,„ . a
:; ,iin" o 1/2", quilo..
redonda ou escart:ada de 1/16"
11 í. 11- r bi)e de f o rro, Czih: .»,
a 1 / 3 " Por 3/8" a :i/Y",
1t 5. Itc/gilie•c'..1;, 1 a, redonda ou esca,reada de 8/16"
por 1/2" a.
•
s; 28, ;Solda de estanho, qui:o.
.12. Solda para rrio',ais, Jum,
33. Su'da para f p :To ford11n I lilo em pó.
k.;ru;..)
A. — 7
11
te ria [i r ¡anil para oficinas: de carpinteiro, ihariáltkóiro,
1
itcdr1nr,-ern e furi‘dção:
C 1. caibro de 1.,, roLa rosa de 0,07 x 0,05, melro.
1. Canela em taboas de 0,03 x 0;30; metro.
do Amazonas em táboas de 30 x 1100 airn„
C 11 Cedro
0,5 pecial

1

,

Ferragem, pintura, conserva"' lubrif1ee~04/

is 8. Berra de ferro de 1 1/4", quilo.
B 9. Barra de ferro de 1 1/2" x 1/2", qu110.1
B 10. Barra de ferro de 1 3/4" x 4/2", quilo,
x 1/4", quilo.
B il. Barra de ferro de
B 12. Barra de ferro de 1 1/4" x 1/2", quilo.
.B 14. Bigorna de 2 bicos, de 60 quilos, uma.
C il. Chapa de ferro batido de 2 x 1 x 1/16, ui"
C 12. Chapa de ferro batido de 2 x i x 1/8, quilo..

C 13. Chapa de ferro batido de 2 x 1 x 1/4, quilo. \
C 15. Chapa de ferro batido de 2 x 1 x 1/2, quilo.
P 5. Parafuso de ferro para madeira com cabeça e'hatti de 3/8" X j
x 2" a 3/8 x 9, grosa.
P 6. Idem, idem, idem, de 1/2 x 2 a 1/2 x 10, grosa.„,
P 7. Idem, idem, idem, do 5/8 x 2 a 5/8 Ir 10, grosa.,
P 8. Idem, idem, idem, de 3/4 x 1 a 3/1 x 14, grosagi
P 9. Idem, Riem, idem, de 7/8 x 4 a 7/8 x 18, grosa.
P 10. Idem, idem, idem, de 1x2a1x 18, grosa.
Quart e l do Ma ga l hães em Doodoro, 16 de dezembro dá 1938. —41
Antonio Marques da Rocha, 2° tenente de administração, alinoxarifo.,

E M.
I. G. 1 E.
Campo de Instrução de Gericind
CONSELRO DL ADMINISTRAÇÃO — CONCORUNCIA De. ordem du Sr. presidente do Conselho do Administração dês-.
te Estabelecimento, de. acordo com as diretivas do Exmo. Sr. ministre da Guerra, publicadas no "Diário Oficial", de 11 do novembro
último, e artigos 745 e 750 e selos parágrafos do C.C.P.U., faço pil-! •
blico para' conhecimento dOR ifflere.ssados que se acha aberta a cem*
c,orrência administrativa para fornecimento de artigos constantes
dos grupos
durante o ano de 1930.
— Os interessados deverão dar eidrada no Conselho de Admi-,
nistraçáo, des'reçuerimentos de inscrição, em envelope lacrado, bem;
claros, declarando discriminadamente os documentos que apresentánik
(documentos de idoneidade) ató às 11 horas do dia 81 do corrente»
dirigidos ao Sr. presidente do Conselho de Administração.
II — Os documenlos que devei:J.o acompanhar e requerimento:1
de inscrição são os sPguintcs:
a) re gistro do Contrato Soc i al ou ia firma individual no Dapar..
t.te:acate Nacional de Indústria o Comércio, com declaração expressa,
.
do •capital;
b) estatuto.; em original, ou "Diário Oficial" em que 5.e aellant;
publicados, com a aprovação e registro, quando forem Sociedade5,1
Anónimas legalmente consL.ituil.,2 1e acordo com o decreto a. 434,,
de 4 de julho de 1800;
.
i
c; "Diário Oficial" com a prblieação do decreto autorizandd
a funcionar na 'República, quando se tratam- de firma estrangeira; 1
d) quitação dos jrupo9to.s solvo a rc.n:la, municipais o fedei-a!
.
sempre os úll imos;
e; certidão de que trata o § 1' do art. 33, do regulamento anex:1:
ao decrete n. 21. .291, de 12 de agosto do 1331 (dois terços);
4) declaração escrita do rie! . orlante indicando o ramo de stia in.-:
JUstria ou do s)ti conmh.elo, :dita de ser inscrito para concorrer noal
gi, upos 011 artigus que são de sua espeMtlidade industrial ou comer
ciai. Esta declaração deverá ser provada com documentos prOprio
além da licença da Prefeitura, de negociante em grande escala. Cabd]
a unidade, o dicito de verif, ear "in-loco", o em qualquer tempo st'
o negociante pn gsne em seu armazem ou depósito o na proporçãdi
das respensal , ilidades que assumirá se tirar algum fornecimentoy
artigos do g .'nero que constam da sua declaração;
g) certidão e guia de Alo da Alfândega, provando que é impor -qi
tador, em grande escala, quando se tratar de artigos de procerPneing
448trangeira;

3d 1. M.eia de Lei em pernas de 3" a 2", metro.
M 2. Madeira de Lei em pernas de 3" x 3", metro.
1, 1. Peroba de Campos em peça de 0,08 x 0,23, metro.
1, 2. Pereba de Campos ena peça de 0,08 .x 0,30, metro.,
P 27. Peroba de Campos, especial para obra de marcenaria, eiti
nas de
de 3" x 3", metro.
P 29. Peroba de Campos especial para obra de marcenaria, px,t polias de 105 x 105.
;
32.
Peroba
de Cal-JAPUS em ripas, metro.
P
P 34. Peroba de Campos especial para obra de mareenariã,ofa
boas de
de 1"- x 12", metro. •
P 43. Peroba rosa em couçoeiras de 0m,08 x 0311,015, molato,
.
metro..
*
P 45. Peroba rosa em couçoeira.s de 3" x
11 46. Peroba em couçoeiras de 3" x 4", metro.

P 51. Peroba rosa em tábuas de Om,O z 0m,30, metrd.
P 56. Pinho do Paraná de 1, em taboas clã . 0m,03 x 0m,304, inttir6:3
P, 57. Pinho do Paraná de 1, em tábom de %NOA X °MAN kletirni--

h) certidão, provando que cumpriu fielmente o último contratei
ou ajuste celebrado com o governo;
i) os documentos relativos aos impostos federais e munieipais,
prevalecerão até um mês depois da data legal para a sua renovaça4
e o inscrito que não apresentar. dentro desse tempo, os novos doi
cumentos, será excluído e não puderá sem que os legalize, tomiall
parte nas concorrências;
J) as Prop ostas deverão dar entrada lambem até o dia 2 de Pio-ti
'emir° próximo às 10 horas, em envelope lacrado, dirigido ao Srk.,,
presidente do Conselho de Administração, de cujo resultado será en-1
viada uma cópia ao Exmo. Br. ministro fia Guerra que a anular-8e
parcial ou totalmente;
k) o confronto dos preços será feito pela Comissão, em quadr '.
apropriado, a partir das 10 horas do dia 3 de janeiro -vindouro, co
a presença das partes interessadas, ou • á revelia das mesmas, caso -n compareçam;
1) os adjudicatários nessas concerrênciae, catteionar% 'dentro
prato de cinco dias contados da data em que li'earein.eldwnotillead
A

•

'
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_leio; Ii-impOrtancia de 3001090. e 50015000, quando concorrerem
m 415 um grupo; podexido ser:a caução .da Caina-Ecoaornioa; em
pMios da divid‘ pública ou emmoeda corrente entregue. à tasoufeia- dasta. Campo -de liistração: . recebendo desta o 'onipotente ie. ibo:
in) e conoorrente a quem fôr adjudicado qualquer artigo a que'
•
! co negar a fazer a caução para garantia do fornecimento será considerado ~aniso;
•
n) o fornecedor que, semi motivo de força maior devidamente
comprovada, deixar de entregar dentro do prazo fixado no pedido
os artigos Mie incluidosa pagará uma multa progressiva cala-tilada
da seguinte fórum, sobre a importancia total (lO3 artigos não entregues:
1) - 0,3% por dia que exceder do prazo até 15 dias de atraso;
•
2) - 0,5% idia que exceder do prazo precedente até 30 dias
de a trapo;
3) - Findo o prazo de 30 dias de atrazo, será o material adqui. aidn de quem possa entregá-lo no mesmo prazo, correndo a diferença de prece por conta do adjudicatário faltoso;
o) este Estabelecimento bem como o Governo não se responsabilizam por pedidos verbais, telefónicos ou mesmo escrito, que não
se revistam de todas as formalidades legais (empenho, visto e au•orização);
p) as faturas decorrentes dos pedidos feitos devem ser apresentadas ao Campo de Instrução, para ser observado e artigo 258, letras "a" e "b" do Regulamento do Código de Contabilidade Pública
da União;
q) os interessados poderão obter no Almoxarifaclo deste Campo,
amostras dos artigos a serem fornecidos e que não tenham marca
patenteada;
r) os grupos são os seguintes:
a

Dezerntrã liN5 TOM VIM ..a

5. Creolina "Jtalsonraa lataaaulai..
a•
.
6 . Gruzvaldi ha, lata, dúzia,. uma.,
7. Cura Rayal veanielliajahata, uma,
-'
8. EaeoVão de cabelo, um.
9. Palha de aço n. 1, dúzia, uma.
/O. Palha de aça n. 2, caixa, uma.
11. Paina de aeo n. 3, caixa, uma.
12. Pente para :panais, um.
la. Raspadeira para limpeza de animais, tWION
4. Rode de boraacha, um.
15. Papel higiênico, rolo Ciple, um,
10. Sabão especial, quilo, um.
17. Sapalio "Radio", tijolo, um.
18. Sabonetes de bola, caixa, uma.
19. Vermelhão, quilo, um.
GRUPO 3
1. Aléool-motor, litro, um.
2. Gazolina, litro, um.
3. óleo XXgrosso para motor, litro, uni
4. 6. 1e0 fino para motor, litro.
5. óleo para freios, litro, um.
G. óleo para caixa de mudança e deferenolai, Ui"
7. Lona para freios de auto oaminhõos e corro de Iam"

8.
9.
10.
11.
12.
13.

,n I

Wts,

Estopa branca, quilo, um,
Graxa, quilo, um.
Querozene, caixa, uma'.
Querozene, tambor de 200 litros, um.
Pneus 32 x 6 "Brasil" com 6 lonas, uma.
Pneus 50 x 20 "Brasil" com 6 lonas, um.
14.
Pneus 60 x 16 "Brasil" com 6 lonas, um.
15. Aro 20,30 a' 5, um. ,
Grupo 1 - Material de expediente e papeis de ciires para coa- 16. Aro 34.x 7, um.
facção de alvos.
17. Câmara de ar para pneu 32 x 6, uma.
Is. Câmara de ar para pneu 50 x 20, urna.
Grupo 2 - Artigos de limpeza, asseio e higiene. Grupo 3 --- Combustíveis, lubaificantes e aacessórios.
(iltlIPO 4
Grupo 4 - Material pára construção.
Grupo 5 - Material de eletricidade.
1. Cal. para caiação, saco simples, dúzia, uma
Grupo 6 - Forragens e ferragens.
2. Cal para caiação, saco duplo, dúzia, uma.
Grupo 7 - Artigos de farragens, material de sapa, pinturas,
3. Cimento Maná, saco com 42 e 1/2 quilos, dúzia;
etc.
4; Cimento Mauá, saco com 42 e 1/2 quilos, oonooenta,
I
5. Caibros de peroba rosa 3" x 3" com 5 metros, Uma
9) quaisquer outros esclarecimentos serão dados nos dias uteis
6. Caibros de peroba rosa 3" x 3", metro. um .
das 7 às 15 horas, na sede deste Campo, sita à Estrada São Pedro de
7. Cascalho n. 1 metro cúbico, um.
Alcantara n. 4.028, Estação "Coronel Magalhães Bastos".
8. Cascalho n. 2, metro cúbico, um.
I ,
9. Cascalho n. 3, metro cúbico, um.
' f;13.:'00 -1
...10. Cascalho n. 0, metro cúbicb, um.
11. lupa de peroberosa, metro, um.
1. Papel para minutas de ofícios, caixa com 500 folhas, uma,.
12. Ripa de peroba.do campo, metro, um.
2. Papel preto para alvos, peça com 8 ms. x 0,50, uma.
13. Sarrafos de pinho "Paraná" 4,90 x 0,10 x 1"
Uft*
3. Papel azul claro, peça com 8 nis. x 0,50, uma.
14. Sarrafos de peroba rosa 4,90 x 0,10 x 1", metro, Mo.
4. Papel azul escuro, peça com 8 ms. x 0,50, uma.
15-.
Telhas
de
cumieira,
duzia,
uma.
5. Papel verde claro, peça com 8 ms. x 0,50, uma.
16. Telhas tipo "francasa" de 1*, milheiro, um.
6. Papel verde escuro, peça com 8 ms. x 0,50, uma..
il. Tijolos comuns, milheiro, um.
7. Papal amarelo claro, peça com 8 ms. x 0,50, 'uma.
8. Papel cor do abóbora, peça com 8 ms. x 0,50, uma. .
oat po 5
9. Papel cinza claro, peça com 8 ms. x 0,50, uma.
10, Papel cinza escuro, peça com 8 ms. x 0,50, uma.
1
Arame galvanliado n. 10, parti, linhá teteronica, metro, uni&
11. Papel vermelho, peça com 8 ms. x 0,50, uma.
2. Arame galvanizado n. 42, para linha telefónica, metro. um .
12. Papel roxo, peça com 8 ms. x 0,50, uma.
3.
Alicate pequeno, uni.
13. Papel carbonp para máquina "Hélio", caixa, uma.
a. Chita, pares, um.
14. Papel carbono para máquina, azul "Pery-Hans", caixa, tinida
5. Fita isolante, rolo grande, um.
15. Papel almasso pautado, resma, urna.
6. Fi o flexivel, metro, am.
16. Papel almasso liso, resma, uma.,
7. Fio para tempo, metro, um.
17. Papel mata-borrão, tiras, cento.
8. Fio n. 1 para ebits,,metro, um.
18. Papel para máquina de cálculo "Dalton", rolo, um..
9. Isoladores de barro vidrado para linha telefónica. uni
19. Lapis bicolor Faber n. 73e, dúzia, uma.
1 0 . Lâmpadas Edson de.50 velas, dúzia, uma,
.20. Lapis tinta para cópia "Faber" C. L., dúzia, uma,
Lâmpadas Edson de 40 velas, dúzia, uma.
21. Lapis preto "Faber", dúzia, uma.
12, Interruptores rotativos, - simples, um.
22. Canetas comuns, dúzia, uma.
13. Isoladores de porcelana retos, dúzia, uma..
23. Cito olip para máquina de grampear, c,aixa5 uma.
14. Tomadas de corrente, dúzia, uma.
24. Borracha para lapis e tinta, dúzia, uma.
15. ;z uparias com chn-ns um.
25. Borracha para máquina! com pincel, uma.
26. Barbante branco, rolo, uma.
ao
27. Barbante de cor, rolo, um.
28. Escrivaninha de vidro com dois tinteiros, uma.
1. Fubá grosso, quaa.
29. Escova para máquina de escrever, uma.
2. Fubá fino, quilo, uni.
30. Envelopes comerciais, milheiro, um.
3. Farelo, quilo, um.
Fita
bicolor
para
máquina
de
escrever
Royal,
uma.
31.
4. Remoido, quilo, um.
32. Fita bicolor para máquina de escrever Remington, urna.
5. Torta, quilo, um.
33. Penas J. legitimas, caixa, uma._
6 Sal grosso, quilo, um.
34. Penas Leonardo, caixa.
7: Cravo n. 4, milheiro, um.
35. Tinta sardinha azul, litro, um.
8. Cravo n. 5, milheiro, um.
9. Carvão de pedra para forja, tonelada, ala
36. Tinta sardinha carminr litro, um.
37. Tinta para carimbo marca "Sousa Lima", vidro pequeno, Uns,
10. Ferro para ferradura, quilo, um.
11. Ferro para ferraduras, tonelada, IML.
n MUPO 2
12. Faca de ferrador, um.
13: • Martelo de unha para ferrador, nra.
1. Escova de piaçaba com 22 furos, dúzia, uma.
14; Lima para ferrador, um.
1
de
penas,
um.
2. Espanador
15- Tesoura de tosar, uma.
de
animais,
dúzia,
uma.
3. Esmoa de raiz para limpeza
46. Torquês para ferrador, uma.
9/11,11.
4. Escova de cabelo, redonda, vara limpeza de animais.
nn••
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Dezembro de 1938

a) registro do c . oilrat.o social ou da firma individual no De—'
partimento Nacioral de Indústria e Comércio, -cora declaração ama.1i
pressa do capital;
I. Cabo para enxada, um.
b) estatutos em original, eu "Diário Oficial" em'quo s achruna
2. Arame fe riia:i o, ralo de 350 melros, unes
publicados, com a aprovação o registro, quando forem sociedades alias,
3. Arame farpado, rolo de 350 metros, 50,„
a. Grampos para cerre, quilo, um.
nitrias legalmente constituidas, de acordo com o decreto n. 434, ebai
5. Enxadões, um. •
de julho de 1890;
a. Enxadas "jacaré" 3 e 1/2 £, uma.
c) "Diário Oficial" com a publicação do decreto autorizando
7. Martelo de unha, pequeno, um.
Nacional' na República, quando Se tratar de firma estrangeira;
a. Martelo de unha, grande, um.
d) quitação dos impostas sobre a renda, municipais e federailÉa
a. Betuvia, quilo, um.
sempre os últimos;
1U. Pregos com cabeça 10 x 18, pacote de dois qnUos,'
e) certidão de que trata o §: 1° do art. 33, do regulamento anexo:
11. I'regos com cabeça 15 x 17, pacote de dois quilos, utna'
ao decreto n. 21.291, de 12 do agosto de 1931 (dois terços);
12. Pregos com cabeça 17 x 21, pacote de dois quilos, um.
n declaração escrita do negociante indicando o ramo de sua iriaid. Pregos 'mil cabaça 17 x 27, pacote de dois quilos, um..•
dústria ou do seu comércio, afim de ser inscrito para concorrer noa!
14. Pregos com cabeça 18 x 24, pacote de dois quilos, uma
grupos ou artigos que são de sua eapecialidade, industrial ou co15. Psegos com cabeça 21 x 27, pacote de dois quilos, ornai
mercial. Esta declaração deverá ser provada com documentos próa
1 d. Pregos com cabeça 18 x 30, pacote de dois quilos, uns. 4
prios, alem da licença da Prefeitura, de negociante em grande escala:
17. Pregos com cabeça 15 x 16, pacote de dois quilos, uma'
Cabe a unidade, o direito ile verificar "01-lato", e em qualquer
18. Pregos com cabeça 19 x 30, pacote de dois quilos, um.
tempo, se o negociante possuo em seil armazem ou depósito e na:
la. Pregos com cabeça 20 x 24, pacote de dois quilos, uma,
proporção das responsabilidades que assumirá se tirar algum Uru-.
20, pregos com cabeça 10 x 10, pacote de dois quilos, uma,
cimento, artigos do gènero que constam de sua declaração;
21. Pregos com cabeça 12 x 12, pacote do dois quilos, um..
g) certidão o guia de selo da Alfândega, provando que é impor22. lineais com cabeça 17 x 17, pacote de dois quilos, um.,
tador, em grande escala, quando se tratar de artigos de procedência
23. Pregos com cabeça 21 x 22, pacote de dois quilos, una.:
estrangeira ;
24. Taxas azuladas, quilo, um.
h) certidão, provando que cumpriu fielmente o último contrato
aa. Foice perna de moça de 12", urna.
an ajuste celebrado com o governo;
20. Pincéis para tinta a óleo n. 1, uma
i) os documentos relativas aos impostos federais e municipaisa
27. Pincéis para tinta a óleo n. 2, um.
prevalecerão até um mias depois da data legar para a sua renovação.
2. li ,ncéts para tinta a óleo n. 3, um,
e o inscrito que não apresentar, dentro desse tempo, os novos doa
29. Foice ancora n. 8, uma.
eumentos, será exeluido e não poderá, sem que os legalize, tonina
30. Picaretas com cabo, urna.
parte nas concorrências.
31. Cadeado fale, tamanho médio, uru.
j) as propostas deverão dar entrada 'lambem até o dia , dois dei'
32. Cadeado com corrente para porteira tamanho
d1o,
janeiro
do ano de 1939, às 10 horas, em envelope lacrado, dirigido
33. Fechaduras para caixão, unia.
ao Sr. presidente do Conselho de Administração, de cujo resultado
Fechaduras para gaveta, uma.
será enviada uma cópia ao Sr. ministro da Guerra que a anulará;
35. Doaradices, pares, uma.
parcial ou totalmente;
aa. Torneira de metal de 3/4", uma.
k) os adjudicatários nessas concorrências caucionarão dentro dcg.
37. Torneira de metal de 1/2", uma.
prazo de cinco dias contados da data em que tiverem sido notificados!
38. 51a para madeira, quilo, um.
para isto, a importância de 500000 (quinhentos mil réis) para quais,
39. Limas bastardas paralelas de 12", uma.
quer grupo, podendo ser a caução da Caixa Econômica, em apólica
P. L i mas bastardas de 1/2 cana de 12", uma
da divida pública ou em moeda corrente, entregues à tesouraria desta
41. Limas "Murça" do 12", urna.
;Unidade; recebendo desta o competente recibo;
42. Cala para caiação, quilo, um.
1) o concorrente a quem for adjudicado qualquer artigo e ¡pie,
43. Verniz pincel, litro,
ae negar a fazer a caução para garantia do fornecimento será consaa
Folhas de zinco de 8 pás, uma.
derado inidôneo;
45. Folhas de zinco de 8 pés, einenonta.
n/) o fornecedor que, sem motivo de força maior devidamente]
40. Arame liso, quilo, um.
comprovado, deixar de entregar dentro do prazo fixado no pedido osi;
47. Chapa de ferro galvanizado de 1/nini, quilo, una,
artigos nele incluidos, pagará urna multa progressiva calculada da.
ois. Vergalhões de ferro quadrado de 1/2" quilo, uma
seguintes forma, sobre a importância total dos artigos não entregues
49. Vergalhes de ferro redondo do 3/8", quilo, uras
1°, 0,3 % por dia que exceder do prazo até 15 dias de ataaso;
O. Vergalhões de ferro de 1/2", quilo, um.
2', 0,5 % por dia que exceder do prazo precedente, até 30 dias doI
ai. Arame grossa liso, para cerca, quilo, um,
atraso;
as. Machado "Colin" 5 e VA", urr
3", findo o prazo do 30 dias de atraso, será o material adquirida!'
53. Cabe para machados, um.
de quem possa entreg-á-lo no mesmo prazo, correndo a diferença de4
Serrote de 4", um.
'preço por conta do adjudicatário faltoso;
Serrote de 12", um.
50. Alicate pequeno de a",, um.
n) esta unidade, bem como o Governo, não se responsabllizama
por pedidos verbais, telefônicos ou mesmo escritos, que não se real
;7. Alicate pequeno de 8", um.
Visti m de todas as formalidades legais (empenho, visto e autoria
Hconas do 9/16, unid-•
59. T:rartv: tia 3/18, unia.
ração);
"---,
1/ 4, ama .
o) ae, faturas decorrentes doe pedidos feitos devem ser apres^n-S
tadas ao 1" G.A.Do., para ser observado o art. 258, letras "a" e
aa Regulamento do Código de Contabilidade Pública da União:.
ai l
constantes do presente editai., serão de
i Tz ta!`ade e a sal
a i os grupos são os seguintes:
será
feita
no
Psseritório
do
Campo
rie
ração de Ger;ciru5. na' . ,, trada São Pedro de Alcantara número
1.
(Mirro Ia- I O
j P.slacão "Cni tino! Ma g .dlifies Bastos", Vila Militar, 16 do
a e i,
de 1938: — Rubem Dardo Barbosa, 20 tenente secretário da
C. a.
Máquinas, instrumentos, (aparelhos, ferramenta! .!X
para oficina de ca4.pinteiro:
iiittIDo
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Primeiro Grupo de Artilharia de Dõrso
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CONCOPRÊNcIA ADMINISTRATIVA PARA O ANO DR 1931
De ordem do Sr. presidente do Conselho de Administração desta
Unidade, de acordo coro as diretivas do Sr. ministro da Guerra, publicadas no "Diário Oficial" de 11 de novembro último, e ar/s. 745
e 756 e seus parágrafos do C.C.P.U., fama público P ara conhecimento dos interessados que se acha aberta a concorrência administrativa para fornecimento dos artigos constantes dos grupos abaixo,
durante o ano de 1939.
I — Os iraeressados deverão dar entrada no Conselho de Administração, dos requerimentos de inscrição, em envelope lacrado,
bem claros, declarando discriminadamente os documentos que apresentam (documentos de idoneidade) até às tO horas do dia doia do
mês de janeiro do ano próximo vindouro, dirigidos ao Br. presidente do Conselho de Administração.
— Os docuraentos que deverão acompanhar o requerimenti
os inscrição s.lão os ~aliai":

Arco de pua de aço, sinaela, de On43CI, um.
Arco de pua de aço cora canana, de 0111.36, um.
Arranca-prego de um,-10, uru.
Alicate de cabo isolado da 0" (Ona1.3S4), um.
Alicate de cabo isolado de 7" (Ona1.778), um.
Alicate de cabo isolado .. de 8" (0111,1.932), um.
Alicate de cabo isolado de g" (eo 1 ,2,286), um,
Alicate tipo Signoide ou marca similar, para apertar =ielia,
com 5/8" de boca. ala,
1. Banca de carpiria:aro de 0ni,7-0 x Ont , $5 x 2m,40, com 1.1,.11..1
manual de topo e com prensa manual . de pé, um.
1 (Oma254), urna.
2. Broca de aço de
3. Broca de aço de 3/4" (0m,0190), uma.
A. Broca de aço de 1/2" (0m,0127), unia.
5. Broca de aço de 8/8" (Om,0095), uma,
1/4" (0m,0063), uma.
O. Broca de aço de
7. Broca ae aço de 7/32" (Orn,0052), uma.
8. Broca de aço de 11/32" (0m,0087), uma.
9. Broca de aço de 5/16" (0/11,0070), uma.
10. Broca de aço de 5/32" (0m,0040), uma.
11. Broca de aço de
1/8" (Orn,0031), urna.
42. Broca de ato de punho cônico Para mad ei ra a. Ili,'Ísinta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ira :20
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43. Broca de aço de punho cónico para madeira n. C, ur:ai.

F 9 . Idem. 1.1crn de 3/1" (0111,019), uni,
F. 10 • Idem idem do 1/2" (. 0'11, 12127), um.
14. Broca de aço do punho cônico para madeira n. 7, uma.:
F l i . Formão de aço com e f tlio do madeira e arruela metálica
15. Broca de aço de punho cônico para madeira n, 8, uma.
1/4" .(0n40063), yen.
16. Broca de aço de punho cônico para madeira n. 9, uma. .
17. Broca de aço de punho. cônico para madeira n. 10, uma.
F
12
FOrmão
.
para torneiro de 1/2" (0m,0127), um.
E 18. Broca de aço de punho cónico para madeira•n. 11, uma.
F 13 • Idem idem de 3/4" (Gol 0 . :9), um.,
E 19. Broca de aço de punho cónico para madeira n. 12, urna.
F 14 . Idem idem de 1" (0m,25 4), um,
E 20. Broca de aço de punho cônico para madeira n. 13, urna.
G 1 . Goiva para torneiro de 1" (oni,o2n4), uma.
E 21. Broca de aço de punho cônico para madeira n. 14, uma.
2 . Idem idem de 3/8" (0111,0095), uma.
G
22. Broca de aço de punho . cônico para madeira n.". 15, urna.
3 . Irlcin ideie de 3/ 4:r
G
", ..9,019)-, urna,
23. Broca de aço de punho cônico para madeira n " 16, uma.
G
.
dei" , un i3O254),-u ma.
Balança
decimal
para
embalagem
com
oapacidade
para
1.500
24.
.W1
5 . Grampo reiorçado para carpinteiro COM parafuso
G
r
quilogramas, uma.
COrn,101G,
,1. Caixa de madeira de cedro para guardar ferramentas de
G
6
0m,40 x 0rn,45 x 0m,80,'uma.
. Idem ideio de 5" (0m,127), uru.
'321 2. Caixa de madeira de Peroba para guardar ferramenta de G 7 • Ideai idem do 6" Oiri,1324), um.
G 8 . Idem idem de '7" (0m,1778), um.
On440 x 0m,45 x 0m,80,! uma.
3. Caixa de madeira de pinho para guardar ferramenta de G 9 • Idem idem de 8" (0m.1932), uni.
G 10 . Ide.m idem do 9" (Oni,2286), um.
.
Orn,40 x 0m,45 x On:480,1uma .
4. Carrinho manual de ferro, Ide uma roda com mancais de- G- 11 . Idem idem de 10" (Orn.254), um.
ferro com caixa de (m,16 de fundo e 0m,67 x 0m,80 de G 12 . Idem idem de 11" (Oru,2794), um.
G 13 . Idem idem de 12" (0m,30048),um..
boca, um.
5. Carrinho manual de ferro, de uma roda, com mancais, com G 14 . Idem idem de 13" (0m.3302), um.
caixa de ferro de 0m,30 , de fundo x 0m,65 x Orn,70 de G 15. Idem idem de 14" (0m,3458);
G 16. Idem idem de 15" (Orn,381),
boca, com varais de ferro, um.
G 17 . Idem idem de 18" (0m.4067), um.
6. Compasso de aço, curvo, graduado, de 5" (0m,127 , um.
L .1. Lima . faca murça de 4" (0m,1016), uma,.
7. Compasso de aço, curvo, graduado, do 6" (Orn,1324 , um .
L ' 2. Idem idem de 5" (0111,127), uma.
, 8. Compasso de aço, curvo, graduado, de 7" (0m4778 . um.,
L 3. Idem idem de 6" (0m,324), uma.
9. Idem idem de 8" (~932); um.
G
L 4. Idem idem de 7" (ffin,1778), uma.
10 10. Idem idem de 9" (0m,1286), um.
L 5. Idem idem de 8" (-0m,1932), uma.
11. Idem idem de 10" (0m,254 ),!. um.
L 4 6. Idem idem de 9" (0m,2286), uma.
12. Idem idem de 10" (0m,254 ), um.
G 13. Compasso de aço, curvo; para torneiro, de 0.' r,(.0p1,127); tad. L 7. Idem idem de 10" (0m,254), uma.
L 8. Lima chata In:aturda de 4" (0m,1016), uma.
14. Idem idem de 6" (0m,1324), l um,
L , 9. Idem idem de 5" (0m,127), urna.
15. Idem idem de 7" (0m,1778),. um.
L 10. Idem idem de .6" (0m,1324), uma.
16. Idem idem de 8" 0m,1932), lum.
L 11. Idem idem de 7" (01141778), uma.,
17. Idem idem de 9" (0m,2286),aum.
L 12. Idem idem de 8" (0m,1932), uma.
G 18. Idem idem de 10" (0m,254 ), um.
19. Compasso direito, de aço, para carpinteiroh de h' 10£6.1320, • L 13. Idem idem de 9" (0m,2286), uma.,
L 14. Idem idem de 40" (0m,254), uma.
um.
L 15, Lima chata murça de 4" (011:41016), uma.
20. Idern idem de 6" (Oin,1324), um.
L .16. Idem. idem de 5" (0m,127), Uma.
E' 21. Idem idem de 7" (0m,1778), um.
L 17. Idem "Mein de . 6" (0m,1324), uma.G 22. Idem idem de 8" (0m,1932), um.,
L 18. Idem idem de 7" (0m,1778), uma.,
23. Idem idem de 9" (0m,2286),,um.
L 19. Idem idem de 8" (0m,1932), uma.,
O 24. Idem idem de 10" (0m,254 ), um.
L 20. Idem idem de 9" (0m,2286), uma..
;G. 25. Idem idem de 11" (0m,2794), um,
Idem ide.m de 10" 1,0m,254), unia.
!Li 28, Idem idem de 12" (0m,3048), um.:
iLe 2221. Lima chata bastarda cie -5" (0m,1016), uma.
27.OIdem idem de 13" (0m,3302), um..
L 23. Idem idem de 5" (Orn,I.C), urna.
28. Idem idem de 14" (0m,3456), um.
L 24. Ideth idem de 6" (0m41324), uma.,
29. Compasso direito, de aço, graduado, de Ir tutun. `aluí
L 25. Idem idem de 7" (0m,1778), uma..
30. Idem idem de 6" (0m,1324), um.
1. 26. Idem idem de 8" (0m,1932), uma.,
O 31. Idem idem de 7" (0m,1778), um.,
L 27. Idem. idem de 9" (0m,2286), uma..
32. Idem idem de 8" (0m,1932), tm..
L 28. Idem idem de 10" (0m,254), urna.
ie 33. Idem idem de 9" (Orn,2280), um.,
34. Idem idem do 10" (0m,254 ), um.
J. 29. Lima de meia cana murça de.4" (0m,1-616), uma.
L 30. Idem idem de 5" (0m,127), uma„
35.
idem de 11" (0m,2794), um.,
r eIdem
L 31. Idem idem de 6" (0m,1324), uma.;
36. Idem idem de 12" (0m,3048), um.
[e 37. Idem idem de 13" (0m.3302), um.L 32. Idem idem de 7" (0m,1778), uma.. . --- . L 33. idem idem de 8" (0m,1932), urna.,
38. Idem idem de 14" (0m.3456). uni.
39. Cabeçote de ponta para torno de madeira corá' 0in,21 de ben- L 84. Idem idem de 9" (0m,2286), uma.
L 35. Idem idem de 10" (0m,254), uma.
Iro, um,
40. Cabeçote de espera para torno do madeira, com poliu( para L 36. Lima do meia cana bastarda de 4" (0m,1016), uma.
três velocidades e acento
L 37. Idem idem de 5" (0m,127), uma:
., em maneais. de enrolauten- L
38. Idem idem de 6" (0m,1324), uma.,
. 1
to, um.
41. Carrinho do mão de duas rodas com Ona,52 de diâmetro, todo L 39. Idem idem de 7" (0m,1778), uma.,
L 40. Idem idem de 8" (0m,1932), uma.
de ferro COM 0nn,60 x 2nru30 de estrado, um.
42. Carrinho de mão com rodas de ferro de 0m,21 de diâmetro, L 44. Idem idem de 9" (0m,2286), uma.
eixo de ferro e estrado cr madeira com 0m55 x im,05 L 42. Idem idem de 10" (0m,254)„ uma.
L 43. Lima de trôs guinas murça de 5" (0m,127), uma,
um .
I
1
1. Diamante Senath, encrustado rm revestimento metálico com L 44. Tdern idem de 6" .(0M,1324), uma.
E
E
E

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

.12
,F
;
LR

cabo de madeira é om Oni,1p de comprimento, um.
1. Enxó de aço n. 00. firna.
2. Idem idem n. 00, unia,

778),urna.
ua.
a
em de 7" hu,1
L 45. Ideio iriam

L 46. Idem idem de S" 011. 1,1932), unia .
L 47. Idem idem' de 9" (0m,2286), uma.
L 48. Idem idem do 10" (0111,251), urna.
3. Idem idem n. 0, uma.
4. Idem idem n. 1, urna.
L 49. Lima de très quinas bastarda de 5" (0m,127), urna.
5. Idem idem n. 1, urna.
L 50. Idem idem de 6" 0w, 1324), uma.
6. Ecala ina- ç trica de madeira, conjunção metálica de 1m40, L 51. Idem idem de 7" (on1,1778), uma.
tura.
L 52. Idem idem de 8" (0m,1932), uma.
7. Ideio idem de 2i11,00, unia.,
L
53. Idem idem de 9" ,:01142286), uma.
,
rabo de madeira', reve.stitio de metal, L 54.lqua.droeçcm Idem idem de 10" (0m,254), unia.
8.
de 0111,15, uni.
L 55. Linintão ba g tarde quadrado de 1 /4" por 5 " . (0131.0063
9. Esuiadro do rico com cabo do ferro de Orn,15, um,
x Orn,127), mu
10. Idem idem de 0111,20, mo.
56. 'deux idem de 1/4" por 0" (0111,0063 x Oro,1324),
11. 1-lom idem de 0m,30. um.
idem de 1/4" por 7" (Orn a0063 x Ore,' 77$), 11111.
1
57--. Tf:1(e:
x 0m,1932‘.
1. Fa,-a de aeo para beiurnar da!1 ',1" (Orn,0254). urna.
58. Idem id e ia d 3/8" x g " (0111.0095 x Om.2 `280; um.
1 ir ( 0m.0381), uma.
2. T '-m idem de
dem idem de 3/8" x 9" (0m,0095
I
59.
'' idem de -1 3/.i" ,o10.0)544, alma.
x On1,254),
3. Jr ,n
idem de 3/8 x -10"
GO.
r• ,oni.0508'), lima.
4. mem idem de
Idem idem de 1/2" x 9" (Orr40127 x Om„2286 , . um.
61.
um.
5. idem idem de 2 1/2" (001-003 :e, urna . •
62. Idem idem de 1/2" x 10" ;Oin,127- x Om.254).
Om.t932!.
6. idem htem de 2 3/5" (0m,Or,981. urna.
idem de 5/8" x 8" ern.,0159
.
Idem
63
6
4
.
3" ,.0m.162 ). uma.
•.0158 x Oni,22M), um.
7. Idem idem de
Idem idem de 5/8" x 9"
65.
R. Fornii-",-) de ace enni KM() de madeira-e }moela metàlica de 1"
de 5/8" x 10" Orri 3O158 x On1,954), um.
Idem
idem
(;.o.0251), um.
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68. Idem idem de 3/4" x 9" (Orn,0i9 x 0m,2286), um
07. Idem- idem de 3/4" x 10" (0131,019 x 0m,254), um.
48. Limattio bastardo redondo de-1/4" x 8" (Orn,0063 x Orni1324),
um.
69. Idem idem de 1/4" x 7" (Orn,0063 x 0m,1778), um.
70. Idem idem de 1/4" x 8" (0m,0083 x 0m,1932), um.
Oin,2288), um.
71. Idem , idem de 3/8" x 9" (0m,0055
72. Idem idem de 3/8" x 10" (0m,0055 x 0m,254), um:
(0m,0127 x 0m,1932), Um.;
73. Idem idem de 1/2" x
74. Idem idem de 1/2" x 9"; (0m,0127 x 0m,2286), uri!.
75. Idem idem de 1/2" x 10" (Orn,0127 x 0m,254), um.
0m,1932), um.
70. Idem idem de 5/8" x 8" (0m,0158
77. Idem idem de 5/8" x 9" (0m,158 x 0m,2286), um.,
78. Idem idem de 5/8" x 10" (Orn,0158 x 0m,354), um.
70. Idem idem de 3/4" x 9" (0m,019 x 0m,2286), um.
ao . r,tem idem de 3/4' x 10 (6m,019 x 0m,254), um.
81. Lmiatáo mursa quadrada de 1/4" x 5" (0m,0063 x 0m,127),
um.
82. Idem idem de 1/4" x 6" (0m,0. )63 x 0m4324), um.
83. Idem idem de 1/4" x 7" (0m,0063 x 0m,1778), um.
84. Idem idem de 3/8" 2 8" (0m,0005 x 0m,1932), um.
Iclein idem de 3/8" x 9" (0'11,0095 x 021,2286), um.
80,. Idem idem do 3/8" x 10" (0m,0095 x Ona,254), um.
87. Idem idem de 1/2" x 9" (0m,0127 x Orn,2286). um.
88. Idem idem do 1/2" x 10" (0m,C127 x 0m,254), um.
89. Idem idem de 5/8" x 8" (0m,0158 x 0m,1932), uma
90. Idem idem de 5/8" x 9" (0m,0158 x 0m,2286), um.
91. Idem idem de 5/8" x 10" (0m,0158 x Orn,254), um.
92. Idem idem de 3/4" x 9" (0m,019
Orn,254), um.
93. Idem idem de 3/4" x 10" (0m,019 x 0m,2286), um.
91. Idem idem de 1/4" x 6" (Orn.0003 x 0m,1324), um.
95. Idem idem de 1/4" x 7" (Orn,0063 x 0m,1778), um.
(Oni3O063 x 0m,1932), um.
90. Idem idem de 1/4" x
97. Idem idem de 3/8" x 9" (0m,0055 x Om,2286), um.
(01,0055 x 0m,254), um.
98. Idem idem de 3/8" x
99. Idem idem de 1/2" x 8" (0m,0127
0m,1932), um.
ro0. Idem idem de 1/2" x 9" (Orn.0127 x 0m,2286), um.
101. Idem idem de 1/2" it 10" (0m,0127 x Om.254, um.
10-'. Idem idem de 5/8" x 8" (0111,0158 x Orn,1932) , um.
loa. Idem idem de 5/8" x 9" (0m,0158 x 0m,2280), um.
i01. Idem idem de ro" x gr (0m.0158 x 0m,254), um.
105. Id^m idem . de 3/1" x 0" (0m,019 x 0m,2280), um.
100. Idem idem de 3/4" x 10" (0m.019 x 0m,254), um.
1. Máquina do aparelhar de três faces com transmissão e com
motor elétrico. com aeróstato. corrente alternada, a 220280 volts, 11 II. P.. 8 K. V.,- uma.
2. Máquina elétrica do furar ficha, com lucilo!' conjugado de
220 volts. 1/1 II. P.. 1,2 amp.. unia.
111
3. Máquina para serra circular com mesa do ferro, com inotor
conjugado de 220, volts, 5 II. 11 :. 1,4 amo., urna.
1. Máquina para tupia, com motor conjugado 220 volts, 5 II, P.,
1,1 anip., ulaa.
:3. Marreta de aço de 1 kg.. uma
0. Idem idem de 2 lias., uma.
7. Idem idem de 3 kgs., uma
R. Idem idem de 4 kgs., uma.
9. Piem idem de 5 kgs., uma.
uri
10. Martelo de unha com rabo de madeira, de 500
Idem idem de 700 grs., um.
Idem idem de 1 kg.. um.
13. Máquina tipo Signoile ou marca similar para cintar caixão,
urna.
1. Na n riiiii de aço com .(inatro rasgos para planta de 0111,08 x
x um,09 x 0E1440, urna.
I. Panela de cobre para cola de um litro, uma.
um.
2. Pé de cabra de Orn,90 x
3. Pé de cabra de Om,50 x 17100,, um.
4. Pincel de cabelo n. 16, um.
5. Pincel de cabeie n. 18. um.
0. P;neel de cabelo n. 2u, um.
7. Pince: de cabelo n. 22, uni.
8. Plaina com cepo de madeira de 0111,23. com ferro ie 1 3/4"
.(rm.0145), urna.
9. Idem idem de Om.20, com ferro de 1 1/2" (011081), uma.
1. Sargento de ferro reforçado de 1m, 0 0, um,
2. Idem idem de lin,00, em.
3. Weni iderr com bainha. de 1111,40, um.
1. Serra eicu(ar de 16" (Orn,1064), urna.
5. Idem Idem de 14" (Orn,3456). uma.
3. Serrote de traçar Greave os Simonds de 18" (0m,1572), um.
7. Idem idem de 20" (0m,508), um.
8 Idem idem de 26" (0m.66), um.
•
1. Tarracha de abrir roscas em madeira de 3/4" (Orn,019), urna.
2. Trena de aço inoxidável de 2m,00, uma.
3. Trincha de cabelo de 2" (0111,0508), uma.
4. Idem idem de 3" (0m,0762), uma.
5. Trincha Greave para torneiro de 5/16" (0111,008), uma
0. Idem idem de 3/4" (0m,049), uma.
7. Idem idem de 1/2" (Orn,0127), uma.
8. Idem idem de 3/8" (0m,0095), uma.
9. Idem idem de 1" (0m,0251), uma.

~Po- —
.
Materia, prima, produtos‘ "triarutraturaciot f secli-manufa.
. r•
tufados para oficina de ' carpinteiro
•
1. Fita de aço de 0rn,005 0m,018 (5/8"), Signoide eu marca
similar (Caderno de Encargos n. 80), quilo.
G 1. Grampo de ferro galvanizado de 0m,002 de Olmeiro por
• Oin,017. de largura (5/8") (Caderno de Encargos 11. 81),
cluilo.
1. Prego de .12 x 12, quilo.
•2. Prego de 14 x 1'8, quilo.
3. Prego de 16 x 24, quilo.
4. Prego de 16 x 305 quilo.,
5. Prego de 18 x 30, quilo.
6. Prego de 19 x 36, quilo..
7. Prego de 20 x 42, quilo.
8. Prego de 21 x 42, quilo.
9. Pincel de pelo animal de Orn,10 (Caderno de Encargos
mero 83), um.
10. Papel para embrulho de 0m,15 de espessura por fm,25 de
largura, de 105 gramas por metro auadrado (Caderno
de Encargos n. 82), quilo.
.

GRUPO U3 ---.

C
C
C
C
E
E

o
o
o
o
o

o

a
G
G
G

'01
1
a
o
51

12

Md-quirim, instrumentos, aparelhos, ferramentas e utenMios para oficina de sapateiro
1. Alicate de mola para cortar prego de 6" (0m,152), um,
2. Idem idem de 7" (0m,1778), um.
3. Alicate para cortar prego de 4" (0m,1'02). um.
4. Agulha tipo 16 x 6 n. 9, uma.
5. Agulha tipo 16 x 6 n. 11, uma.
6. Agulha tipo 16 x 6 n. 13, uma.
7. Agulha para máquina Singer 29K31, n. 0, uma.
8. Agulha para máquina Singer 29K31, n. 1, uma.
9. Agulha para máquina Singer 29101, n. 2, uma.
10. Agulha para máquina Singer 29K31, n. 3, uma.
11. Agulha para máquina Singre 29K31, n. 4, urna.
12. Agulha de sapateiro para coser à mão, n. 0, uma.
13. Idem idem n. 1, uma.
14. Idem idem n. 2, urna.
15. Idem idem n. 3, uma.
18. Idem idem n. 4, uma.
17. Idem idem n. 5, urna.
1. Banqueta de madeira com assento de couro para sapateiro,
uma.
2. Brunidor de aço com cabo de madeira com fenda de 0m,005,,
um.
3. Idem idem de 0,007, um.
1. Chave de parafuso para abrir fundilho de 0m,30, uma.,
2. Idem idem de 0m,27, uma.
3. Compasso de aço de 6" (0,152), um.
4. Costilha de osso para alisar sola de 0m,020 x Orn,17, uma.
1. Escova de cabelo marron para polir calçado, uma..
2. Escova de cabelo preto para polir calçado, uma.
1. Faca para sapateiro de 12" (0m.305), um.
2. Fórmas para calçado de na. 30 a 44, coleção.
3. Finge-ponto com cabo de madeira com roseta de 0m,016
de diâmetro por 0m,005 de largura, um.
4. Fôrma de tarracha para alargar calçado, uma.
5. Ferro curvo de enfranque com fenda de 0m,009 para brunir
calçado, um.
1. Giga de aço com cabo de madeira n. 0, uma.
2. !alem idem n. 1, uma,
3. Tilem idem n. 2, uma.
4. idem idem n) 3, uma.
5. Tdern idem n. 4, uma.
6. Idem idem n. 5, urna.
7. Fiem idem n. 6, urna.
8. Idem idem n. 7, uma.
9. Ideia Fiem n. 8, urna.
10. Idem idem n. 9, uma.
21. Idem idem n. 10, uma.
12. Idem idem n. 11, uma,
13. Idem idem n. 12, uma.,
14. Idem idem n. 13, uma.
15. Idem idem n. 14, uma.,
16. Idem idem n. 15, uma.
17. Idem idem n. 16, uma.
18. Idem idem n. 16, uma.
1. Lamparina metálica de Oin.25, uma.
1. Martelo de aço com cabo de madeira para sapateiro, com
0m,044 de cabeça por 0m,179 de comprimento, una
2. Martelo de bater prego n. 00, um.
3. Martelo de bater prego n. 0, um.
4, Martelo de bater prego n. 1, um.
5. Máquina direita de braço com i 1/2 de diâmetro para sapateiro, lançadeira oscilante com agulha para linha "Corrente" do n q . 10 a 50 e fios Cruz Witts de na. 10 a 70,
velocidade de 1.100 rotações por minuto, uma.
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ta. Méquini esmierda para 4apateiro, diãmetro do braço 2 1/2",
As atuais firmas fornecedoras desta mudada, aá. caucionadasa
lançadeira oscilante, com agulhas para Unha "Corrente", deverão declarar no requerimento de inscrie.U4uteb o dcpósítcOdn-Inasss. •
de ns. 10 a 50, e fios Cruz aVitts, de ns. 10 a. 70, ve- portancia existente na Caixa' Económica, relativo ,ao
Leaucãe1::.
locidado de 1,800. rotaeões por minuto, uma.
n....., será válido para concorrencia , constante,da presente editai
P 1. Pedra cônica para afiar faca, de Oni,20, uma.
§ 3.* Os concorrentes- apresentarão ao C. A., dentro de cinera,
P 2. Pedra natural, retangular, para afiar faca, de 0111,032 x dias, contados 'da data de- acljudicaM dos' artigos, se - respectivo 'das
x 0m,08 x m,20, uma.
aumento do caução, sendo excluída da :•coneelarancia o qise pão' aatistiea'•
P 3. Pedra esmeril para afiar faca , de 0m,032 x 0m,08 x 0m,20, zer essa exigência.
uma.
V — A entrega doe artigos terá lugar neste quartel, correndo cr4s aR 1. Raspa-torno Blanchard com cabo de -madeira um.
transporte e risco-por conta sio-.fornecedor::'
S 1. Sovela grossa com eabo de madeira e tarra,cha, uma.
VI — Os artigos-recusadas-deverão ser - retirados da unidade den-+.
S 2. Sovela fina com cabo de madeira e tarracha, uma.
tro de cinco dias, a contar da'. data da-notificação leita ao respectivie-T 1.
Tirador de forma para calçado de 0m,14, um.
farnecedor.
T 2.
Tirador de fôrma para botas de 0m,36, um.
Esgotado esse prazo,- pagará . o riiesmotapor dia, uma armazena..
T 3.
Torquez com bico curvo:para montar, n.
uma.
gem correspondente a -0,1 Sa sobre' o • valo p: total da mercadoria ree
T 4.
Torquez com bico curvo I para- montar, n. 2, uma.
ousada.
.
T 5.
Torquez de cortar prego de 7" (0m,1778), uma.
VII — O fornecedor que, sana motivo' : de força maior devidaT 6.
Torquez de coa tar preg& de 4" (0m,102), uma.
mente comprovado, deixar de*entregan dentro.do prazo fixa-do no pe.. •,
T 7.
Triângulo do ferro com :duas sapatas para sapateiro, n. 1, dido os artigos nele inoluidos, sofrerá uma multa progressiva, assim
um.
calculada sobre o tptal dos artigos tão entregues:
aT 8.
Tira-pestana para desquinar sola, uma.
a) 0,3% por dia excedente. do prazo, .até 15 dias de atrazo;
b) 0,5 % por dia excedenta do prazo constante da alínea. aderida
. GRT_IPO — MATERIAL PARA PERRADORIA
até 30 dias de atrazo;—
,•••
c) findo o prazo de 30 dias de atrazo, será o material de cluena
Cravo sueco para ferradurai is. 5, milheiro-.
possa entregá-lo em Menor prazo; correndo a diferença de preço Ima!
Idem idem ri. 6, milheiro.
conta do fornecedor faltoso. '• • • • "'
Idem idem n. 7, milheiro..
VIII — Quando o material 'de uai mesmo pedido for recusado
Ferro frizado para ferradura, quilo.
pela segunda vez, esta Unidade Administrativa, depois de ca'neela-lo, •
Ferro em barra para ferradura, quilo.
fará a aquisição dos artigos de quem' -possa entregá-los no menor prae
Grosa para ferradora uma. tzo, correndo a diferença de p.re.ç por conta do adjudicatário faltoso.
Torquez para ferrador, onda.
IX — As contas em duas vias terão apreseatadas -no último dia
Martelo para ferrador, ora. 1
do enes ou aP d sa execu0 do.;erviço devendo tu. obrigatoriamente
Limatão para ferrador de 16", um.
os seguintes característicos: '
•••
Faca para casco, uma.
Largura 0,22 (are. 165 do Regula,
a) dimensões: altar 0,33
Lima chata para ferrador; bastarda, de 16", uma,
mento aprovado pelo decreto n. 3.251, de 9 de novembro de 1938).
Lima meia cana bastarda, para ferrador, de 16", uma.
b) separadas par sub-consignação;
Quartel em C•ampinlio. 15 de- 'dezembro de 1938.
Jaime Porte ia'
c) indicar os artioos' mi serviços Prestados' tais corno tenham eido'
de Melo, I° tenente, secretário da C.A.•
classificados;
d) mencionar ae esLainpilha õ r1 apoetoe, inelusave Cs.;,; daplia
;ata.
X — Qualquer dos concorrentes contemplados que' venham a
Companhia larola. de Engenharia.
atar parte nas eoncorrèncias do outros Unidades Administrativas e
Estabelecimentos Militares, oferecendo' preços mais baixos dó que os •
CONSELHO DE IADMINISTRA010
apresentados a este C. A., terá' seus preços automaticamente baixa- •
CONCORREÈNOIA ADMINISTRATIVA
dos neste Corpo, até o nivel daqueles, leeadas am 'conta as despesas,'
_,.1 — Na conformidado dos dispositivos do Re g ulamento Geral de de transporte, se as houver, (letra "h" do aviso n. 758, de 12, publino Didrío Ofieial'de 17, tudo de novembro de 1937).
Contabilidade Pública coneernentas à concorrência administrativa, e cadoXI
— Os aedidos de material, ou -serviços a prestar, serão assfa •
tendo em vista a autorização do Exma. Sr. Ministro da Guerra em nados pelo
almoxarife, empenhados polo tesoureiro, 'conferidos pelo
aviso is. 35, de 9 de novembro go corrente ano, o senhor capitãodiretor-.
presidente do . C. A. declara que ke acha aberta a inscrição à concor- fiscal adruinistrativo e autorizados pelo agente
Nenhuma despesa será reconhecida ácin o pedida contendo as
randa administrativa para fornecimento de artigos de consumo habi-; formalidades
acima.
toa!, inclusive os de rancho, durapte'o ano de 1989, distribuidos pelos .
XII — Se nor qualquer motivo houver anulação de empenhos do
seguintes grupos:
despesa, nau serão admitidas reclamações conforme estabelece o ar06 —• Maquinas, instru ri nentos,-aparelhos e utensílios para tigo 32 da lei n. 156, de 24 de dezembro de 1935. .
1• C.
•
XIII — Nos termos do art..740 do 'Regulamenta Geral do Geatigo
()faliria de saleiro-corrida°. .
I. G. — 07 — Matéria prima, I ; produtos manufaturados e semi- de Contabilidade Pública, a presente concorrência poderá ser anulada
mainifaturaloe para oficina de soleiro-cor-; no todo ou em parte, se houver motivo justo.
rieiro.
Quartel em Deodoro, 15 do dezembro de 1938: — Arw
10 -- Máquinas, instrumentos-, aparelhos, ferra pentat.
I. a.
segundo tenente, respondendo pelo fiscal administrativo.
1
ittepallios 1)0 a oficina de carpinteiro.
I. G. — II — alistei:ia prima para aficina de carpinteiro.
I. G. — 12 — Maquinas, instrumentos, aparelhos e utenailios para Inspetoria Geral do Segurado Grupo de Regiões Aliiiterea
oficina de saealeiro.
I. G. — 13 — Matéria prima pára oficina de sapateiro.
EDITAL DE ; CONCeSP.RENCIA.
1. G. -- 16 -- Material de alojamento.
'De ordem do Se. general. : inspetor -e presidente do Cansara de,
I. Ge, — 20 — Artigos de expediente (eoniente os não padronizados r. Administração
desta Inspetoria, ra ronfortnidade do art. 52 • do Cóno E. C. M.;I.).
digo de Contabilidade da União e aviso n. 35, de 9 de novembro
1. O. --- 22 — Gêneros., doces e esonseavas alinaentioias.
findo, do Si. niinistro da Guerra, faço pública, para conhecimentoI. O. — 27 — Frutas, s-erdurasie temperos,
dos interessados, que se acha aberta na sede desta Inspetoria, eito. ao,
I. O. — 29 — Material para rancho.
4.9 andar do edifieio do Quartel General do Exército, .a .inscriçeo ene
1. G. — 30 — Material para casinhaconcorrência administrativa para fornecimento] a esta . Inspetorita duI. O. — 31 — Material de limpeza,
rante o ano de 1939, dos artigos constante ,' dos genros. apaix.i.
1. G. — 34 — Combuativeis. t
ar . T. — 08 — Matéria prima nanufatureda para Oficina de fer-:' -s-adas as seguintes condiaões:
radar.
— Os pedidos de inscrição eerão dirigidos pelo sintereS:aidus ao
II — As inscrições para a p eeente concorrência devei ão ser re- Sr. general presidonte do Conselho de Administração e deverão dar
queridas ao senhor Presidente do, C. A. até às 10 horas do dia 24 dist entrada nesta Inspetoria at do dia 28 do corrente mês, às 14 horaes,
com os seguintes documentos:
corrente, juntando os interessados, os documentos de que treta o aviso', instruidos
a) Registro do contrato sosial ou da firma indjvidual no Dépar.,
n. 758, de 12 de novembro de i937, do senhor ' Ministro Guerra,„
taniento de Indústria e Cornércio, c .om declaração expressa dó .capital-.
publicado no Diário Oficial de 1-1 de novembro de 1937.
b) Estatutos em original eu Oficial" em que se acharas
III — As propostas deverão per apresentadas em duas. vias, em:
sobrecartas lacradas, corri o nome de concorrente e a declaração do publicados com aprovação e registro, quando forem sociedades ande .
seu conteúdo,, as quais serão abertas para o devido julgamento em nimas legalmente oonstittfidas, de acordo com o decreto n. 343, cki
1890.
reunião do C. A. às 9 horas do ;dia 26 do corrente.
e) "Diário Oficial" eoni. a ptiblicação do decreto autorizando
IV — Como caução a ser depositada na Caixa Econômica, para seu funcionamento
na República, quando se tratar de firma estralas:
garantia do fornecimento, á arbitrada a importanda de 500$0ffl
galra.
phentos mil réis), para qualquer uru dos grupos acima.
d) Certidão dos dois tercos.-.
e) Declaração . escrita do negnciante indicando o ramo de est .
§ 1. O negociante que solicitar insCriaão ern dois ou .nais grupos,
indústria ou de seu comércio, afinado ser -Inscrito para gs000Orter.
artS• Pauaão de uma só ImportanNa cie t .1311 dcloe
••••
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grupos ou, artigos que ,são da sua especialidade industrial ou comerIttámal. Esta declaração deverá ser provada com documentos próprios,
aion da licença da Prefeitura Municipal de negociante em grande
amola.
( 1) Certidão e guia da Alfandega provando que é importador em
BANCO DO BRASIL
o'a'nde escala, quando se tratar de artigos de procedência estranseira.
arteira de Redesconos
g) Certidão provando que cumpriu fielmente o último contrato
ou ajuste celebrado com o Governo.
BALACETE n 17 DE DEZEMBRO DE 19Sis.
h) Quitação dos impostos sobre a renda, municipais e federais
(sempre os últimos).
Ativa
'
11 — Os documentos acima deverão ser em original ou certidõee
46 . 878.:908$500
Títulos redescontados . . . .
legais.
223:9263500
III — Nos requerimentos de inscrição deverão ser declarada por -Despesas gerais . . ,
escrito os documentos anexados, bem como que os requerentes se
, 47.102:8353100
submetem às disposições do Código de Contabilidade da União e às
exigências do presehie edital.
Passivo
rv — Os grupos a que se refere o pres eets edital são os se- Fundo de reserva .28.609:89'78400
guintes:
17.309 :9193000
Banes) do Brasil — C/ corrente
Grupo IG-01 — Mobiliário de madeira.
1.183:0183700
Redescontas
.
Grupo IG-02 — Mobiliário de aço, arquiviss e .ficl/áeiee.
10-03 — Máquinas de escrever e de calcular,
17.102:8353100
Grupo 10-16 — Material de 'alojemento.
Grupo
Grupo IG-20 — Material para rancho.
Ri o de Jan e iro , 17 de dezembro de 1938. — Carneiro de Men- •
Grupo IG-31 — Material de limpeza.
doi.ca, diretor. — FreilerJeo Rego Filho, contador-tesoureiro.
Grupo 10-35 — Lubrificantes.
V — OJ concorrentes inscritos caucionar:io, dentro de cinco dias
contados da data da adjudição dos ateies:s/, as seguintes imporlenelas
SOCIEDADT; ANÔNIMA BRASILEIRA ESTABELECIMENTOS
para garantia dos respectivos fornecimento.- : para os grupos 52 e 03,
MESTRE E BLATGÉ
100000; para os demais grupos, 50$000 para cada um. Essas cauças
'deverão ser feits na Caixa Econeenics do Rio de Janeiro e os respeSecção Bancária
ctivas recibo serão apresentrdos ao C. A.
VI — As propostas, em duas vias, dos artiscs a fornecer, selada
DALANCETE EM ao DE NoVEMP.RD DE 1938
a primeira, na forma da lei, ambas sem rreseras, ein /odre ou entreAt,vo
linhas, com os preços dos artigos por eelenen e em elearlsmoe.
gunclo a classificação deste edital, deseras seer rprezentedes ai ó o dia Casa nsiLeiz. c./ suprimento
77:000HCO
' 30 do eorrente mês, às 14 horas, quando se reunirá n Coneel; o de Gentes correntes
691:693:3000
'ãdministração desta Inspetoria para el3e1-:as e exulo:n(1-1ns, o me/ Letees descontadas
42:34103800
será feito na presença dos inteiessadcs (leo quiserem eempeeeéee a D . versas contas
7428000
concorrentes
iiiscritee.
reunião. Só serão abortas as proposta dos
390
219$500
caução
ti
tilus
Lm
VII — Os artigos a fornecer ser",.n de primeira ottalidede.
31 :960$000
nt Ides era cobria.ÇU . .
fornecimento dós artigos cen`eccinnnclurs deverá sei feito dentro de eVao
2.362 :600$ Ot()
y es em custódia .
43 horas após o fornecedor haver rscebido o respectivo recibo e os
a confeccionar, dentro de 15 dies.
3 .596 :875$300
VIII — O fornecedor que 1.011-tipe.. , .-ssu eeá:ses estimetecidos
cláusula VII, sem motivo de força maior conipsovadó, ser: passiv,1
Possirn
da multa de 5 % sobre o valer dos a lesg . e a esteeeee • No rafzo de (.:ttai
10o:00U-$000
reincidência terá a sua insrrição cancelada, perdonho a (auçzio e:n
139:15(4:300
Yati.'iz. e/ de movimento
beneficio dos cofres públicos.
5.06:020380C)
IX — O fornecimento Oe quiquer artige cstoerá ao proeonente Conías torrentes
6:8243700
que houver oferecido preço mais vantajoso ou menor. neo rodeneo Diversas ;entes
390: 3193500
em caso algum recusar-se a satisfazer a encomenda, ceei ) em que cor- Títulos cao&onados
31 :9603000
..
rerá por sua conta a difeiençe de preçc coo. a ORViiiieão m outra Títulos depositados • •
2. 3c32:600$000
talores em custódia
firma. Serão igualmente adquiridos em outra firma, por conta do Di f~.
fornecedor, os artigos -não entregues dentro do prazo estipulado no
3 .59,5 :8753300
presente edital e os rejeitai l- os pot . não 'estarem de acordo coro as coodiçõe.s estabelecidas.
X — No caso de empate entre duas ou mais propostas, ser ths
A. Sabbd, diretorIC0 de Janeiro. 3u de nnven.bro do 1938.
respectivo desempate feito dentro de 48 hoeas. mediante o pedido Cii tuoureiro. — A. In ocher, contador. Ilee. n. 3289.
novos preços feito em mernorandum. Ss, mesmo nesse caso, persistir
— 99-12-333 — 40$200)
a igualdade de preços, o deeempate será feito por sorteio ou por adjudicação ao fornecedor mais antigo, a juizo do C. A.
XE — Quando o empale se verificar entre firmas nacionais e es.
DUARTE, BEIRIZ & COMP.
trangeiras, a preferência caberá às primeiras.
XII — Os preços apresentados serão válidos por quatro me.see
EALAMI g TE DA sisceÃo DANGARI.A M 0 DE rico/EM- BR() DE 1938
da acordo com o § 3.0 do art. 52 do C. C. IS.
- Ativo
XIII — A03 representantes das firmas concorrentes sehão exigidas provas da sua qualidade.
606:6133'100
Coutas correntes . . .
17/8:970$204J
XIV — O processo e pagamento das contas serão feitos de acorda Mit. rec. -em cobrança .
91 e637800
com o aviso n. 804, de 31 de outubro de 1938, e art. 258 do R. C. C.13. Tit. divida pública . .
40 :5300
XV — As faturas apresentadas pelos fornecedores deverão ter 2-.3 Ca ixa
3:577;5000
Diversas contas ,
dimensões de. thn,33 x 0m,32.
XVI — A administração desta Inspetoria não se responsabiliza
921 :331$200
peio fornecimento do material ou prestação de serviços feitos sem
pedidos revestidos das formalidades legais. Essas formalidades _são:•
Passivo
assinatura do almoxarife, visto do fiscal administrativo ,autoriza_çâo
50:0.00*(300
Oabital
.
•
,--,
.
do presidente do C. A. e empenho do tesoureiro.
2/6:105$400
Contai correntes , „ .
XVII — Qualquer dos concorrentes que venham s tomar parte (]red. tit. em cobrança .
178:970$20.0
1 nas concorrências dos estabelecimentos ()condoeres oferecendo preços
435:49i0a
esecão
Comercial
.
.
-.
mais baixos para o-fornecimento durante o ano de 1939 terá seus pra. Uberes e perdas •
4:3682200
os automaticamente baixados nesta Inspetoria até o nivel daqueles, bilraram contas . ,. .
1:7233300
leVadas em conta as despesas . de transporte, ias houver.
„ XVIII — Toda e qualquer informaeão relativamente sie _Dee• 921 :3343200Mente edital de concorrência será prestada aos interessado*, as Alma=rifado desta inspetoria, diariamente, das te ia 14 horas, ~et, cem
Vila de leo:aba, 14 de dezembro de 1938. — Duarte, Itc..iriz (Re
eibedos, que será das 9 às ti horas.
— Heitor Saltes Figueira, contador.
Vlsogie demo ta..0 _
Rio de akieiro, 94 de dezembro de 1939.
4.1,'$900) •
(C 8.255 — 19-12-938
,s24 Junior, 1.9 tenente, secretário do C.• À.,
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IXIMPARHIA ' GERAL DE COMÉRCIO E FINANÇAS, 3. A.
Casa Bancária
•Oarta patente n. 1.340, de 28 de maio de t907
BALANCETE EM 30 DE NoValaBas Da Me
al•

Ativo

13

Empráetlmos em canta corrente. .
•
Contas correntes garantidas .
Ohngaeões e receber
Valores caucionados . .
.... . ••••••.—••••-••-•

ri .4Ir

0 2 .2343:518.9600

1

1 .0'78 :63535C)0
6,59 :4633600
389:0003000

Caixa:
Em moeda corrente e em depásites enS Outras
bancos .
. .
Diversas conta •
t• ZIC

•

..

! ••••-4n
St

Dees0a estranha à mesma e por ela será 'nomeado." "Artigo 29 — ,N4*
fim de cada ano social proceder-se-á , tp,alaneo e os 'lorpa líquido*
verificados terão a sua aplicação determi9ada pela Assembléia Gor-ali
que disporá como melhor indicarem 03 Interesses da sociedade, ee-,
dendo aprovar distribuição de dividendos aos acionistas, ordenar a
formação de um ou mais fundos de reservas e fixar bonificação para
a Diretoria". Estando assim os senhores acionistas a par da proposta
de reforma dos Estatutos, submeteu-a o Sr. presidente à discussão
da Assembléia. Como ninguem solicitasse a palavra Sr. presi :eive
pós em votação a proposta de reforma de Estatutos referentes aos
artigos 20 e 29, e feita apuração .verificou-se ter sido aprovada unanimemente, passando assim os referidos artigos a ter a redação ae.:-cia
já transcrita. Com a palavra novamente, o Sr. presidente diz que,
tendo sido preenchidos os fins para que fora convocada a Assernh!éia
Geral Extraordinária, dava por terminados os trabalhos e suspendia a
sessão pelo tampo do ser lavrada esta ala que, uma Vez reaberta novamente a sessão, diante de todos os acionistas presentes foi lida e
por todos aprovada e assinada. — Cel. Torres Guimarães. — A. .11.
Marquez. — José Esperidião de Carvalho. — Jacques Singery. —
Julius TVeil — Jato Picanço da Costa. — James Darcy. pp. Fernand.
Rivier. pp. René Covillier, p p. Antonio Sanchez de Larragoiti. 011.
Antonio Sanchez de Lerragoiti Junior, pp. Jean Combescot. — Jo ão
Picanço da Costa. — .4. Niklaus Jr. — G. Hamon. — A. Pollehot.
"A presente cópia rol ztraila do livro de Alas de Assembléias Gerais
do Crédito Imobiliz, rio Auxiliar e está conforme o original". C. Torres
Guimarães. — A. W. Marquez.

. 538 :4363800
63:5603500

......... ••••••~0

20.975:8163000
Passivo
Capital . , , .
Furilo de reserva • • .
Deoósitos em conta corrente .
Vakres em cobrança . .
'nulos em caução . .
DiversasDiversas contas .

..
-• • •

61)0:0003000
5;263500
28 . 241.0423700
669:4633600
309:00,03000
169:8812200

(c-8.199

SOCIEDADE G•71ÔNIMA "A ECONÔMICA"
Em liquidação

20-975:8153000

111LANCETE EXTRAiDn E'M

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1938. — Eugenio Porto cia
Silva Figueiredo, gerente. — Mario Scheidegger, con(ador.
1 :(C 8.108 — 10-12-938 — 603200)
CRÉDITO MOBILIAR/O AUXILIAR, S. 'A.'
ATA DA ASSEMBLÉLA GERAL E±TRAORDINÁRIA DO CREDITO IM0BILIARIO
AuxitrAR s. A. REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO Da 1938.

Aos trinta dias do mês de novembro de 1938, reuniram-se em
Assembléia Geral Extraordinária os acionistas do "Crédito Imobiliário
Auxiliar S. A.",- representando 1.408 ações ou seja mais de dois
terces do capitel social, de acórcid com o livro de presenea.
Aberta a Sessão às onze horas, pelos presentes foi unanimemente
pleito para presidente da Assembléia o Sr. comandante C. Tôrres,
Guimarães. que assumindo a presidência designou para secretário o
Sr. A. M. Marques: e dando inicio aos trabalhos mandou que por
este fôsse lido o edital de convocação, o que foi feito, achando-se o
mesmo redigido nos seguintes +ermos: — "Crédito Imobiliário Auxiliar S. A. Assembléia Geral Extraordinária. Os senhores acionistas
(siri() convidadas para uma assembléia geral extraordinária, a realiear-se no dia 30 do corrente. às 11 horas, na sede social, à rua da Alfandega n. 41, 3.0 andar, para o fim es pecial de deliberar sobre a reforma dos estatutos. nos seus Artigos 20 29. Rio de Janeiro, 19 de
novembro de 1938. — A Diretoria".
Com a palavra, novamente, o Sr. presidente declara que, como é
•dc conhecimento dos senhores acionistas e acaba de ser lido no edital
f1e eonvocaeão, a Assembléia tinha por fim especial a reforma dos esteados nos seus artigos 26 e 29, por sugestão da"Diretoria. Veri-.
ficou esta, quanto ao artigo 26, serem disepnsáveis as reuniões mensais obrigatórias, porquanto a regularidade e a siinplicidade . dos negócios da sociedade, sobre os quais estavam scmpre a par, cada um
dos senhores diretores, tinham deixado Patente que seriam suficientes
as reuniões trimestrais obrigatórias. podendo ser convocadas reuniões
extraordinárias, sempre que necessário. Para o artigo 29 propõe,
eutrossim, a diretoria, uma nova redação que permita uma aplicaçãO
dos lucros sociais que melhor preencha os interesses da sociedade.
P. essa a redação aprovada pela Diretoria: "Artigo 26 — A Diretoria
elegerá um presidente e um vice-presidente. dentre os seus membros
e se reunirá por convocação de qualquer deles, com aviso prévio de
quarenta oito horas, tantas veies quantas forem necessárias, ou
pelo menos, uma vez pot' trimestre. As decisões serão tomadas por
maioria de votos. Em caso de empate o presidente resolverá com o
seu voto de qualidade. O diretor ausente, poderá dar o seu voto por
intermédio de outro diretor, por correspondência epistolar ou telegráfica ou docuniento autêntico, ondé 'ex'priesse sua Ópinião sobre 57
assunto, objeto de deliberação. "Haverá tim livro tte presenea e as deliberações da, Diretoria serão lançadas em livro de atas, assinadas
estas por todos os diretores presentes ou por aqueles nomeados para
'tal fim. Cópias autênticas das atas terão valor quando assinadas pelo
,presidente e pelo secretário. O !Secretário da j2iretoria poderá ser

19-12-938 — 97$900) .

30

DE

MIRRO DE

1938

A t toe

Caução da diretoria . _ _
Móveis & Utensílios •
Lucros & Perdas .
Aluguéis . . .
Impostos . . .
'Juros S.; Dercor!Os ,. •
Cansignaçõ?s .
Caixa
Despesas gerais . '-. ••
Restituições •..._ . .

.

__.

10 :000300 e
4:6505!001
19:825l00(
2:100,R001
2:8178700
138:601s;700
-. 914:3%1;10,01
24 :642330C
1 :87639CC

..

1.119:574$70C
Passivo
,
Capital . . .
,Ações em caução .
Pondo de reserva . . . ............... ...••
Imposto sêbre dividendo .
Obrigações a pagar .
Contas correntes .

.100 :0003000
10:0003000
30:0004.100
360000
. 977 :8 -119$300
1 :365Ç 'i00
,1.119:57-1S7ee

e

e

Rio de . Janeiro, 30 de novembro de • 1938 — Joàittilla Gcnçakes
Guimarães, liquidante. — Elysio Santos Farinha,. contador.
(C 8.503 -- 19-12-1938 -- 60$260)
ELEVADORES SCRINDLER DO BRASIL, S. A,
ATA, DA ASSRMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM SEIS .
• • DEZEMBRO DE . MIL NOVECENTOS E TRINTA É OITO (1938).

(G) D13I

Aos seis dias do mês .de dezembro -de mil novecentos e trinta o
oito, às quinze horas, no escritórie da Elevadores Schinfller fio Brasil
eooiedade Anónima, à Avenida Rio BranCo„ cento é ' vige, e oito A,
sétimo andar, presentes os.. RèiouistEs g oàsiantçs no-livre de presence.,
o souber .Adolfo Kander, , pmaig git e, cla sop,tedade, assumi,nda a itirecão da assembléia,. declara que, ile,:acôrdo- nom edital de convoaaãO,
publicado no "Diário' Oficial" e aviso aos senhores acienistas, verificou'
pelo respectivo livro -de pretiençà ttue o,capital sitá ' teDre.SellI,Rdo efIl
mais de dele terços, e; no 'Oh dit átx:itiu),,d0o do'que-deterinina
tatutos, iniciava os trabalhos, écsniddar4o . 4', mim • fluettiVo Adolfo
Scheeffer, para. secretário.
de ,niçiein ..49, senhor , Nesidente,,g
c
'Eit'ggiliati-O's.e-'retári&
termos:
sbéti
'
anúncio de convocação, constaMe
1.0) Conhecimento da renúncia do diretor-gerente e e1aii9Ne fiR
seu substitutoi

▪
4

t

20a0.8
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2.°) Aumento do capital-atd a quantia de mil contos de reis..
0.000 :MOMO)
O senhor presidente declara que, de conformidade can o anúncio
lido, a convocação tem o -fim de: eleloão do Diretor Gerente, deIrido
renúncia do senhor Gustavo Adolfo Soheeffer, e aumento do capital

até a quantia de mil contos de róis (1.000:0001000).
Pelo senhor Vítor Konder foi dito que, faltando elementos e dados
necessários para completa deliberação sobre o item segundo da convocaçao, melhor seria adiar as resoluç5es da assembléia sobre a ordem
do dia, afim de ser deliberado em conjunto, pelo que propunha aos
senhores acionistas, que representam a' quasi totalidade do capital,
o adiamento da assembléia para o dia dezesseis (15) do corrente mós,
independente de nova publicação, por ficarem os mesmos acionistas
desde já convocados, para mesma ordem do dia, no mesmo local e
hora.
Posta em discussão a proposta apresentada, que não sendo impugnada, foi unanimemente aprovada pelos acionistas presentes.
Em face dessa deliberação o senhor presidente encerrou os trabalhos convocando os acionistas presentes à se reunirem no mesmo
local, às quinze (15) horas, para deliberarem sobre a mesma ordem
do dia.Nada mais havendo a tratar, eu Gustavo Adolfo echeeffer, secretário desta assembléia, lavrei a preseute ata em duplicata, sendo urna
no livro próprio e outra em separado, para que tenha o destino legal,
e ambas subscrevi, que lidas e achadas conforme pelos presentes é
por todos assinada em o respectivo livro de atas. — Adolpho Komicr.

de 1938

Logo após o senhor presidente declara que estava em disc
o segundo item da convocação ,: — aumento do capital.
O senohr Vítor Koneler, propoe que seja aceita e aprovada a prd
posta da diretoria para elevação do capital até mil contos de rél

(1.000:0008000), emitindo-se, até quinhentas (500) aelfee no valor dejt
um conto de réis (1:000$000) cada urna, em face do crescente aati
mento de negócios.
Posta em dimensão e não contestada, foi unanimemente aprovada.4
Presente o senhor Edmond Lindecker, declarou que, segundo ox

telegrama que exibiu, a firma Schindler & Companhia Sociedade Ana-,
nima, com sede na cidade de Lucerna, República Suiça, subscrevia'
tresentas (300) ações de um conto de réis cada uma, do aumento de
capital ora autorizado pura o que tinha poderes expressos.
Terminada a ordem do dia, o senhor presidente convidou o senhost
Edrnond Lindecker para tomar posse do cargo de diretor gerente, eia,
tratado, imediatamente, no exercício do cargo, sendo por todos te-li..
citado.
Nada mais havendo a tratar o senWr presidente declara encer,
rada a asseih121éia, e, eu, secretário, lavrei a presente ata dos trade
balhos. que foi lida e achada conforme pelos presentes e por todos
assinad,t, pelo que extraí uma outra, dactilografada, para que tenha o
destino iegal, em ambas subscrevi. — Adolpho Konder, — Vicio?
lionder.
Irineo Bonhausen. — Maria Sonder Bornhatssen. — lace
Nobre SePreffer. — 1'. p: Ileruhann
— Irineo Bor-,
nhausen.

Edmoncl Lindeeker. — Gustavo Adolpho Seheeffer.

Era só o que continha o livro de atas da Elevadores Schindler ddj
vietor onder. Irineo Bornhausen. Noba-e Seheeffer. —
Maria Emulem Bornhausen. — Gustavo Adolpho Seheeffer, p. p. de Brasil G. A., do qual bem lelmente extrai esta cópia dactilografada,
— Gustavo Adotpho Seheeffer,
ifermann Muller Hering. — Irineo Bornbausen.
Reconheço a firma Gustavo Adolpho Scheeffer. — Rio de Janeira,
Era só que continha o livro de atas da Elevadores Schindler do
Brasil Gociedade Anónima, do qual bem e fielmente extrai esta cópia 19 de dezembro de 1938. — Em testemunho da verdade (sinal pá.
blico). José JoaqUint Moia.
dactilografada. — Gustavo Adolpho Scheeffer.
(G— 8.257 — 19-12-38 — 1932800.
Reconheço a firma de Gustavo Adolpho Scheeffer. Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1938. — Em testemunho da verdade (sinal
público). — José Eugenio Mult,we.
ATA DA essaumihe GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA 'MI DEEESSEEE
(16) DE DEZEMBRO DE MUL NOVECENTOS Z:TRINTA E OITO (1938).

CASA BANCÁRIA IRMÃOS LOPES, SOCIEDADE ANÓNIMA.
DISPONIBILIDADE EM 30

Dg NOVEMBRO DE

.
Aos dezesseis dias do mês de dezembro de mil novecentas • trinta Depósitos vieta .
e oito, às quinze horas, no escritório da Elevadores Schindler do Brasil Idem a 30 d. ou menor ;a-N u°
Sociedade Anónima, à Avenida Rio Branco número cento o vinte e Idem a premo maior de 30 d.
oito A, sétimo andar, o senhor Adolfo Konder, presidente da meiedade, verificando o livro de presença dos acionistas,. constatou que Dinheiro em caixa
o capital estava representado em mais de dois terços, pele que, de
ecórdo com os Estatutos, deu inicio aos trabalhos, convidando a miga ~coitado em banco

1938
27:7924000j
$ I

.•

$
27:792200(T

274 :900482
27:1632200 302:0572682

Gustavo AIdolfo Scheeffer, para secretário.
628$800
De ordem do senhor presidente o secretário I4 o anúncio de 6~ Mem no Banco do Brasil
vocação publicado no "Diário Oficial" dos dias vinte e trile, vinte 41
Votai das disponibilidades
.
á • FR 302 :696$ 433
quatro e vinte e cinco, do más de novembro do corrente ano, que
ficou renovado pela assembléia de seis de dezembro, que aprovou
convocação para o dia dezesseis, constante nos termos seguintes:
Elo de Janeiro, 30 de novembro de 193,8.—Lourival Lopes Peru
,era, diretor—gerente. — João L ui 111. Praneo, guarda-livros.
1 0 ) Conhecimento da renúncia do Diretor Gerente e eleição
I
seu substituto;
,(C
S.:WS
—
.10-1C-438
38$800M
2.° Aumento
do capital até a quantia de mil
contos de Md
,(1.000:0002000).

Pelo senhor presidente foi dito que, de aeórdo com a 00I1V00842à
à assembléia em primeiro lugar, teria que deliberar sobre a renúncia
do diretor gerente.
Solicitando a palavra, o senhor Gustavo Adolfo Scheeffer,
pinou os motivos de sua renúncia ao cargo de diretor gerente, em
virtude de seus afazeres comerciais e industriais, fóra desta cidade,
que o impedem de cuidar, satisfatoriamente, de todos os assuntos,
pelo que se viu obrigado, tanto no seu interesse como do da Elevadores Schindler, a renunciar. e, aproveitava o ensejo para reiterar
os agradecimentos aos senhores acionistas pela confiança e apóio a
sua modesta cooperação.
Em seguida, o senhor Irineo Bornhausen, enaltecendo a atuação
do diretor gerente que havia renunciado, lamentou que a sociedade
ficasse privada dessa valiosa cooperação, oriunda da capacidade de
trabalho do senhor Gustavo Adolfo Gcheeffer, mas, os motivos apresentados e do conhecimento de todos são bem relevantes, o que não
poderá deixar de ser atendido, pelo que requeria fosse consignado um
voto de louvor -do acionista Gustavo Adolfo Scheeffer pelos bons serviços prestados a sociedade.
Ainda, o senhor Uh" Bornhausen, em continuação aos motivos
acima expostos, propós o senhor Edmond Lindeeker para o cargo de
diretor gerente, por ser um profissional competente e bastante 30nhecedor na orientação e detalhes na ,sonstrução de elevadores, ao
par de sua idoneidade.
Diante das propostas acima, -a senhor presidente coloca em dia.
eussão o voto de louvor ao senher Gustavo Adolfo Scheeffer. e a ia.
dicação do senhor Edmond Lindecker para diretor-gerente. que não
sendo contraditadas foram unanimemente aprovadas.

FINANCIADORA S. A..
Casa Bancária
RALANCETE DO MIS DE

aravrareao DE 1988

Ativo
Caixa:Numerário existente . • • **** .••• • . ••••••

ir :375$401i

Bancos:

À nossa disposição • w ......................

especial ..: te 71.1.11, ****** 4..........~~~
* •-......,
Títulos descontados - . .
•RM1.11.1.11.• NOW
Empréstimos sob caução de titulas .. i
4-.—..
A,pólicee de nossa rropriedade .
Ban conta

..,••••n•

I

P restações de apólices a receber 11.1. 41 n 1111-• • III, M.M. ••••• • .111 t- ;

9 :800E03
40:0002000
s06:321. $700
10:0001000
L I :3001000
14:8901000

Diveseas contas . . • ,

b0:5501000
...............—~ e 20:1842600
65:q3'78$700
e.......... ...,

Titulas em c obrenCo ., .
Títulos em °fungo .
Apólices estaduais em caução
,1

*** .. • ... • ••• •• •40111.9 . 52:1711000
.................... 1 23:9282000
3,, aestsanalaaass~a '' 13:1001000
N.

Móveis e utensílios . .
Instalações . e . ..

~e" 4.11.11 . ••nn••••••••• 10111 ‘
sweiroo. mal

903:660$

•••n•nnn••n~W
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pLiT,00 IIFTOTAL . (Seccão "E)

Passivo
Capital . .• • .
Aumento autorizado em assembléia de 10/10/38 ••••
Cradores por apólices estaduais . .
(1-edores por obrigações a pagar
`rtulos redescontados • . .
Letras a prémio . .
Diversas contas .
Credores por titules em cobranca
Credores, por títulos em caução .
Caução de apólices estaduais . ;.

.

Dozembro,

,P723

Cordão da Bola Preta

10:0001000
00:0001000
30:0301000

A OSEmeuha GERAL EXTRAORDINÁRIA

88 :449/800
381:4701000

De ordem do senhor presidenta, solicito o minpareeinsento deksenhores sócios efetivos, na sede social, à rua Treze de Maio n.
40:0001000 sobrado, às 21 horas, da próxima terça-feira, 20 do corrente, afim dé
7i:4063000 se reunirem em assembléia geral extraordinária, para tratar del
52:1771000 seguinte ordem do dia:
a) alteração do art. 3° dos estatutos aprovados em 23 de outu23:9281000
13:1001000 bro de 1938;
b) interesses 'sociais.

803:5601800
uasa "sanearia ir mancianora, 3. A. — Diretor-gerente, C. N.
Eaehur. — Contador, Luiz Wellish.
(G 8.261
19-12-938 — 701400)

ANUSCIOS
Clube dos Democráticos
ASSaMuLÉLA GERAL ORDLN.kRLt

De ordem do senhor presidente, são convidados todos os senhores
sza soaiados, com direito a voto, a se reunirem em assembléia geral ordinária, no próximo dia 20, às 21 horas, na sede social, afim de resolverem sôbre a seguinte ordem do dia:
a) tomar conhecimento os atos votados pelo conselho;
b) eleição de 15 novos membros para o conselho deliberativo;
c) Carnaval Externo;
d) interèsses sociais.
Tratando-se de segunda convocaçao, a assembléia será sealizada
com qualquer número.
Castelo, 16 de dezembro de 1938 — Antonio Alvarez, 1° secre-

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 4938. — Horacio Dantas, se-

&etário.

(e 8.416 — 15-12-1938 — 421800 — 3 vezes)
Laboratórios "666" do Brasil s. A
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocam-se os senhoras acionistas para reunirem-se no dis
31 de deezmbro de (938, às 10 horas, na sede social, à avenida Men
de Sá n. 203, nesta cidade, para tratarem da seguinte
Ordem do dia
a) reforma dos estatutos sociais;
b) conversão das ações ao portador em nominativas.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1938. -- A diretoria.

(C 8.197 — 19-12-1938 -- 421800 -- 3 vezesX

Sindicato dos Proprietários de Veículos de

Carga

tário.

(C 8.240— 16-12 : 1928— 451900 —3 vezes),

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Primeira convocação

Clube dos Democráticos

De ordem do senhor presidente, convido os senhores associadoa
a comparecerem à assembléia geral extraordinária, em primeira conCONSELHO DELIBERATIVO
vocação, que terá lugar no próximo dia 22 do corrente, às 20 horas,
De ordem do senhor presidente, são convidados todos os senhores em nossa sede social, à rua D. Gerardo n. 47, sobrado, para, na
associados, com direito a voto, a se reunirem em primeira convocação, forma do disposto no art. 25 dos estatutos em vigor, tratar dos
no próximo dia 20, às '22 horas,' na sede social, afim de resolverem assuntos constantes da seguinte ordem:
sôbre a seguinte ordem do dia: '[
a) convenção coletiva de trabalho;
a) posse dos 15 membros eleitos pela assembléia geral,
b) reforma dos estatutos em face da nova lei de sindicall.d
b) eleição da nova diretoria;
sacão;
c) posse da nova diretoria:
d) interêsses sdcials.
c) interêsses gerais.
Castelo, 16 de dezembro de 1938. — Antonio Aivorez, P secreEm se tratando de uma assembleia geral de magna importância
tário.
para a classe, encareço a todos os senhores associados o seu indis.,
(C 8.241— 16-12-1938 — 451900— 3 vezes) pensavel comparecimento.
IAçao

oxtraviada

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1938.
José Ribero Nunes,
á' secretário
C 8.502 — 19-12-1938 — 491000 — 3 vezeo):

Perdeu-se a cautela Ti. 249, representativa da ação ia. 437, da
Companhia de Seguros Previdente, inscrita em nome da menor Genmelo Ratton. Quem a encontrar queira entregá-la ao Sr. Francisco
Eduardo Magalhães, à rua General Càmara n. 47.
Consultório Técnico Ernesto C. Kemp Sociedade Anônima
Eduardo MagaRio de Janeiro, 14 de dezembro de 1938. —

lhães.

ASSEMBLÉIA OBRAI. EXTRAORDINARLL
....••n•••

Fioam convidados os senhores acionistas a se reunirem em as-,
Reeonheço a firma P. Eduardo Magalhães,
sembléia geral extraordinária, no dia 23 do corrente més de dezemRio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938. EM testemunho "(estava bro, no escritório central da sociedade, Edifício do Castelo, avenida
p sinal público) da verdade. — Alvaro Borgerth Teixeira,
JUlo Peçanha n. 151, 1° andar, salas 101 a 104, às 19 horas, para;
:(1:1 8.414 — 15-12-1938 — 424800 — 3 vezes),
r, eleger o substituto do diretor demissionário;
2°, autorizar a diretoria a promover uma transação financeira,
dando em garantia hipotecária um imóvel da sociedade;
Banco nvoluoloulala
34, autorizar a diretoria efetuar as doacties já oferecidas, sendog
RUA ' EADDOCE LOBO It. to
30 alqueires ao Estado de Sio Paulo, para a instalação de une)
ConvidaM-oe os senhores acionistas a se retmlrold tad ~mi- >torto experimental de pomieultura e ao Ministério da Guerra uai
bléia geral, pào dia 80 de dezembro, ite Ata bons, -para colige g glatni)o de emergência para aterrissagem.
.
eleições.
de 1340_b_eirO, g3is dezembro, de 1.38. — À diretoria.
Rio. do 91ff
igiN, 0*k kcal~ d(MIttl.t .:' A . 'direta*.
4.431 emyll1-12-11238 — 492000 2 'me-%
#3,4ffl •••nriPa41$023 fr.riBPOilr •
,

240 1(1

IllAttlt)

,

9' !.n -II • rs 20

11:1.‘1

Banco do Comércio

Dezembro do UCS
Companhia Expres.,o Faci`al

ASSameLÉIA GERAL EXTRAORD I N MIN
Do dia 28 do corrente até inicio do pape-v. 1n° d 125 k divirelativo ao atual semestre, estarão Susi.n eusa .5 as transferénSãO convidados os senhores acionistas a se reunirem em assem
das de ações (Mete Banco.
blélia geral extraordinária, na sede social, à avenida Rio Branca
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1938. — M. T. de Carvalho n. 87, às 14 horas do dia 27 de dezembro do corrente ano, afim da
',Mito, presidente.
deliberarem sóbre uma proposta da diretoria, acompanhada do pa49$900 -- 6 vezes)' Tecer do conselho fiscal relativa à . fixação do prazo do mandato da
(C 8.259 -- i9-12-1938
diretoria e que importa em alteração dos estatutos sociais.
Ficam suspensa as transferências de Qaões até após a as.sema
l'AssociaçÃo do Ilthiis de Tesoureiros e Pagadores Federais bléia.

dendo,

ASSEMBLÉIA GERAL ORERN ÁR

Segunda convocação
São convidados os senhores associados a comparecerem, a 23
do corrente más, às 17 horas, à sede social, à avenida Rio Branco
a. 117, sala 314, para elegerem os membros do conselho deliberativo,
'de acórdo com o. art. 63 dos estatutos.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1938. -- A diretoria.
C 8,258 ---- 19-12-1938 — 4 3Ofl)

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1938. — A diretoria.
(C 8.506 — 19-12-1938 — 178300)1

Tubos Mannesmann S. A.
ASSEMBLÉIA GEIIAL OaDINÁRL4".

Sio convidados os senhores acionista a se reunirem em assembléia geral ordinária, no dia 18 de janeiro de 1939, às 10 horas, na
sede social, à rua General Câmara n. 90, 4° andar, desta Capital,,
zarpar.sTimo nE 1. 500 :0003000
afim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre o relatório
balanço, parecer do conselho fiscal e demais documentos
Do dia 3 de Janeiro de 1939 em diante, pagar-se-á, no Banco diretoria, balanço,
'Germânico da América do Sul, à rua da Álfândega n. 5 (esquina relativos ao exercício findo em 30 do setembro do corrente ano, bera
sua rua 1• de Março), os judos ttupão n. 33), relativos ao 2. semestre como para elegerem os membros • do conselho fiscal e respectivos
suplentes, para servirem no exercício corrente. Outrossim, acham-se, .
de 1938.
desde já, à disposição dos senhores acionistas, no escritório da ao.
Os cupões, acmopanhados das respectivas relações (em da- ciedade, os documentos a que se refere o art. 147 do decreto n. 434,,
adiada), podem ser entregues para conferência, desde já, das 10 ci e 4 de julho de 1891, relativos ao exercido findo.
4be ii 1/2 e das 13 113 Ia 11 1/1 horas, na soão de valores de
banco Germintiao.
.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1938. — A diretoria.
Rio de js~ 119 de dezembro de 1938, _._. A. diretoria.
,(0 8.594 — 19-12-1938 — 20.$400),
(3 4.130 1041-06,§88— 3411400 — 2 vaces).

Companhia Usinas Nacionais
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' BRAS QUE SE ACHAM A' VENDA
'.1Le encomendas de obras que não forem
acompanhadas de importando destinada
Ia despesas de porte e registo do Correio
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142C-48 da) , — Deoretos nL 24.030 e
1.11.4
44000 plciondrio Geogrdlieo do Brasil
'",„192: 24.144, de 24 de março e 18
23000
04oretra
5$00(t
SupLeoljtdatá Jage* de abril de 1934
~O*
5$000/'
formaçao Económica do Brasil,
5$000;
a=Pm•
pelo
Dr.
Vítor
Viana
62000
Á
•
6$00&
13.
ame do Ceard (A), de Rodolfo
De 1904
É Medite .
6$001,
31000
4• f'
64000
'De 1905
.
~bela de -1.3dtfilWie e ''-~bromp
.1,114nciondrios Federais e ConDe 1906
"
":1 ....it'ip tratados (Nomeação) — De"eís
ir
construída, no Norder/4 "-£
71000 4.. liresitefro ,....:...„ . • . .... •• Sone' r ereto n. 18.088
s De 1907
14000
.1
çk--,,r'
------n.. ..
De 1908
74009
1~~~~
I
7.000 Nara* * reily, teiegeraack 1
s-..t. k-fgeddiscias (Lei de) — Decreto
¡Do 1909
\
\ 11. 2.746, de 9 do dezembro
'''' - g,,,
P°11.11) • Tréfaeo das) — Do.
• Do 1910 8.11.4,WOOom.4.4,11.44.110. 7.0"
11500
..;„1 'ereto a. 15.873, da..
7 de jallsO '-. -- ' " te"
4:
De 1941
n~PMAR
••• •
3009 '''-.'"
"44.
....
— ----\tfrias a 02)e:círios e empregados
43e 1913 'ate.
43000
1
`,'„ .-- Decreto n. 19.808, de 28
Illasdreito
'Mei
de
romoode.y..
"°°°
tDe 1918 ...m
de marco de 1931
11009
Decreto st. 24. , de 99 da 't.— ---'• t.'
04P
Nom
marco de 1%194
"De 1914 4..
Ver
zeijek.-rdrjos dos empre g ados no coDe 1915
Y$0044
mérclo ern3n'igados banedri
levército (Uniformes) — Dr.
* de instituições de assiaténDe 1916
8$000
to
n.
20.764,
de
de
derem.
'
sia privada — Decreto núme•1, eeeott -iti, bre de 1931
De
1917
. . atoo., ,Â, mero 23.193
i$000
I` •
4, :Decisões da Côrte Suprema, por
. -944 )irsireito (Movimento dos (mãe'
t
if, ..,.„,„„„. Unas dos empregados das
Bento de Faria:.
droe dos oficiais)
sindicalizadas
—
&latrias
DeFr volume
256000
i$000
. ereto n. 29.768
• 2* volume
256Q62 -=.
1stabilizafeo 4Euz fkrtio
11000
Fwido de lidiacaçao e Saúde ...
Politica monetaria •
k
êntures (Estabelece a com u•,;
Sacão bancária
nhão de- interesses entre os
;á:2, Frutas Citricois ((iomércio e Ex• ortadores de) —Decreto nn.
1$000
portacão)
.inero 22.431, de 6 de feverei• ,BSeino SU er/Or :(1quiparao192:‘
40o de 1933
ins
doe ittatitutoe d4s OMS
1000 14, e
l'
Funeiondrías Públicos (Comis,
r posapropriagdo da União o Dl"
são Revisota de Afastamento)
!mino Seetioddrie (Organizei.%
— Decreto n. 254, de 1 de
\,,,trito Federal (Lei e Regula.
,. Og) — Decreto n. 19.890, doS
14000
m en(o) — Decretos - es. 1.021.
agdsto de 1935
'
26
de agósto de 1903, 8'4
:0g MIL filme/is da "dee colonial
!ee
_
4.906, de 9 de setembro de ' _ 19000
' 903
146MR` "sino Comercial te Reftlia~~
-*--f" 'ar da prensado de contado*
, fo. r" '-A0AE.
05iNkue. Portos martti
,,.2.,_-_,— Decretas os. 20.158, de 30
G
4tN,i(Repertório da legismiaão
" ed
21.033,
da 19314e1032
f- tire), por Caet noa Júnior
dehofegrerelro
inell0;if.:1,83 éJull
...
me*
, 4 ',7
Dici
sa
dr
raoGeogrdfico.
p
doonBi
das Minas
0.14zeriros attr,ienticlos (talsifi'kt ¡eloitoral (Formulário), por Mi
pel oo Dr. Francisco
11004
006es dos). Penalidades
lio do VaUe ...... ......... 9.000
(g
Inácio Ferreira
•,•
44.
64
loOlogia • suprimento ddgua
Npasgenheire, Aronied1o, dor&
p.Orioncirio Histórico, Geogrdrice
subterranea no Piauí e parte
\ snensor (Profissdo de) — Demi
Etnogrd(ico do Brasil .(Ds*,
21500
tfigia ' do Caard. . . .
Instituto Histórico);
ereto n. 23449, de HM
De 1891
De 1892 :0;
De .1693
De 1894
De 1895
De 1896 .
De 1997 - .
De 1698
De. 1899 .1.
De 1900 ..
De 1901
De 1903
De 1903

Me*OW.

•

•

a.4I

000~41011,
~11~41111
11.11,11N

•
•

1.1

-'-'reeee-reire 20

Geologia e suprimento ddgua
subtcrrí.r.wa no Ceará parte
do Piauí

II.

Geologia e suprimento dágua
subte)-ronea no Estado de Sergipe e .Vordeste do da Baia,

Dezembnp de 1938 •

DLÁTITO

`De 1848
De 1850

21500

Joios e obras de ourives (Imposto de)—Decreto ia. 10.042,
de 22 de maio de 1923

Geologia e suprimento ilágua

subterranea nos . Estados do
11,70 Grande do Norte e Parai-

Justiça Federal (Consolidação

21500

das Leis da)

1$000
53000

Justiça Federal (Completa a or-

pot. R -emper

21500

vt.: rue Provisório (Decreto
que o) — N. 19.398,
de 11 de novembro de 1930.

1$000

ganização da) — Lei n. 221,
de 20 de novembro de 1891.
Justiça Federal (Regimento Interno do Supremo Tribunal
Pederal, em elaboração)
Justiça do Distrito Federal (Mo. dif ice a organização da) —
Decreto n. 5.053, de 6 de novembro de 1928 .

Guerra l-lcsso-Japonesa, de Raul
Tavaren.)

18000
3$000

1 090

.13istrça do Distrito Federal

organiza a Certo de Apelação)
— Decreto n. 19.408. de 1930.
, ',justiça Local (Regimento Interno da Córte de Apelação),
1932 .

II
Higiene Alintentar, pelo doutor
Eduardo Magalhães

88000

História Constitucional do Brasil, pelo Dr.Aurelino Leal (M)

88000

História Administrativa do Brasil, pelo Dr. Max Pleiuss (DÁ)

7$00Q

História da Divida Externa Fe-.
deral, por Jacó Cavalcanti.
História das Tesourarias de Pasenda e Delegacias Fiscais,
por Bellens de Almeida ....

'

1$0QQ
1 (15A0

Justiça Local — Decreto mimero 18.848, de 18 do julho de

1909
Zurispruddricia do Supremo Tribuna/ Federal e da Córte
'Apelação — Outubro, novem-

14008

bro e dezembro de 193? ....

2133r0-0

; De janeiro a março de 1933

20$994

-".\:-..,....''.rsrisprudência de Tribunal de,
Contas, por A. Vieira

1531X10

20191agitt''''
Justiça Local — Decreto ntlraero 16.273, de 1925
Hipotecários (Empréstimos) --•
Decreto n. 21.949, de 1932,, . Ü.
''`'ilkeetlça e interior. .(Regulamento

33000

•

História da Filosofia (Achegas);
A.

Bezerra

mil-auto Nacional de Alásic rs,
(Regulamento) .

Instituto de Previdência dos

Funcionários P tlb lie o is da
União — Decreto n. 19;646,

de 30 de janeiro de 1930.
'(Modifica a anterior organltacão)

utituto de Previdência

Decreto n. 24.583, de 3 de julho
de 1934

az prensa Nacional (Histérico),
por Francisco Miranda

OMR m14-150s . (ColeçOes de)':
De 1808 a 1809
De 1810 . a 1811
De 1812 a 1815
De 1816 a 1817
1$009
De 1818 a 1819
iDe
: De 1822
:De 1823
De 1824
'14000,
De 1825
De 1826
48000
18R•2
De 1833
711000.,
lie 11;31

etprense (Lei de) — Decreto
II. 4.743, de 31 de outubro de
1923
%prensa (Lei da)
Decreto
n. 24.77G. de 1934

1$000

secrições e Tradições da Amérten Pré- histórica

601000

tstituto de Previdência (Mensalidades)—Decreto n. 5..407,
de 30 de dezembro de 19'27.

11000

*fiação de direitos

aduaneiros

Deereto a. 24.023. de 1934

MOO

21500

8$000
..
128000.
De 1852 — 2 volumes .... 158000

De 1857 — 2 volumes .•• • 151000
De 1859 — 2 velunaes • • • • 151000
De 1860 — 3 volumes
208000
De 1861-3 volumes • ..• 151000
De 1862 volumes.... 158000
De 186-3 — 2 volumes •••• 151000
De 1864 — 2 volumes .... 158000
De 1864_,— Aditamentos .. 2$000
De 1865 — 2 volumes .... 151000
Do 1866 — 2 volumes •••. 151000
De 1867 — 2 volumes .... 153000
151000
De 1868 — 2 volumes
De 1874 — 3 volumes .... 151000
151000
De 1875 — 3 volumes
De 1876 — 3 volumes ••• • 151000
158000
De 1877- 33 volumes
151800
De 1878 —2 volumes
88000
De 1879 -- 2 volumes
81000
De 1880 -- 2 volumes •...
151000
De 1881 —3 volumes
151000
De 1882— 3 volumes
201000
De 1891
158000
De 1892
1583000
De 1893

De 1894
De 1895
De 1896

54000 De 1897
De 1898

Sgeret)

Historia do Imposto de Cor"
mo. per Reveriano Cavalo/1W

•
▪

101000
101000
101000
8000
81000
83000
81000
83000
81000
81000
83000
103000
105000
123000

De 1835 — 2 volumes
Do 1830
. 1837
De 1838

pe

153000
121000
123000
83000

De 1839
De 1840
De 1842
De .1843
De t81
De 1845
De 1847

63000
61400
61000
83000
81000
81000
8$000

.208000
201000
•.... 151000
151000
.R01000
201000

De, 1899
,20$000
ke, 1900
.
203000
De 1901
f1.1.1
201000
De • 1902
201000
De 1903
De 1904
201000
De 1905
203000
201000
De 1906
De 1907
301000
De 1908
303000,
De 1909
2 volumes
253000
De 1910 — 3 volumes
301000
De 1911 — 4 volumes
451000
De 1912 — 4 volumes
402000
De 1913 — 4 volumes
403000
De 1914 — 5 volumes .... 403000
Do 1915 — 3 volumes
301000
Dei 1 916 — 3 volumes
25.e,000
Do 1917 — 3 volumes
251000
De' 1918 — 3 volumes • • 251000
De 1919 — 3 volumes
253000
De 1920
5 volumes
401000
De 1921 — 6 volumes •
401000
3e1000
De 1022 — 4 volumes
De 1923 — 4 volumes
De 1924 — 4 volumes
20.3000
Ms000
De 1925-• 2 vnlumes
2:4.000
De 1226 — 3 volumes

DIÁF:IC1

Tereli-feira

De 192V— 2 volumes •••• 251000
De 1923 — 2 volumes ...• 251000
De 1029 — 4 velumes •••• 358000
De 101-.0 — 2 volumes •••• 208000
701000
De 1931 — 4 ítolumes
801000
De 1932 — 5 volumes ••!••
.De 1933 — 4 volumes •••• 701000
.De 1934 — 7 volumes •••• 1308000
De 1935 —4 volumes •••• 601000

Mis de Orçamentos:
De 1892
De 1895
De 1897

18000
1E000
11000

De 1898

28000
28000
380)0

De 1008
De 1912
...•••••

31000
38000

3000
31000
- De 1920
28000
De 1922 (Receita)
38000
De 1923 (Receita)
De 1923 (Despesa) •
0000
De 1924 (Receita) ... . .• 28000
De 1924 (Receita) fascículo
21000
De 1924 (Despesa) .
38000
De 1925 (Despesa anotada) 4000
De 1925 (Receita)
21000
De 1925 (Receita) fascículo 21000
De 1925 (Despesa) „„ .
3i000
De 1927 (Despesa) 58000
De 1927 (Receita) fascículo 18000
De 1927 (Receita anotada) 58000
De 1928 (Receita) •••
11008
0000
De 1928 (Despesa)
De 1929 (Receita)
' •De 1930 (Reoeita)

D'rzt,p,be.) de 1928

•
:

tDe 1913
De 1914
De 1915

(-gerrçJo I)

28000
s.

21000
128000
68000

De 1930 (Despesa)
De 1931 (Despesa) .
De 1931 (Receita — Alta!
rações
0000
De 1931 (Despesa anotada) 68000
ilDe 1932 (Despesa) .
61000
.De 1932 (Rec. e Despesa) 18000
De 1933 (Receita)
1000
'De 1933 (Despesa) .
68000
De 1934 e 1935 (Despesa). 68000
De 1934 e 1935 ( R eceita o
Despesa) . I
9000
De 1935 (Rec. e Despesa)
68000
De 1936 (Rec. e Despesa)
151000
De 1937
88000
Legislação, de .Govérno Provi-,
esfrio, por A. D. Ribeiro:
De 1930 a 1933
208000
De 1934.. • .
258000
Legislaçâo Brasileira, de Afonso
Duarte ltibeiro:
t• volume -- 1901 a 1910.

168000

-7 t

2' volume — 1911 a 1920.

•

208000 Legislação Eleitoral — Decreto
n. 4.215. de 1920

Legislação rerrovidria Federal
do Brasil, por Alberto Paiva:

Livramento Condicional — Decreto a. 10.695, de 6 de janeiro de 1,924

De 1828 a 1922;

18030

Loterias — Decreto n. 8.597, de
1' volume
r volume
3° volume
4° volume
5° volume
6° volume
r volume
8° volume
9' volume
10* volume
11. • volume
12° volume
13 volJanie

lorpuU0

161000
161000
161000
161000
168000
161000
161000
168000
161000.
161000
168000
168000

1911

Decreto n. 4.403, de 22 de dczembro de 1921

16000

Licenças (Legislação Geral). ..

28000

Mensagem Presidencial:

De 1928

58000
58000
51000

De 1929

201000

Do 1930

158000

De 1924

Lettistação Eleitoral:

:17—Legislação a Jurispru-

dência

28000

,yI—Representação das Associações Profissionais
,(Legislação e Pareceres).
y1I—Legislação subsequen.,
,te —Decretos na. 22.621,
22.627, 22.671, 22.672
22.695. Das condições do
elegibilidade e do regists
de candidatos. Instruoileg
para o processo de recursos das decisões das turmas apuradoras
yin—Legislação 'Eleitoral
. Reforma dos Regimentos
-Internos e Jurisprudência .
IX—Decretos na. 28.094 e
23.102. Fixação da data
da Assembléia Constituinte. Jurisprudência
1—Documentos referentes
á eleição da Assembléia
Constituinte .

ze000

2.000

2.000

48000

Moro Verde (Documentos Di-

plomáticos do Brasil na Guerri da Europa (M):
1' volume

88000

volume

5,000

Limites (Questões de) — Minas
Gerais versus São Paulo, pelo
professor F. de Assis Cintra.
Letras de cambio c a nota pro.
missória — Decreto n. 2.044,
de 31 do dezembro de 1908.

18000

Lavradores (Registro de)

Leie usuais da Rep ública dos
Estados Unidos do Brasil, pelos Drs. Tarquinio de Souza o
Caetano Montenegro (1904). 108000

28000

13000

Locações de Prédios Urbanos —

De 1927

IV—Legislação e Jurisprudència .

23000

Marinha Mercante (Nacionalização) — Decreto n. 23.303
de 1931

16000

Menores abandunados e delinquentes (Assistência e proteção dos) — Decreto n. 16.272,
de 20 de dezembro de 1923, e
• Regulamento do Conselho. Decreto n. 16.388, de 27 de fevereiro de 1924

28000

Municipal (Organização municipal de Distrito Federal).
Compiliação das leis (1904)

26000

Minas — Decreto n. 2.933, de 6
de janeiro de 1915. (Regula
a propriedade das) .

18000

Medico. e Dentistas (Diplomados e registados em 1931) ...

28000

Medico: e 'Dentistas (Relação
dos de 1851 a 1926)

38000

Montepio dos Funciondrios Públicos — Decreto n. 22.414,
de 30 de janeiro de 1933

16000

Mapa Botanico do Nordeste do
Brasil

31000

Mandado de Segurança — Lei
u. 191, de 16 de janeiro de
1936

$500

Navegação' aérea (Instrução pa38000

ra exame, cartas, licenças.
matriculas, etc., dos aeronautas civis)

'lova luz sôbre o passado

2tnP0

103000

ïa

26016

DIÁRIO 0-FIPALi , :(Secçãci,

20-

Dezembro de 102S
1.

o

'te vnermu'rw -pwasiak''-‘"MO1R- ' kilsed ‘rhikibétoy — Decreto nú')

ii o '

mero 17.390, de 26 'de' julho
elffig -""N" de 1928
.lete '(Tipos) . X.IbUiTCY
ibra.c
Wtenda (Regulamento Imposdo
..:Par eceres do Consultor da Pdmr
._. p ublicação da Inspetoria
to sóbre)—Decreto n. 14.243,
senda Pública, Dr. DId.tmo daP
i100000.
Fec.cral das Estradas (M)
de 45 de junho de 1930
•
Veiga:
Operações a termo (Regulamen
Renda (Regulamento do Imposto para a arrecadação e (iscato sobre) —Decreto n. 14.729,
volume
0$000
lização do imposto de) —r
de 16 de março de 1921
r
volume
4
WQ101
ereto n. 17.537, de 10 de
Recebedoria
do Distrito Federal
18000
vembro de 1926
— Decreto n. 14.162, de 12 de
PrOcesso Militar
Decreto númaio de 1920
Ordem dos Advogados do Brasil
mero 15.835, de 26 da agósto
. (Regulamento) —Decreto m1Relatório dos trabalhos executade 1922
WICAI
-.mero 22.4.78
¡so o°
dos em 1916 Obre as secas.
Profissão de engenheiro arguis
Relatório
dos trabalhos executae
obriOrtografia simplificada
této e agrimensor — Decretd
dos em 1917 sôbre as sêcas;
l000
patoricdode de seu uso
18000
n. 23.569, de 1933
Relatório dos trabalhos executaOrçamento (Derroga oreuri06es
todos em '1920 sóbre as sécas.
Profissão farmo.eentioa e Nen
.do decreto n.20..303 e.dá..nor-.
exercício—Decreto n. 19.808,
Relatório dos trabalhos executamas pura a elaboração é
14000
de 19 de janeiro de 1931
dos em 1921 sôbre as sécas.
execução do) — Decreto ml.;
mero 23.150, de 15 de sete
Relatcrie dos trabalhos executaMen) — Decrete ti. 20.377, de 3
bro de 1933
tC000
dos em 1922.sdbre as sécas ,
28000
• de setembro de 1931
Relatório dos trabalhos e.tecutau termb
Dé:creto
dos em 1922 (Introdução)
n. 1.1.7:37
Polícia do Distrito Federal (Re18000
ajusta o serviço)
18000
Relatório dos trabalhos executaOigam.zao Universitária /Ira-.
r,7q.
o ia
sfn hre a
.silciro — Decreto n. 19.850,
koreceres do Procurador Gera'
Relatório dos trabalhos executa19.851 o 19.852, de 11 de
da República. B. de Feriai
dos em 1924 sôbrc as sócas.
abril do 1931
43000.
volume .7.

.

-

t

Ordem Politica e Social — Lei

n. 38. de 1935

24000

Orçamento ;Consolidação' das

dispos:ções de caráter permanente), por A. Biolchiai
.408000 •

t° volume
r volume

14.•~1..tolnffirer.
WWW.fe..•

••Porto tio Rio de Juneiru
posição do plano para a recito •
ação dos melhoramentos dos .
portos ,f,L República e projeto
to para o prolongamento das
. obras do porto do Rio de Ja-.
. nciro)

mero 10.542, do 1928
10000. Regulamento das Escalas de Mi-

kroprietiode Industrial — Decretos ns. 22.989 e 22.990,

nas, Medicina e Politécnica.

neiro eni 1808

5" volume
6^ volume
7' volume
13° vr,a-r)r.43

9° vo:ume

38000

3$000
38000

3$000
3$000
3$000
3$000
33000
3$000
38000
81000

mo.

11450

Saneamento '(Regulamenlo da

taxa de) —Decreto n.12.428,
de /917

000

3$000
$$000
.810o0
3$000
44000
.0000
88000
6e000
6f100

1$000

Propriedade Industrial — De-,
ereto n. 24.507, de 29 d,-.1

Radiotelegrafia e Radietelefoniat
(Regulamento) —Decreto mi-.
mero 16.657, de 5 de novem ,
bro de 1924

010Q

Ronda atendimento das Sociedades Anónimas. Como fazer
as declarações)
Renda (Itsulamenti do Imposto
abra) — Decreto n. 16.591,
-` de 4 do setemlyro de 1924 ...
Renda (Regulamento para n serviço do, .arreçadação do imposto , Obre a) — Decreto tiúrrwro !.580, de 4 de setembro C., 1924

181100
1.$000

11000

18000

rèSelens do Ccord, de Rodolfo TM'filo
-28000
23000
• Sèca., de 19415
St eris de 4919
moo
&to (Regulamento do) — De28000
creto n. 14.339. de 1920
•

,

vohunc
,2' volume . ..... ........
40 volonle

ria de)

zembro de 1923. .

84000

1$0041

Renda (Regulamento da Direto-

1002

Reajustamento Econômico (Re2$000
gimento da Camara de)
Provimentos da Chte de ApeiaRepertório Jurídico do Mineira,
por Francisco Pereira
8800,2
101c- t017
8810(X3
1918-1919
0000 9.0.‘da (Instruções para o leu-.
.11000
2411TWM O)
1920-192',
...
400Q
Renda (1'.., ntlimenl...3 derivados
Porecere.'ç do Consultor Gera
de Comércio e Indústria. De'MOO
da P-p:.iblica:
clarações exigidas) vrdurne,

Registes Públicos —Decreto nú-

junho de 1934 a decreto miMero 16.264, de 19 de de-4

Parei, Pr C 8:

Do Diretor Geral da. Diria.*
tona eia Justiça, Dr. Pe.lino Guedes, anos de
t 918 .

25$000
158000

Planta da Cidade do Rio d e Jc-

de 1933

rekdre Cicceo e as populações do
Norikste. por Simões da Silva 10$000

Relatório dos trabalhas executados em 1925 sobre as sacas.

48000

i

Bóio Sanitário (Regulamento

do) — Decreto n. 14.713, do
1$000
13 de março de 1021
Seguros — Decreto n. 21.828, de
18 de setembro de 1934
2T000
Seguros (Regulamento para a.
fiscalização das Companhias
de) — Decreto n. 14.593. do
4$500
31 de dezembro de 1920
&nide Pública (Regulamento). 6$000
Serviço Doméstico (Locação de)
— DJc.reto n. 16.107, de 30 de
1000
juillio do 1923
Supi intento aduna no Nordeste
do Brasil, por G. Warring
S 11-1)2 • 0 MO Tribunal Federal (Re-

organizaçã.o provisória.)—Dcereto n. 19.050, de 3 de fevereiro de 1931
Sociedades Anônimas (Con9.iituição de c2pit.:11 da . ) — Deereto n. 21.536, de 1932

18500

18000

frareTI-Teír"t‘
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00
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TRABALHO. INDUSTRIA

Deiet-ibta N"mg *ar
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e

COMÉRCIO

•

DEPARTAMENTO NACIONAL DA POOPRIEDADE- INDUSTRIAL

REVISTA' DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Pez e a.a.' ro,.19.3sS

PRIVILÉGIOS DE INVEhlOst: E MARCAS 013 INDUSTRIA

II

Oh COMÉRCIO

Boletim n. 287

Beck, Gies & Comp. Ltda. - WEBECOPAN - classe 23 (termo
58.721) . - Registre-se .
Gordinho Braune S.A. - ARANI1A - classe 38 - (termo
58.732). - Indeferido, por colidir com a marca internacional núExpediente
mero 57.169.
n
xPEDIENTE DO BR. DIRETOR GERAL
Teixeira Barbosa & Comp. Ltda. -- ROMARIA - classe 42 (termo'
57,775), _ Registre-se.
Dia 17 de dezembro de 1938
Tomas Antônio Gonçalves - T.A.G.
classa 1 (termo 58.779).
Registro de" marcas
- Registre-se
Antônio de 11cantara - MENSALINA - classe 3 (termo 58.780).
twmptrania Comissária de Café de .Minas Gerais - Café Predileto - Casse 41 (termo n. 39.691). - Indeferido de acordo com _ Indeferido, de acordo com o art. 80 n. 7 do decreto n. 16.264, de
1023.
p artigo 80 n. 7 do decreto n. 16.264, de 1923.
Empresa Comercial Bebidas de Petrópolis Ltda. - BALA Salvador Markowiez - Emblemática - Classe 6 (termo n.
00.586). Registre-se, considerando-se como distintiva a forma classe 2 (termo 58.781). - Registre-se.
COnsórcio Paulista S.A. - CAFE PEQUENO - classe 41 (termo
Itia representação da marca.
Laboratório Vitex Limitada - Ephedrosil - Classe 3 (termo n. 58.820). - Registre-se.
Edieon do Prado - CAFÉ REX - alasse 41 (termo 58.828).
2.177). - Registre-se.
Refinações de Milho, Brasil S. A., - Dextrosport - Classe 41 - Registre-se.
Rtermo n. 54.385). - Indeferido de acordo com o artigo 80 n. 7
Vasconcelos, Carneiro & Comp. - BATE-BATE - classe 42
decreto n. 16.261. de 1923.
(termo 58.833), - Registre-se.
Dr. Armin Niemeier - Gaúcho - Classe 48 (termo n. 54.444)
Cícero Figueiredo - SANITEX - classe 513 (termo 58.846). Registre-se, nos termas do artigo 79 do decreto n. 16.264, de Registre-se. a923.
Carlos Hahlbohm
RAINHA - classe 12 (termo 5835 0 •
Camelo, Irmão & Companhia =107-Classe 44 (termo número Registre-se.
§6.999). - Registre-se.
Lundgren, Irmãos, Ltda. -- Emblemática - classe 23 (t3rmo
António Baracchini - Arsenical Anti-Parasitário - Classe 2 58.865). - Registre-se.
[(termo n. 58.130 1 . - Registre-se nos termos do artigo 79 do decre, Título de estabnlecimenio
to n. 16.284 de 1923.
António Baracchini - Pó Anti-Diarréico - Classe 2 (termo
Gaspar Gasparian - LANIFICIO BRAZILIA - classes 51 e 32
J. 56.131).-Registre-se nos termos do artigo 79 do decreto número (termo 56.037). - Indeferido, de acordo cem o art. 33 n. 6 do de$.6.264 de 1923.
creto n. 18.264, de 1923.
Antônio Baracchini - Sorargol - Classe 2 (termo n. 66.132).
Cculucidade de marcas
e- Registre-se.
António Baracchini -Soro Equino -Classe 2 (termo número
Romeu Rodrigues (15.367-38) requereu a càducidade da marca
0.133). - Registre - se nos termos do artigo 79 do decreto n. 16.264,
"Rabeai" (n. 76.592 de Berna). - Anote-se a caducidade ,do reØe 1923.
gistro da marca internacional, ROBEOL, depositada no Bureau de BerClasse2, (termo número na, sob n. 76.592, em nome de Gesellschaft fur po-ho-verbreitung,
Antônio Baracchini-Soro-Enterico
6.134).Registre-se.
Po-Ho-C° A.IG Base!, estabelecida em Basiléa, na Suissa, quanto a
Subia' - Classe 2 (termo n. 56.135). preparados
António Baracchini
farmacêuticos (classe 3), de acordo com o art. 115 do
• Registre-se.
decreto n. 16.264, de 1923, tendo em vista a certidão de fls. 3, proHeinrich Lanz Aktiengesellschaft- HL -Clase 7 (termo número vando nunca haver sido licenciado qualquer prerarado farmacêutico
aom a aludida denominação.
G6.747). - Registre-se.
Companhia Industrial Comercial e Agrícola S. A., - C.I.G.A,
Alterações de nome
Classe 4 (termo n. 57.513). - Registre-se.
.ttandepre X.qpi, Sucessor de Lago Irmãos (li .937-38). - Re(termo n. 56.786).
D'Olne & Companhia - Lanital - Classe
quer seja anotado na marca "Sal Legítimo de Macau" (n. 19.406)
• Inçieferido por colidir com a marca nacional n. 51.006.
D'olne Companhia - Lanital - Classe 32 (termo n. 57.787). a alteração do nome da titular da marca), C. Fabrini & Cia., Ltda.,
(22.40'2-38 - requer seja anotado na marca "Scrip" (n. 49.811) a
•-• Indeferido por colidir com a marca nacional n. 51.006.
D'Olne & Companhia - Lanital - Classe 31 (termo n. 57.788). alteração do nome da titular da marca). - Anote-se a modificação
da firma titular da marca.
p- Indeferido por colidir com a marca nacional n. 51.006.
D'Olne & Companhia - Lanital - Classe 30 (termo n. 67.789).
Transferência dc marca
• Indeferido por colidir com a marca nacional n. 51.006.
Jair Matos Tostes (7.607-38 - transferência para o seti nome da
LANITAL
classe 29 (termo 57.790), D'olne &.Comp.
marca " C lubs" (n. 21.486) , Sociedade Asclepias Lt da . (18.285-38)
indeferido por colidir com a marca nacional n. 51.006.
D'olne & Comp. - LANIT.AL - classe 28 (termo 57.791). - - transferência para o seu nome da marca "Laborax" (n. 55.498)
Augusto Ferreira da Costa (25.911-38 - transferência para o seu
Indeferido por colidir com a marca nacional n. 51.006.
Sabbado Marota - TOS-SEDA - classe 3 (termo 58.165). - nome da marca "Zolyr" (n. 56.699) Irmãos Lagrotta (8.774-38 transferência da marca "Pérola" (n. 34.253), Laboratório Sian SoIndeferido, por colidir com a marca nacional n. 50.594.
Produtos Glupase Ltda.- IOD-ISPER - classe 3 (termo 53.179). ciedade Anônima (9.498-38 - transferência para o seu nome da
marca "Muquita" (n. 20.129), Laboratório Paulista de MedicamenRegistre-se.
Dr. A. Romano - THEOTILIN - classe `á (termo 58.256). :- tos Ltda., (26.873,27.215, 27.216, e 27.214-38 - transferência para
o seu nome das marcas: "Quinicose" (n. 49.310), "Norge" (número
Registre-se.
Sebastião Silveira Cruz - BENZOPHAN - classe 3 (termo 47.401), "Tutu" (n. 47.109) e "Boleven" (n. 51.382), Hugo Brandt
(28.114-37 - transferência para o seu nome da marca "Sana-Caspa"
118.549). - Registre-se.
Olívio Gomes Vidal - CALIFORNIA - classe 2 (termo 58.624). (n. 39.606), João P. de Brito & Cia.. (26.990-38 - transferência
para o seu nome da,marea "Phytoea" (n. 52.584), Farias & Pi
e- Indeferido, de acordo com o art.
. 80 n. 4 do decreto n. 16.264, mente!
Ltda., (20.404-38 - transferência para o seu nome da marca
de 1923.
José Corona - LUZITANA - classe 46 (termo 58.644). - In- "Plasmorgan" (n. 56.837), Sociedade Asclépias Ltda., (20.925-38 deferido, de acordo com o art. 80n.. 4 do decreto n. 16.264, de 1923. transferência para o seu nome da marca "Anabiose" (n. 7.032 de
Albano Moreira & Comp. - GAFE PORTO NOVO - classe 41 São Paulo), Angelo Previra° (21.180-38 - transferência para o seu
(termo 58.4373r. - Registro-sse.;
nome da marca "Resplendor" (n. 54.193), W. Bibion (19.683-38 Luiz Hermanny Filho St Comp., Ltda. - BANTEX
classe 10 transferência para o seu nome da marca "Paladon" (n. 54.836). (termo 58.875). - Registre-se:
Anotem-se as -transferências.
São Paulo,A/pargatas Company - POPULAR - ola gse 23 (termo
- Arquivamento de processos
$8.686). - Registre-se,
São Paulo Alpargatas Company - ROP_ULA.11 doe, 118 (larlao
A. D. Astra (termo 56.589 - Cardiosthen), Emílio Dubois &
F.6137),
Registre-se.
Ws. (termo 41.256 - Farmácia e Drogaria Alemã da Capital FeDLI'VAIITA,NIENTO NACIONAL DA CROMILDADE
INDUSTRIAL
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devei), Société des Usines Chimiques Rhône Poulenc (termo 50.812
- (Narsenol), Tecelagem Helvética Ltda. (termo 50.482 - (Tecelagem
lIelvétiea Ltda.), Marcadora Industrial Carioca S. A., (termo naacro 51.627 - Coll Alumínio), Jaques Durei (termo 51.301Iralection Cadet), Fortes dc Cia., (termo 47.178 - Lembrança de Sã'o
ourenço), Laboratório Fiel Ltda., (termo 50.982 - Laboratório
a ia). Ltda). - Arquivem-se de acordo com o art. 0.° do decrete
o. 22.900 de 28 de julho de 1933.
Exigéncias

Dezembro de J.O&

NOTICIARIO
ricernmAcóre
E' convidado António da Silva Correia a oompareoer cate Departamento, afim de revalidar o selo de fls. 10 do termo n. 58.611.
São convidados E. Guimarães & Irmão a comparecerem a este
Departamento, afim de tomarem conhecimento das novs4 razõta
referentes ao recurso interposto contra o termo n. 20.530.
oaosiçÃo
Américo Destrl (30.014, de 12 de dezembro de 4938) apresentou
oposição ao pedido do caducidade da marca "Casa Dast:ri", (q. 38.463.,

Manuel dos Santas da Silva (termo 20.889)a - apresente novos
, latórios na forma Engerida pe10 consultor técnico.
Eclfício Barroso (15.221-38 jurdo no termo 54.375). - Preste
RECURSO
,clarecimentos.
Wolffreelal
Ltda.
"(29.650,
de 7 de dezembro de 1938) aprosent. u.
Fernando Jordão Sc Cia. (termo a8.708. - Apresentem novo
addamento ao recurso referente à marca emblemática depositada
• „liché" dando ao titulo cunho característico suscetível de registro.
Manuel Guedes de Oliveira (termo 50.394). - Cumpra a exigèn- o il. 38.605.
CADUCIDADE. Da MARCAS
a do artigo 119 do decreta n. 20.377 de 1931.
Edmundo de Castro (termo 43.653). - Preliminarmente apreeenIt. Alteele & Comp. Ltda. (30.068, de 12 de dezembrõ de 4938ï
procuração.
requereram a eaducidade da marca "Florina", registrada sob o n emAbel de Barros & Cia. 24.708-37). - Apresentem outros documen- mero 27.102.
- melhor provando o desuso da marca.
iinue„1. e comp. Ltda. (2.612, de 1 de fevereiro de 19381 regue-,
Abel de Barros & Cia. (22.542-38 junto 3.103-38). - Nade ha que verem a cale-idade da marra "Orthebi", n. 95.194.
i'erir, uma vez que só em gráu de recurso poderia o anue() ser de
vo examinado.
CERTIFICADOS EXPEDIDOS
F. Xavier & Cia. I Ida., (10.375-38 junto ao termo 46.445). ,resentem documento habil provando suas aleeaçõt,s.
São com idados a comparecer à, Seeção de Marcas, afira de reco-,
Albino Fialho & Cia., (termo G2.292). - Apresentem documen- Lerem os sumis certificados do registros de marcas, de títulos de estaee melhor provando o uso da marca durante os três últimes anos.
de nomes comerciais os titulares abaixo mencionados:,
belecimineo
José Francise,o, Aranha (termo 56.691). - Apresente novos exoraN 58. 1 1 - Souto & Barbosa, título "Ao bandolim de ouro",
'ares da marca reivindicando apenas "torracfores manuais" e "mo- (t. 48.196).
e( mira café".
N. 58.172 - S/A Fábricas Orion, marca "Ipiranga", (t. núne
Gemido Magalhães (termo 5e.840). - Apresente novas vias fies- ro 51.559).
'Uvas de ncordo com o termo de den4sito visto tratar-se de merca.
N. 58.173 - Alvarez & Alvarez, título "Café e restaurante
creio do Leme", (t. 53.429).
Prorrogaf.v.io de prelo
N. 58.174 - Viti-Vinicultura "Bolsem", Ltda., marca "Pyrrhos",
n. 53.478).
Tnstituto Brasileiro de Mierobiologia S. A., 28.525-38). - CoaN. 58.175 - J.S.L. Guimarães, marca "Elixir Sanativo", et. nó- ,lo o prazo de trinta dias.
Diversos

mero 54.167).

N. 58.176 - Aurélio Ancona, título "Publicidade sem rival",
(t. n. 54.479).
N. 58.177 - Firestone Tire & Rubber Company of Canada Limited, marca emblemática, (te n. 55.250).
N. 58.178 - M. Ventura & Cia., titulo "Casa Saldanha", (t. ne-•
mero 55.630).
N. 58.179 - Pires Jánior & Cia., marca "Pljtr, (t. n. 56.346)
N. 58.180 - Laboratório Thebra Sociedade anónima, nome ee-.
marcial "Laboratório Ulcera Sociedade Anónima", (t. n. 56.383) .
N. 58.181 - Laboratório Paulista de Biologia S/A., marca
croelase" (t.. n. 56.441).
'
N. 58.182
- Barros, lananagel & Cia., marca "Defensor, '(t.
mero 56.557).
N. 58.18:1 - Renato Paliefini, Manunana & Cia Ltda., Marca
"Diarless", it n. 56.678).
N. 58.184 - Renato Palisiino, Mammana & Cia I4d marca
"Plentiodoa, (t. 56.679).
N. 58.185 - Duarte, Faria & Cia. marca "O. K." (L. 58.975).
N. 58.186 - Companhia Melhoramentos de São Pardo, maraa
"Gaivota". (t. n. 57.118).
N. 58. '187 - Irmãos Cordeiro, Limitada, 'título "Garage Barrose", It.. II
:3.254).
N. 58.188 - Antoninn & Salvador Meesina, título "Casa Trinacria". (t. n. 50.550).
N. 58.189 - Suerdieck & Cia., marca "Augusto Suerdiech-Espaa
eialidade de Palmeira", (t, n. 55.474).
N. 58.190 --Sair do AbraneIrs, marca "Cruzeiro", (t. n. 54.4281.
N. 58.191 - João Meyer, marca "Titan" (t. n. 66.435).
N. 58.192 -Irmãos ()imino, título "Fé:bri ga de Doces Aguia'a
,(t. n. 56.686).
N. 58.193 - Roch a Cia., marca emblemática, (1. n. 59.460).
N. 58.194 - Roei' & Cia., marca emblemática, (t. n. 59.463).
N. 58.195 - Roch & Cia., marca emblemática, (t. n. 59.464)a
Expediente do diretor da Secção de Marcas
N. 58.196 - Adão Gaspar & CIa., marca "Presidente", (t. nómero 59.469).
Dia 17 de dezembro de 1938
N. 58.197 - Adão Gaspar & Cia., marca "Soberanos", '(t. ouExigências
mero 59.470) „
S. Condorelll (termo n. (58.977). - Apresente deseriaões de
N. 58.108 - Manfwerke Fussnn-Irnmenstadt A. Ge, marca cwíordo com o decreto n. 24.507.
blernatica, (1. e. 59.708).
Sampaio Atletico Club (termo n. 58.984). - Satisfaça a exiN. 58.1911 - Joaquim Neves Barata, marca 'Tintura de Neeta.
awia do art. 29 do Regulamento aprovado pelo decreto n. 24.507. da Amara", (t. n. 60.002).
Albertino Mareelos Ribeiro (termo n. 59.040). - Pague a taxa
N. 58.200 - Mareus Voloch, marca "Casa Bela Aurora", (t.
Educaçao devida na documento de fls. 4.
mero 60.789).
M. Costa & Valério (termo n, 59.033). - Preste eeclareelN. 58.201 - Carmelita Dias, marca "Tónico Petróleo Federal".
antos sobre a propriedade do registro n. 34.188.
n. 66.978).
a Aires Figueiroa & Cia. (termo n. 59.013). - APresenten
N. 58.202 - João Jorge Figueiredo 8/A., =Md "Lusa", (1.
arições de acordo com a informação do Arquivo.,
mero 61.497).
/ Caterpilar Tractor Co. (termos no. 58.991 O 58.992). - %Alga
N. 58.203 - Companhia Brasileira de Tberefação a Moagem,
/CIAM a exiginoia do Arquivo.
nutrnft "132ft/tonna", (1. n. 52.995).
Sociedade Técnica de Administração e Reoebimentoa Limitada
N. 58.204 - Tleboa Mnry 86 Cia. Ltda., marca °Dumas", ri.t.
ermo n. 59.019). - Apresente daser108es de acordo com o cliché.
roer° 54.782).
Tridapalli & Vida! (termo A. 62.167). - Satisfaça a "digoN. 58.205 - Instant* de Werapentica "Humaultaa" Ltda., mares
do Arquivo.
.4flexaar, (t. n. 55.1140.
J. Fernandes Chaves (27.742-38). - Nada ha que deferkr, uma
7. que a marca já foi definitivamente registrada.
Walter Kischner (28.585-38). - Não se tratando de um caso de
saturação providencie para o cumprimento da exigência publica,. a la do mês corrente.
Companhia Antártica Paulista (termo 4.I.189). - Aguarde-ao
lua do processo n. 27.055-38.
Ferro & Oliveira (termo 56,608). - Aguarde-se adução do proso n. 26.028-38.
Ferro & Oliveira (1,wreo 55.607). - Aguarde-se solução do proSO 26.028-38.
Blue Bird Inc., aferra) 14(1.6a4). - Aguarde-se soiatcao do termo
• . 59.250.
Laboratório Navegantes Ltda., (30.811-38 junto ao termo 49.969).
Nada ha que deferir por nãn ter sido registrada a marca depositada.
António Cavalcanti Pasehaa rt .rmn58.8111, - Aguarde-se solun do termo n. 58.840.
Peixoto Lobo & Cia. Ltda. (termo n. 51.864), Artur Pereira
Melo Franco (termo n. 51.972), Diva de Miranda Moura (termo
33.982), Eduardo Sucena (termo n. 49.474), Continental Gin
enpany (termo n. 43.385), Administração Autônoma dos Mononas de Estado (termos ns. 45.615. 45.612, 45.613 e 45.611). Permaria rlamour Ltda. (termo n. 50.486). Ramon Larrieu (termo
54 .803), e Hildebranao Amaral Para (termo n. 39.144). - Con, do a restauração do prorP .,y) nos termos do decreto-/'i n. 614.
1938.
International General Electric Company Inc. (termo n. 17.727),
e)iedade Anónima Stabilimenti di Dalmine (termo n. 19.845) e
aaita Takesi (termo n. 16.483). - Concedo a restauração do
aocesso nos termos do decreto-lei n. 614, de 1938.
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MARCAS DEPOSITADAS
222~~.22.~0~2
Publinacao feita do acera° oom o art. 01 do ite g ulamento vigente (Deo. $2, 16.854, cie 1922
nnkso. D, ,datn de publicar:J[11 eanleçard • oorr er o prazo de 1$0 ataa para o deferimento de petE,10
Dnientt teca preze
apresentar suai o p oeteèeo ao De p artamento Nacional da Pr n rried :de ialestriat
"atoo, vlys e pvigrarn t n areluelleados com a condessa° do registro reqoarlOo.

Termos. ns. 6 .1.044 e 1 64.045 cie 15-12-38
_Amadeu Felício dos santos —

• TC/1110 li.

G4.018 de 15-12-38

Pa o (I i 1.?kma —

['auto

SI MARUBA
PH. Am.a= Miei° DOS SANTOS
Rua Haddock Lobo, 45

Rio de Janeiro.

Classe 3 — Produto farmacêutico

Misse 48 — Sabão perfumado, sólido, pó e líquido, sabão não p-erfumado, loções, água de quina, água tônica para o cabelo, baton,
rouge, água de colônia, pó de arroz, pasta para dente, creme para
a pele, "brilhantinas e preparados para a higiene da cutia.
Termo n. 64.046 de 15-12-38
Alfredo Tied'e — Capital Federal

'Classe i — Substancia química, corante (caramelos), testidtt

indústria

Termo n. 64.047 de 15-12-38
Ricardo Katz e jaeob Willian Martynes — - o Paulo

'DONAL:
Cia-a-se 8 — Acendedores eléctricos, aqudeedoi;es, ccurroladores, alto-

falantes, amassadeiras, amplificadores eléctricos, antenas. a parelhamento para veículos, aparelhos automáticos, aparelhos
proteção para máqunias, aparelhos científicos para médicos,
dentistas, engenheiros, de medida, de controle, para experimentadores e de minas; subaqueos e aéreos físicos em geral, aparelhos de soldar, assadeiras eléctricas, aspiradores, balanças, halaneins, baterias, babinas, bombas eléctricas, britadeiras, cabos
de alta e baixa tensão, caldeiras, elétricas, chaves e aparelhos
de parafusar, compensadores, contadores, cristais para rádios f.
aparelhos eléctricos, 'diaamos, despertadoras, f: adores,
essicadores eléctricos, estufas, enceradeiras, ferros eléctricos.
máquinas e aparelho de passar, fitas isolantes, fios em geral, fornos de alta e baixa tensão, fogões, fresas, furadores, fuzivei
geradores, geladeiras. . grupos 'conversores, ink, rruptores, isoladores, lampadas, voltaicas e de Arco. macrofones Man, manco-litros, manipuladores, máquinas de cortar e afiar eléctrica, ma'talos eléctricos, microfones, mescladores, moinhos de moer e de
vento, motores eléctricos, navalha a eléctrieas, oseiladores, par:.
ralos, perfuradores, pik-ups. pilhas; plainas, pironleiros, polidores, prensas. propulsores, quehradeil'as, rádios, receptores
e frigorificos, retransmissores, retificadores, refrigerad4-,re
r;01.1adores 7lógios, reostatos, resistências, serras, sere
_
triooe; sorveteiras, [ornadores de corc, tes, to r n-td, u,re s, tos t
res, transformadores, turbinas, válvulas de 33 os tipos. vaporizadores, veículos aéreos, marítimos e terrestres, ven t tad, -áno, vibradores, vitrolas, telefones, télegrafos. tesouca„, eiéctriez;.
e tornos eleéatrieos.
Termo n. 64.019 de 15-12-38
Pratia —
Companhia Matinadora ,fr'

Classe 16 — Revestime.t.!o isolante para construção e decoração

Classe 41 — óleos comestíveis
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Termo n. 61.050 de 15-12-38
Carlos . Tolentino Monteiro — Rio Glaro — Nd, . da • PIM.

Dezembro EIP 1928

Termo n. -54.052 de 15-12-38
aberto Senão Goetho-de Sampaio — São Paulo

TE
Cinsse 48 — lrnienr, carmin. rouge, eraions, batons, lapls para maquilage, óleos perfumados, óleo de babosa, óleos para o cabelo,
pó de arroz, talco, sabões e sabonetes perfumados, em musa, em
barra, em bastões, em tubo, em pó, em líquido, em libe" cai
Olaia tO Luvas de borracha, seringas de borracha, preservativo
escamas e em creme; amónia líquida, em pó e em pedra para bado borracha, ataduras, cintas elásticas, cimento para protes0
dentária, cintas higiênicas para senhoras, fundas, gase e canb.
nhos; dentifrícios em pasta, em sabão, em 'creme, líquido, elibreia hidrófila em peças; gase iodoformada, seringas, • tampõeo
xir e em pó; cremes e pomadas para o embelezamento e made gaga hidrófila, agulhas e seringas para injeções hipodérmi.s
ias; boticões, brocas, exploradores, calçadores, sondas, dilatad
quilagem; essencias, extratos, lança perfumes, sachetes, tabletes,
dores, extratores de tártaro, para fins cirúrgicos; espelhos partí
vinagres aromáticos e carminosos; sais perfumados; extratos,
exame bucal, pinças, extirpa-nervos, dentes artificiais, cadeiras
de dentista, peças para obturações e lirnpesa dos dentes; terperfumes, essencias. cheiros em pastilhas, em tabletes, em lenmómetros, vukanizadores para fins cirúrgicos; acessórios para cai
tilhas, erii trosciscos e em pílulas; papéis carminados, perfumadoiras de dentista; cimentos, porcelanas e amalgamas para ob.
dos ou com pó de arroz; água para beleza, água de quina, água
turacões; seringas de vidro com ponta de metal, estojos" de meta/
para seringas, suspensórios higiênicos para homens.
de rosas, água de alfazema, água de colónia. água para maquiTermo n. 64.053 de f5/12/1938
lagem. glicerina perfumada para uso de toucador; pomadas.
Bão Paulo
tinturas petróleo, loçaes, brilhantinas, bandolinas, cosméticos,
Helena Mula
e fixadores para o cabelo, pestanas. °Rios e bigodes; depilatdrios,
desodorantes, vernizes, esmaltes, pastes, tijolos e Pda. Para
lanhas; creme para a pele, arminhos, "pons-Qons", pentes, escovas para dentes, cabelos, pestanas, sobrancelhas. °ílios e subas.
Termo n. •4.051 de 15-12-38
Marina Corsini — São Paulo

GUARAPHOSKOL
111,3.E.NR. MAR1* VIÇA

bAD Piflhi.O
Classe 3 — Preparado farmacêutico
Termo n. 04.054 de 15/12/1938
Perfumaria Ma§cote Ltd. — Capital Federal

Classe 47 — Carvão vegetal

Classe 48 — Produtos da classe (renovação)
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CortiLa AutoinAllica' PaulistaLtd — Capital Federal
•
•
•
. ICCfrA
10 . 11A11

ProprTeNile IndusfrinlY
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TOW-4260211

- . • "Orrno' )11;1 r,
059 de 15/12/1938
Carlos Pereira• & Comp.
Capital Federal
. . Ltd. .
-!••?_221
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Classe 60 — Titulo
Termo n. 64.056 de 15/12/1938,
gompaphia Indústria' de Papéia '43 Cartonagem — São Paulo
.1
r s.

erpenTina's

Uniãg Industrial de Salpões1
Classe 45 -- •Tfulo

•

AP.
.••••••r,

:

(1$•

•

Termo n. 64.090, de 16-12-38
Sociedade Comercial Abel Pereira da Fonseca —
. Lisbtia,,Portuni
.
•••••

SANGUINHAL FONSECR
- Classe 42 Vinhos, comuns e lisos
Termo n. 6.5.961, do 16-12-38
Socieçlade Comercial Abei Pereil'a 'da Fonseca —

.-;n••

.!:

NAKONDA
kea n

neet3TraCa
1

AP,.

Estados Xinnio, do Brat);

• PIE PORTUGUU
PinisSIM0

Classe . 38 — Serpentinas (renovação)
St1~1~*

Termo n. 64.057 de 15/12/1.938

A. F. Dionisio,— Capiital Federal
Classe Af
Termo n., ,64
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Classe 3 N.-- Preparado farmacêutico
Termo. n. 64.958 de 15/-12/1938
Teixeira
da Silva ;11Únior — Capital Federal
, Joaquim

Cla s se

— Azeite

Termo e. 64.6133, de In-12-8
O. F. Queiroz ik Comp. — Capital Federal .

Lafaili 55 Clréka, dera e pasta para calcados, ffia w-vg
b
soalhos e preparados para -conservar e polir phi etSP._§24
1~1
_
Oara limpar Jantais.
1

•dlabee 38 — Papél de escrever, de impressrii, de eneadernaoâo
O para embrulhos, papéd orepon, papél mata borrão, papél de
Ioda espécie para desenho, milimetrado ou não, em blécos e rólos
e em !Olhas e envelopes, papél almasso, blocos papél ps-Im
garfo epotros fins, cadernos escolares, cadernetas, ilvinis
broohuras não Impressas

Z0tr.‘Z

't (\r't i s 11- feira- 21-.1

-fle 1938

-MARIO Olr ítitAf, (1-tevisiti [Ui PfeirKe rati-do Tádiístrial)'

Terind n. 64.064, de 182.12-38'
Meã 1Pleteg Bonding COmpany Limited — Dumlyartori, %ode%

Termo n. 84.069, de 16-12-38 •
Argentina, Sociedad Anonima Indusicblid
Ç~croiai, ~e altenou
Arlitelg4LIA

estone de la

Classe 42 — Whisky (renuvação)
Termo n.
de 16-1-38
lZhã iNg de Janeiro Flour Mills and Granarias, T.imited — Capital
o
Federal

Classe 39 — Aros e coberturas para rodasTermo n. 64.00, de 16-12-38
Reina:do Graunner — São Paulo

Glasse 41 — Farinhas de trigo (Renovação).
Termo n. 64.066, de 16-12-38
Biscoitos Aymoré Limitada — Capital Federal

iiitAutomaticaPattlitb:ihtt
•••n.-

Classe 41 — Biscoitos

Termo n. 64.067, de 16-12-38
Extract
Company — Estados Unidos da Atilaríeis
jkied's

o

Classe 5 — Alumínio em barra, Vilas de alumínio, aco em barrat
metal em barra, chapas de aço, chapas de ferro, chapas de zinco,

chapas estanhadas, cobre em barras, cobre em chapa, °obre em
relha, couraças, estanho em foihas, estanho em papél laminado,
estanho em verguinhas, ferro em barras, ferro em chapas, ferro
em fdlhas, ferro laminado, latão em chapas, latão em folhas,
latão em vergai/15es, zinco corrugado, zinco liso em chapas, zinco
liso em fólhas

Termo n. 64.071, de 18-12-38
Reinaldo Graupner — São Paulo

VITAMINA DA CUTIS
— Preparados para toucador e prepâradOs eesmétieõe
Otesh
incluindo creme gorduroso (cold arcam), cremo evanescente
(vamiching ceazn), creme dissolvente, loção em fôrma de arenas,
refrescador para a pele e pó para o rosto
Termo n. 64.068, de 16-12-38
~Irã Extract Cornpany — Estados Unidos da Amaria.

VITAMINA DA PELLE
s,
tezer) eg — Preparados para tentador e foríffiitiada aaraGr4a

lealdade creme gorduroso (cold arcam), creme evaneseerni
(tseeettes eeam), creme dissolvente, loção oat fórma de cise(225
refrescador para a pela a Pó Para • roa%
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Termo n. 64.077, de 16-12-38
ttieboinatório. Bordesina Ltda. —; C
• aMal Federal

Terulo n. Cá .072, de 16-12-36
Ani ônio Mntesano

AWARDENTE DE CANNA
COM

CARAMELLADA
•ABORATORIO BORDESINA LT DA:
RIO DE JANEIRQ
'Classe 3 — Preparado para ser usado na medicina e na kuuni
Temo n. 64.078, de 10-12-38'
Gerson Monteiá — Penapolis — E g failn de São Paulo
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Termo n. 64.073, de 18-12-38
nudeletro S. A.
Capital Federal
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Classe 3

Classe 8 — Lâmpadas elátricas de iluminação e lanternas eietricas
Termo n. 04.074, de 18-12-38
Laboratório Ruim Limitada — Capital Federal

Preparado para

ser

usado na medicina e 'na farmácia

Termo n. 64.079, de 16-12s-38
AtitOnio Rosa — Rio Dóce, Município ,de 'Ponte Neva, Estado de "íw-ina.

iv
'4.*‘)
•

1•411Tailltie

•JoD.4Iso I,

Classe 3 — Produto farmacêutico medieinal
Termo n. 64.075, de 16-12-38
é'
Dr. Carlos Renato Grey — Capital Federal

Classe 41 — Condimento

J-)0314-2

SIAMIC

nn

Termo n. 64.080, de 16-12-38
km-i!
Loureiro Z4z Werneck — Petrópolis — Estado do Rio

Classe 60 — Revista médica cientifica
W.d040

Têrmo n. 64.076, de 16-12-38
T‘ aboratório Bordesina Ltda. — Capital Federal

1
•

4111.111~1~82a- 21

LABORATORIO BORDESINA LT DA.
. RIO DE JANEIRO

'

fés'i

1111Iaaal # •L-4 proarado para aer usado na gladie/na e na fatiyolcia

dane 48 -Produto de toucador

Terçá-feIr-ii

PropéTednrip Twitisfr!plY

- fiLkIkTO OFICTAT.;

" 7 1'n11)rn fle 10:18

Têrmo n. 61.08-1, de 16-12-:38
Oiama de Almeida Rios — Capital Federal

Virmo n. 64.081, de 16-12-38

432 e Mula@ Afou.so J1fi

r1

'Qra — Eatado do lanam

PUILKOGADIL

ODALISCA

(»rama de Almeida Rios

11515WIE — Loções, tônicos e tinturas para o cebol; extratos,
agua de colônia, pó de arroz, talco e ámidos perfumados;
SIM, agua
oolmétioos, sabonetes, cremes e pomadas de toucador, óleo, brilhantina, elixir e pasta dentifrício., pentes e escóvas para dentes
o °abalos, esmalte, verniz e pasta para unhas.

Rio de Janeiro
— "'Mut° IarirriceUtie0

ClasL 4f.

Tèrmo n. 6-1.082, de 16-12-38
toa* Católica prasilei.ea da Arquidiocese do Rio de Jatteire — Capital
Federal

Trino n. 6 .1.085, de 16-12-3CAntônio Ltica; Duarte do Figueiredo — Capital Federal
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Tèrmo 1... G ( , 86, de 10-12-38
— Capital Federal

HAVITAILAN
J

r.:lasse 18 —
cr-mes. pasta, pó e líquido dentifrfc/ti,
óleos de c n_N • ,., e de ou!r n : v^,j1.ta,,, perfumados, agua de colônia,
balon, rottg,i, .
pari linha pó de arroz, agua brasa pari
a pele,
gotilaiiiia e w5 _e liquido para embelezamento
das unha,,.
11111~~=1~.4116.111~11
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e. c,'. .°87, de 16-12-28
Capital, Federal
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Classe 3 — Produtos da classes (marca genérica?'

TITULO DE 14STADELECIMEN'11).
Tèrmo n. 61.088, de 16-12-38
Assad Elias & Comp. — Capital Federai
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