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Quarta-feira, 21 de. dezembrA de 1938.

EXENCtC!O D2 1C39
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vicer,
regisVará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercicio
d3 mediante p.,.,gnme.,,to da import5ncla ÇOVT":-;pendente spelicrí o de 12 IMOSCS, na Temurária da Imprensa Nacionrl, a . rra i3 de
Maio, en ineeiante re n alhii.v.m f o, e resp:ti'va com1=1,prn,
arrecadador" felerais —. Delegacias Fiscais, Alfam13gas,
Mo:Jas de Renaa e Coleto' ias.

.i, os funcionários p3Lliers federais, estadoais e mroicipais é facu l• -clo pagar o custa da ass.-; ntura, con,, )utado já o dc..•=to
20 %, a que tèm direao, om

e

pres n,a0es semestrais de 28$000.

na

;e aseivi.ea
Jr
de. asaiaté • G:tia,a0 dla do AOS ttlIferlOr
l':21 que começo a ass , reatara, trio é, até Cl de dereaularo ao até 00
de banho.
Pet:e-se
q,ae 14:ao aceitent yedlt:os dc abeiumauens,
(1..11::lb tZ..41C.4 co.::,;
, t laZ.o mer pura faurf.audrm,
¡Ctí
/-2eçosde asmlnatatras anua:s do . 1/Uri° da aliantlça e ou de cada asa
da. erecçõe. do e nfarto Oficial".
RepartIcZiem pilialleas ou auslonn (em { No Interior
particulars .
No Pt terlor..
Paselonairtom prabHerts

,,
I 1,-. rw

No interior
No estertor

704;000
1104800
840000
888000

wMitxos liVI/LbVS do dia 4(..1
até o ~tile de dez caderno COMI quer
Flauta foliaaa e anate 100 réls paios meguletcs endere ce/ da enate* roam( (,a1-1 raro) ou fraca°.
Por uno decorrido, saim 50 reis Nobre o peco do C.a.
O preto do raditmero de boje sia tirado eu dItlins página

08.8:11VAÇ1ES
ama • iledaçao silo fornecerá urdtuitdaueutte amo IiII*11041111ren Udidaeldt
atesara" •stral-lados ou *tolerardes it data da auslatraeara
— Coavam, por Immo, que as inaeremmadom renomes aa. sus amalestarau
*ema a aatecediSela say enicate, afim de no Mearem ama len ama ~leiam
7roartaleadna.
conkeelausatuu dam ammlauturam t4111dIl4ca por intersidio das emkstoriam tedec-1., mamam de rendam e ullandea" " poderito ter csammisalaadara
abrefnutenfe à Imprensa Narional dem taterferf ancla das delegacias !Reata.
— Ás ~Saturam ala° paias dentro de. p rianetrom 10 dias do mova perigado nardo canceladan e procedida e cobrança do respeette. preço,
— Nos ditam 10 e 1- 5 ale cada sés sesta publicada, rua faamicaten a rea,10,1 /ha
tináriO 0/1.
Martsprattanela do filmares° Tribunal Militar •
111011inisr1 1. Actiervito do btstrIto Poderei.

X de R. mam Para isa ordena doe merviaoa liadaudo, • ao lattereeer
do pobileo, noa stabeleeldo que ou pedido. para rearoduellti
de atat0ellia
leia" sarificada pelo. isteresmadou a szistanala do erros ou 011311846el, devem
tett foliai das 14 à 19 hera. e, ao asásainto, até 48 liorint apita a calda dom
8re6ts oficiais.
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Cria um Consulado privativo em Santa Cria de la.,Sierra
ATOS DO PODER EXECUTIVO:

Deareto-lei n. 940, de 8 de dezembro de 193$ (Il.)
1Deareto-lei n. 959, de 17 de dezembro de 1938.
peoreto-lei n. 900, de 17 de dezembro de 1938.
Decreto-lei ri. 961, de 17 de dezembro de 1938.
Decreto-lei n. 962, de 17 de dezembro de 1938.
Decreto-lei n. 963, de 17 de dezembro de 1938.
Decreto-lei n. 904, de 19 de dezembro de 1938.
Dec
' reto n. 3.408, de 5 de dezembro de 1938 (II.)
Decreto n. 3.465, de 17 de- dezembro de 1938.
Decreto n. 3.467, de 17 de dezembro de 1938.
lifinistério da Educação e Saúde — Decretos de 13 e IS do corrente.
Ministério das Relações Exteriores — coretos de 15 do corrente.
Ministério da Guerra — Decretos de 19 do corrente.
Ministério da Viação e Obras Públicas — Decretos de 17 do COT-.
rente.
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio — Decretos de 10 do
corrente.
Departamento Administrativo do Serviço Público.
Conselho Federal de Comércio Exterior.
conselho de Imigração e Colonização.
SECRETARIAS DE ESTADO:

ginistério da Educação e Saúde — Portarias — Expediente da Di-

retoria de Contabilidade, do IServiço do Pessoal, do Departamento Nacional de Educação e da Divisão do Ensino Superior.
Ministério das Relações Exteriores — Apostilas — Expediente.
Ministério da Fazenda — Circulares — Expediente do Serviço do
Pessoal do Ministério da Fazenda, da Contadoria Central da
República, da Procuradoria Geral da Fazenda Pública, das Diretorias das Rendas Internas, idas Rendas Aduaneiras e do Doanínio da União, da Cãmara ,de Reajustamento Econômico, da
Recebedoria do Distrito Federal, do Primeiro Conselho de Contribuintes e da Diretoria do Imposto de Renda.
Ministério da Guerra — Apostilas — Despachos — Expediente do
Sr. ministro e do Serviço do Pessoal Civil.
21din1stério da 'Viação e Obras Públicas — Portarias — Expediente
do Sr. ministro, da Diretoria de Contabilidade, do Serviço do
ItPessoal, do Departamtnto dos Correios e Telégrafos, da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Distrito Federal
e da Inspetoria Federal das Estradas.
Mistério da Agricultura — Portarias — Expediente do Sr. ministro, do Departamentos Nacional da Produção Mineral, da Diretoria da Contabilidade, do Serviço do Pessoal, da Comissão
de Eficiência e do Instituto de Biologia Vegetal.
'Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio — Expediente do
Sr. ministro, do Serviço do Pessoal, do Departamento Nacional
do Trabalho, do Serviço de Identificação Profissional, dos Departamentos Nacionais da Propriedade Industrial e do PovoaMento e dos Institutos Nacional de Previdência e de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos.
alarmos de contrato — Noticiário — Parte comercial — Rendas públicas — Editais e avisos — Sociedades anônimas — Sociedades
civis — Anúncios.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO-LEI N. 940 —

DE 8 DE DEZEMBRO DE

1933

(Publicado no "Diário Oficial" de 9-12-38)
1,
RETIFICAQA0

No artigo único, onde se lê:'

• O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 180 da Constituição Federal, decreta:
Art. 1." Fica criado um Consulado privativo em Santa Cruz da
la Sierra, República da Bolívia.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1938, 117° da Independência
e 50' da República.
GETULIO VARGAS.

Ostraldo Aranha

DECRETO-LEI N. 960 —

DE 17 DE DEZEMBRO DE 1938

Dispje sobre a cobrança judicial da dívida ativada Fazenda Públim
cm todo o território nacional
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta:
Art. I.° A cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública
(União, Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios), em todo
o território nacional, será feita por ação executiva, na forma desta lei.,
Por dívida ativa entende-se, para esse efeito, a proveniente de
impostos, taxas, contribuições e multas de qualquer natureza; foros,
laudêmios e alugueres; alcances dos responsáveis e reposições.
Parágrafo único. A dívida proveniente de contrato será cobrada
pela mesma forma, quando assim for convencionado.
Art. 2.° Considera-se liquida e certa quando consistir em quantia fixa e determinada, a dívida regularmente inscrita em livro pró,
prio, na repartição fiscal.
§ I.° A certidão da dívida deverá conter:
a) a sua origem e natureza;
b) a quantia devida;
c) o nome do devedor e, sempre que possivel, o seu domicílio,
OU residência;
d) o livro, folha e data em que foi inscrita;
e) o número do processo administrativo, ou do auto de infração,
quando deles se originar a dívida.
•
§ 2.° A dívida proveniente de alcance ou de contrato, inclusive a
de alugueres, foros e laudêmios, não precisa ser inscrita previamente.
Art. 3.° A ação será proposta no foro do domicílio do réu; se
não o tiver, no de sua residência, ou no do lugar onde for encontrado.
Parágrafo único. A Fazenda poderá escolher o foro quando houver mais de um réu, ou quando este tiver mais de um domicílio;
bem assim, propor a ação no foro do lugar em que se praticou o ato
ou ocorreu o fato que deu origem à divida, embora nele não mais resida o réu, ou, ainda, no foro da situação dos bens, quando a dívida
deles se originar.
4.° A ação podwá ser proposta 'contra:
o devedor.;
os sucessores, herdeiros mi legatários, ia solidam, dentro
das forças da herança, ou do legado;
IH — a massa falida;
IV — o fiador;
V — o responsavel, na forma da lei, por dívida da firma ou sociedade;
VI — o sucessor no negócio, por divida do antecessor, quando a
ela obrigado;
VII — os sócios do devedor, nas arrematações e vendas de bens
havidos da Fazenda;
VIII — o devedor do devedor, quando, no ato da penhora, contessar a dívida e assinar o auto;
.
IX — o adquirente, quando a divida gravar a coisa adquirida;
— o comprador ou possuidor de bens alienados em fraude de
execução.
Art. 5.' As dividas relativas ao mesmo devedor, desde que conexas ou consequentes, serão cumuladas em um só pedido, glosadas
as 'custas de qualquer procedimento que tenha sido indevidamente
ajuizado.
Parágrafo único. As contas, certidões e documentos, embora
ajuizados, poderão sempre ser emendados ou substiluidos por outros
nue forem para esse fim enviados pela repartição competente.
DA CITAÇÃO

VII — Inativos
13/o. 84

— Vencimentos dos reformados, de todas as classes
fia Polícia Militar, etc
Leia-se:
VJI — Inativos

Fko. 34 — Vencimentos de oficiais e praças reformados
sio

Corpo de Bombeiros

140:000$0

119 :000; 0

Art. 6.° A citação inicial, que será requerida em petição instruída com a certidão da dívida, quando necessário, far-se-á por mandado para que o réu pague incontinenti a importância da mesma; se
não o fizer, pelo mesmo mandado se procederá à penhora.
No caso do art. 2°, § 2°, a petição inicial será instruída com a
conta do alcance, definitivamente julgado, ou com o contráto e a
conta feita de acordo com ele e visada pela autoridade competente.
§ 1.° Não encontrado, ou se ocultando o devedor, pelo mesmo
mandado se procederá ao sequestro,independentemente de justifica.
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côo. Se dentro em dez dias não for ainda encontrado para ser inti- polis de verificar se as partes são legítimas e estão legalmente remado, o que o oficial 1' r a:1:11, -w:a a citação far-ee-á por edital; findo presentadas, proferirá despacho, dentro em dez dias, para:
o prazo dasta nfliino. c aa a rra aaa-á o • sequestro em penhora.
I - mandar suprir as irregularidades ou nulidades, dentre estas(
§ 2.4 Do mandailo e
aii3O da diligencia dar-se-á contra-fé
decretando as que forem insanáveis;
ao réu.
II
decidir
qualquer matéria estranha ao mérito da causa, maá
Art. 7.° A rits, , fioa.-,n-á na pessoa do réu, ou do seu
cujo conhecimento ponha termo ao processo;
reora:entanl a!'a]
1 1i a a'rido dispensa a da mulher; a desta-,
III - ordenar, de 'ofício ou a requerimento das partes, as exames,
quando a afaa;a taa iaa a a., marido; a de um sócio, ou adminisvistorias, diligências e outras provas indispensáveis it
trador, a dos demais, aaaa. a d;\ ida for da sociedade; a do adminisinstrução da, causa;
tra.; " Ta cn
ori;in
- 10 condomínio, a dos demais condôIV - conhecei' do mérito da causa si o réu for revel ou a defog
mina . . e a do invantari - tde,
somo a do cônjuge sobrevivente ou
tiver sido apresentada fora do prazo legal.
lo turdeiros, detento:1-s d a 1::
:a a dos demais interesandos, quando
Parágrafo único. Para o suprimento de irregularidades ou
a (tis ida fi a da asaal:a.
Art. Sa
ihniaaala caa! ,'H. : ., n pia da peticão e do dastriailti,
dadas, ou a realização de qualquer diligência, o juiz marcará prazo,
cominnean, o prazo nar
eu início, o local onde fraciona que não deverá ser superior a dez ou a trinta dias, caso o ato houver,
d a fa a
de se realizar dentro ou fora da jurisdição, podendo ser excepcionalescHvão e do juiz.
aasini tala:a
e
•
art. asi í;' rife enanntrar o citando onde deva aci. citado, mente prorrogado, per duas •, eza a, no máximo, ei o exigirem as cir.
mas ciente ch TI' SP Po..ïullva ira tarattório da jurisdição do juiz, o cunstancias do caso ou pectiliaridades locais.
oficial portador da maodado mareará desde logo hora certa para a
Art., 20. An prorerir o de-onalm a que se refere o artigo antd,
citação, ao tiro de 48 horas, iidepandantamente de nova diiiaa'naia rir, o iniz pderá, cominando reis de
desobediência:
ou daspacho.
o compareeiraalao pessoal do réu, testemunhas e paI Art. 10. A citação far-ai'-á aoa aditai s , o citando não far coii is à andine;.1
is.-trução e julgamento;
nhecido, ou ', silvar fera do território da, jai,a-lição do juiz, rol em
II - ordenar a prodlik:q ou o exame de documentos que se ubera
lugar ignorado, incerta Ga inaraasivel, ou, aiada, no -1ra.aair, o
arn poder do rt'ai ou lii terceiros;
que dois oficiais do juizo aarlificarão.
III - requisitar quaisquer esclarecimentos ou informaotlee a re.4
Parágrafo único, fanando a acari Mia for prounsta no faro
partia-;es públicas ao a particulares.
domicílio ou da reaidencia do raç u, a citação acra feita por provatória, se o me,ono estiver em lugar certo e sabido, fora do território
Art. 21. O juiz. salvo as limitações decorrentes desta lei, terá
da jurisdicão do juiz.
ampla liberdade na flircção da prova, ficando ao seu arbítrio ordeArt. 11. Do e.lital do citação, alem dos requisitos do mandado, nar, de ofício, a sua produção, concadê-1a ou denegá-la, ampliá -la
constará o prazo, que o juiz, atendendo a peculiaridades locais, fixará restringi-la, com o tini de assegurar' à eauaa uma decisão rápida e
de dez a noventa dias.
conforme à justiça. "I\1 ,, a a prova, para elidir a dívida, deverá seg
§ 1.° O edital será afixado no local do costume, na sede do Juizo, inequívoca.
e publicado três vezes pelo menos, na forma do art. 72, devendo junArt. 22. Quando o despacho a que se refere n art. 19 não pusef
tar-se aos autos oa exemplares do jornal em que for inserta a putermo a-o processo, ora quando conclusos os autos por catarem, fiadora
blicação.
§ 2? Decorrido o prazo, que começará a correr da data da pri- os prazos nele marcados ou ainda si não houver que tomar qualquer
meira publicação, será a parte havida por citada, expedindo-se o das providências referidas nos arta. 19 e 20, o juiz de s ignara, para
um dos dez dias imediatos, hora para a audiência de inst a ução e
mandado de penhora.
Art. 12. A citação inicial será feita à propria parte, ou a pro- julgamento da causa.
curador com poderes especiais; ou, ainda, na pessoa do administraArt. 23. Na audiência de instrução e julgamento o rapacacntant.d
dor, gerente, feitor ou preposto, quando a divida se originar de ato da Fazenda e o do réu farão, oralmente e dentro do prazo de quinze
por estes praticados.
minutos para cada um, a sustentação de suas razões e a apreciação
Parágrafo único. As intimaçõas far-se-ão na pessoa do mandatá- da prova produzida. Antes do debate o juiz, si entender c,onvenientoo
rio judicial. do réu ou, quando cruel, sob pregão em audiência.
ouvirá os depoimentos do réu, das testemunhas e dos peritos. Afinal/
proferirá a sentença.
na.
§ 1.° Do que ocorrer na audiência, c especialmente da sentença,
o escrivão fará, por escrito, um resumo, que juntará aos autos depois
Art. 13. A penhora deverá recair em bens que bastem para de autenticado pelo juiz.
pagamento do principal. juros e custas.
§ 2.° Si o juiz não se julgar habilitado a proferir, desde logo, á
Art. 14. O auto de panh o ra, pena dia raaponsabilidarie de quem sentença, poderá determinar que os autos lhe sejam conc lusos. af101
o lavrar, conterá:
de proferi-la, por escrito, dentro em dez dias, a contar da audiências
Art. 24. A causa deverá ser julgada pelo próprio juiz que or.
I - a data e o local eu mia for feita;
danar o processo (art. 19).
11" - o nome lo rêu:
Parágrafo único. Quando, por impedimento legal, não se ver/..,
TIT - a riesarican clara e precisa da coisa penhorada, de modo que
ficar a identidade da pessoa física do juiz que ordenou o processa,
se possa Cngiiramenle identificar;
com a do q ue presidir a audiência de insfrução, poderá este deter-,
IV - o nome e a acsinafura da depositário;
V - qualonar outra cirenn s táncia relevante, pertinente à dili- minar outras diligências, que entender necessárias para formar auti
conviceão, marcando a seguir nova audiência, na forma prevista mi
gancia;
art. 22.
VI - a assinatura do oficial que o lavrar.
DA AVALIAÇÃL
Art. 15. A coisa penhorada será sempre depositada em mãos do
exeardadn. quando imovel.
Art. 25. Julgada subsistente a penhora, proceder-se-á à avIta
Recaindo a p enhora sobre coisa movei, títulos ou dinheiro, poderá o d ep ósito fazer-se em mãos do devedor, se for idóneo e a isto Ilação dos bens penhorados.
Art. 26. Quando não houver avaliadores privativos, a avalia.
se não opuser previamente o representante da Fazenda. Caso contrário, far-se-á o depósito era mãos do depositário oficial, onde ção será feita por dois avaliadores designados pelo juiz, um dos qual4
indicado pelo representante da Fazenda.
holivrr, e. s p não houver, de depositário nomeado P el o juiz.
Art. 27. Os avaliadores procederão à diligência dentro em de2
DA DEFESA E SUA IMPUGNAÇÃO

Art. IA. O Taiti deduzirfc a sua defesa por meio de embargo s . dentro em dez dias contados da data da penhora, ou no caso do art. 10,
parágrafo único, da entrada da precatória Tio cartório do Jnizo deprecante. Nesse prazo deverá alegar, de uma só vez e articuladamente. toda a matéria util à defesa. indicar ou requerer as provas
em que se funda, juntar aos autos as que ennstarem de documentos
e, gorando houver. o rol de testemunhas, até cinco.
Parágrafo único. Quaisquer exceções, dilatórias ou peremptófias. serão arguidas como preliminares dos embargos, e juntamente
eom estes processadas e julgadas.
Art. 17. Nos processos desta natureza não se admite reconvenção ou compensação.
Art. 18. O escrivão dará vista dos autos ao representante da
Fazenda, pelo prazo de dez dias, para impugnar a defesa, e Indicar
ou requerer as provas que julgar necessárias, juntar aos autos as
tacão,
que constarem de documentos e, se houver, o rol das testemunhas,

dias, prorrogáveis até noventa, a arbítrio do juiz, quando si houver
de atender a peculiaridades locais; fornecendo - !h » o eserivão cópia
autenticada do auto de penhora e do despacho de designação, o qua
certificará nos autos.
Art. 28. Os avaliadores consignarão no laudo as oireunstáneial
relevantes que justifiquem a estimação dada à coisa.
Art. 29. A avaliação não se repete, salvo erro ou dolo dos alias
hadores ou existência de ornas ou defeito da coisa atá entáo deseq4
Art 30. Em caso de divergência entre os avaliadores tomai'
se-á corno base o preço médio.
Art. 31. Não dependem de avaliação os títulos de crédito que

tiverem cotação oficial e os bens de valor tão exíguo que não eom.1
porte despesas judiciais. O representante da Fazenda, até a ene..
dição de editais para a arrematação, juntará aos autos provq da 04
no primeiro caso, e, no segundo, estimará o preço.
4
DA ARREMATAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E REMISSÃO

até eineo..

DA INSTRUÇÃO E

~AMENT0

Art. 29. Com a defesa e a Impugnação, se houver, o escrivão
*Irã 01 autos 00110 1W308 ao j uiz, O qual, ordenando o processo, e de-.

Art., 32. Concluida a avaliação, com a juntada do Iand6 barita

os autos conclusos ao juiz para a designação, dentro em 48 horas, di2

dia, hora e local para a arrematação, esq hasta pública, doa berpç:*
uberados.

uarta-reira
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Parágrafo único. Os títulos de divida pública serão vendidos
Ni forma da lei.
Art. 33. A arrematação será precedida de ed:tais, afixados no
local do costume, na sede do juizo, e publicados na imprensa três
'setes pelo menos, devendo a última publicação sor folia (ar: dia próXimo ao fixado para a praça.
Parágrafo único. Os editais indicarão:
- a natureza e o estado dos ' bens; sendo imóveis, sufi ailuação,
earaoterLstioos e confrontações;
II - o preço da avaliação;
III - o dia, hora e local da praça.
Art. 34. O prazo, contado da primeira publicação, será de
trinta dias para a primeira praça e de dez para a segunda, quando'
lie tratar de bens imóveis; a metade, si forem móveis.
Atendendo a peculiaridades locais, o juiz poderá fixar no dobro
betes prazos.
Art. 85. Para a primeira arrematação tomar-se-á por base o
orci oo da avaliação; para a segunda, esse preço com a redução de
k
Art. 86. Não havendo licitante; à primeira praça, proceder8e-ti à segunda, observadas as formalidades .e a redução previstas
Slos artigos anteriores; si o mesmo ocorrer novamente, serão os
bens vendidos pelo maior lance.
Parágrafo único. O arrematante, em qualquer caso, deverá gas
rantir o lance com o sinal correspondente a.20% do seu valor.
Art. 37. A Fazenda poderá requerer a adjudicação dos bens
levados à praça, após o último pregão, caso não encontrem licitantes.
A adjudicação será feita pelo preço do maior lance, ou pelo da avaliação, com o abatimento de 40 %, quando; na segunda praça, não
tiver havido licitantes.
Art. 38. Até a assinatura do auto de arrematação ou de adjudicação, o réu, o seu cônjuge, os seus descendentes ou ascendentes
poderão remir todos ou alguns dos bens praceados, por preço igual
ao maior lance oferecido, ou ao da avaliação si não tiver havido lieitantes.
Parágrafo único. A remissão Dão poderá ser parcial quando houyer licitante para todos os bens.
Art. 89. A arrematação, a iadjudicação e a remissão serão reduzidas imediatamente a auto eircunstânciado, que será homologado
por sentença dentro em 48 horas.
Parágrafo único. Qualquer impugnação concernente a esses
atos deverá ser alagada antes da assinatura do respectivo auto, e dele
constar. Si relevante, o juiz recebe-la-á como embarg as, na forma dos
arte. f6 e seguintes.
Art. 40. Si o arrematante, ou seu fiador, não pagar dentro em
48 horas o preço da arrematação, perderá, em beneicio da execução,
e sinal a que se refere o art. 38., parágrafo único, voltando de novo_
it praça ,os bens excutidos.
Art. 41. Em favor daquele que arrematar, requerer a adjudioação ou remir os bens praceados será extraida a respectiva carta
depois que transitar em julgado a sentença que homologar a arreMatação, a adjudicação ou a remissão, ou julgar os embargos opostos
postes atos.
DOS EMBARGOS DE TEROEIRO

Art. 42. O terceiro ao mesmo tempo senhor e possuidor dos
bens penhorados poderá, até a assinatura da carta de arrematação,
adjudicação ou remissão, alegar e provar o seu direito, por meio de
embargos, opostos dentro em cinco dias, oontadoa da data em que teve
ciência do ato que lhes der lugar, e processados e julgados, em auto
apartado, na forma prevista nos arte. 16 e seguintes.
Art. 43. Os embargos opostos no juizo deprecado antes da deyolução da precatória aerão nele processados e julgados.
Art. 44. O juiz poderá dar aos embargos efeito suspensivo
causa principal, ai desde logo ,Instruidos com prova documental

1nequtvosa.

DOS RECURSOS

Art. 46. Nos processos para cobrança da divida ativa são adratseiveLs somente os seguintes recursos:
I - agravo de petição da decisão que:
a) indeferir a petição inicial;
,
0) puser termo ao processo no* casos do art. 19;
e) julgar os embargos do réu opoatos à ação, à arrematação ou
g adjudicação;
d) julgar os embargos opostos à remissão;
e) Julgar os embargos de terceiro senhor e possuidor;
f) julgar o concurso de credores;
g) decidir, depois de findo o processos sobre a aontagero de
pastas, percentagens ou emolumentos;
II - carta testemunhavel;
jil - recurso 'extraordinário.
- Art. 45. O agravo de petição, que terá efeito suapensivo, de?Pará ser intPrposto dentro em cinco dias da ciência do despacho ou
lientenea.

Art. 47. As razões do recurso e sua impugnação serão deduzidas, por escrito, no juizo • recorrido, tendo cada parte para isto 0
prazo de chino dias.
Art. 48. As razões do recurso o recorrente só poderá juntar
prova documental.
Parágrafo único. Si o recorrido juntar prova documental, o recorrente sobre ela deverá falar, em 48 horas, antes da conclusão dos
autos ao juiz.
Art. 49. A matéria • de que o juiz tenha conhecido, mas de cuja
decisão não caiba recurso, poderá ser novamente alagada quando a
parte recorrer.
Art. 50. Não reformando o juiz a decisão agravada, o escrivão
remeterá os autos ao tribunal superior.
Art. 51. Si o juiz reformar a decisão aÉ cavada, o recorrido,
quando da nova decisão couber agravo, poderá requerer, dentro em
48 horas, e independentemente de qualquer mexa diligência ou arrazoado, a rernessa dos autos à instância, superior.
Art. 52. A 'remessa dos autos deverá ser feita dentro em .48
horas, e independentemente de traslado, quando o juizo e o tribunal
superior funcionarem na mesma cidade; caso contrário, dentro do
prazo que o juiz fixar, até o máximo de 10 dias, e extrai& traslado
das peças principais.
Art. 53. Da decisão que julgar improcedente a ação, o juiz
recorrerá, de oficio, ¡sara o Supremo Tribunal Federal, si a divida
for da União, ou para o respectivo Tribunal da Apelação, si doa Estados ou Municípios, do Distrito Federal, ou dos Territórios.
Art. 54. O recurso da ofício será interposto por simples declaração do juiz, na própria sentença, assegurado à parte o direito
de ser ouvida na instância superior.
DA CARTA TESTEMUNHAVEL

Art. 55. A carta testemunhaval tem por fim tornar efetivo o
agravo ou o recurso extraordinário cuja interposição ou cujo seguimento houver sido denegado. Deverá ser requerida ao escrivão delatiro em 48 horas da denegação do recurso ou da do seu seguimento,
indicando o requerente, desde logo, as peças que deverão ser trasladadas. Extraído o traslado dentro em 10 dias, será a carta processada pela forma prevista para o recurso denegado.
Parágrafo único. Si o agravo estiver expressamente autorizado, o Presidente do Tribunal, ouvido previamente o juiz, poderá
determinar a suspensão do andamento da causa, até o julgamento da
eart a .
DO RECUR§O EXTRAORDINÁRIO

Art. 56. O recurso extraordinário será interposto, processado a
julgado pela forma processual vigente.
DISPOSIÇÕES fIERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 57. A competância para conhecer e julgar a ação para a
cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, nos Estadas, será privativamente de juizes que estiverem no gozo das garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos.
Art. 58. A incompetência do juizo para conhecer do feito não
determinará a nulidade dos atos processuais probatórios e ordenatórios, desde que a parte não a tenha arguido.
Reconhecida a incompetência, serão os autos remetidos ao juizo
competente, onde prosseguirá o feito.
Art. 59. A cobrança judicial da divida ativa da Fazenda não
poderá ser submetida a juizo arbitrai.
Art..60. A Fazenda, na cobrança da sua divida ativa, não está
sujeita a concurso de credores, nem a habilitação de crédito em falência, concordata, ou inventário.
Parágrafo único. A divida da União prefere qualquer outra,
em todo o território nacional, e a dos Estados prefere a dos Municípios . Somente entre a União, Estados, Municípios, Distrito Federal
e Territórios poderá versar o concurso de preferência.
Art. 61. A ação regulada nesta lei corre durante as férias forenses e o seu julgamento pretere qualquer outra de natureza eivai,
em ambas as instancias.
Art. 62. A instância não se interrompe, No caso de falecimento
do réu, ou perda de sua capacidade civil, o juiz, logo que disso tenha
conhecimento, nomeará curador á lide, até que se apresente o representante legal do réu.
Parágrafo único. Os atos praticados da data do falecimento h
investidura do curador à lide poderão ser por ele ratificados ou impugnados.
Art. 63. O conflito de juriadição suscitado pelo réu não suspende o andamento do feito, que correrá até a avaliação inclusive.
Art. 64. Os prazos marcados nesta lei correrão em cartório, 4
independentemente de intimação às partes, salvo nos casos de recurso. Quando terminarem em domingo ou dia feriado. entendem-se
prorrogados até o dia util seguinte.
Art. 65. Os atos e termos judiciais para cu quais mata lei não
fixar outro prazo deverão ser praticados ou las rados dentro O. r É
48 horas.
Parágrafo único. Pela inobservância de qualquer prazo o juiz,
tsu o tribunal superior, poderá impor pena ao aasonnsavel.
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'• Art. 66. O oficial de justiça deverá efetuar dentro em 10
dias as diligências que lhe forem ordenadas. Si não o fizer deverá
disto cientificar a parte, pena de responsabilidade.
Art. 67. A cobrança da divida ativa da União incui»Le aos
seus procuradores, quando a ação for proposta no foro do Distrito
Federal ou no das capitais dos Estados ou do Território do Acre; nos
demais casos, aos membros do ministério público estadual e do
Território do Acre, dentro dos limites territoriais fixados pela organização judiciária para o seu exercício, quando a ação for proposta
'noutro foro.
Art. 68. As petições, arrazoados ou atos judiciais praticados
pelos representantes da União perante as justiças dos Estados, do
Distrito Federal e do Território do Acre, não estão sujeitos a selos,
emolumentos, taxas ou contribu:ções de qualquer natureza.
Art. 69. A Fazenda, quando veacida, não ficará sujeita a pagar custas aos serventuárias do juizo.
_Parágrafo único. As custas relativas aos atos requeridos pela
Fazenda serão pagas quando esta receber o que lhe for devido; as
relativas aos atos requeridos pela outra parte, quando esta recorrer,
e até a remessa dos autos, sob pena de deserção. As demais matas
só poderão ser exigidas depois da Fazenda haver recebido o que lhe
for devido.
Art. 70. As custas, percentagens ou emolumentos de qualquer
natureza serão sempre calculados sobre o valor da divida, e não poderão exceder do dobro desta, quando paga até a sentença inclusive.
Art. 71. Quando a penhora, a avaliação, a arrematação ou outra
diligência for feita por precatória, o juiz deprecado se limitará a
praticar as medidas expressamente deprecadas, mandando juntar aos
autos as alegações ou documentos que forem oferecidos pelas partes.
Parágrafo único. As precatórias serão devolvidas independentemente de traslado.
Art. 72. As publicações de editais determinadas nesta lei serão
:citas em jornal local, dentre os de maior circulação, salvo onde houver orgão oficialmente encarregado de divulgar o 'expediente forense.
Parágrafo único. Si dentro do território da jurisdição do juiz,
e a seu critério, não se editar jornal regularmente, as publicações
serão feitas no orgão oficialmente encarregado de divulgar o expediente forense na capital do Estado.
Art. 73. Não se admitirá recurso algum, na instância superior,
contra o julgamento confirmatório da decisão recorrida e proferido
1.10 agravo ou na carta testemunhavel destinada a torná-lo efetivo.
Parágrafo único. Si a parte vencida for a Fazenda, a decisão
só será irrecorriN el quando unânime.
Art. 74. Nas causas para cobrança de dívida ativa de valor inferior a dois contos réis, só haverá recurso ordinário si a Fazenda
for vencida no todo ou em parte.
~A"
Parágrafo único. O juiz recorrerá de oficio si a decisão envolver matéria constitucional.
Art. 75. As disposições desta lei são aplicáveis aos processos
pendentes, não se permitindo, depois de sua vigência, outros termos
e atos além dos por ela admitidos, nem que sejam processados por
forma diversa da que por ela é regulada.
§ 1.° As ações já distribuida.s ou propostas, nos Estados e no
Território do Acre, mas em que não tiver sido proferida sentença,
•erão remetidas, dentro em quinze dias da data em que entrar em
vigor a presente lei, aos juizes competentes, nos termos do art. 30.
§ 2.° Ficam suspensos os prazos e gemais termos processuais
das causas em curso, que recomeçarão a correr, depois de intimada
a parte, no juizo para onde houverem sido remetidas.
Art. 76. As justiças dos Estados, do Distrito Federal e do Território do Acre, enquanto não for p romulgado o Código da Processo
Civil, aplicarão subsidiariamente, no processo e julgamento das causas a que se refere esta lei, a legislação local vigente.
Art. 77. Esta lei entrará em vigor, em todo o território natonrrol,. no dia 1 de janeiro de 1939; revogadas as disposições em con-

DECRETO-LEI N. 961 — DE 17 DE DEZEMBRO DE 1938
Dá nova redação ao n. 1 do art. 3° do Decreto-Lei n. 395, fie 2,9 (4
abril de 1938
O Presidente da 'República, usando da atribuição que lhe cozi-.
fere o art. 180 da Constituição Federal e tendo ouvido o Conselb4
Nacional do Petróleo e, outrossim,
Considerando que o item I do art. 3° do Dnreto-lei n. 395, de
29 de abri l de 1938, limita às ações ordinárias a forma de constituiçãú
do capital das empresas que se organizarem para explorar a indústria
da refinação do petróleo importado ou de produção nacional:
Considerando que o Decreto n. 21.536, de 15 de junho do 1982,
permite a constituição de parte do capital das sociedades anônima,
por ações preferenciais;
Considerando que o objetivo visado pelo Decreta-Lei n. 395, de
29 de abril de 1938, de nacionalizar a indústria do petróleo ficará
assegurado mediante a exigência de pertencerem a brasileiros natos
e serem nominativas as ações das empresas que se organizarem para
explorar essa indústria, quer sejam ordinárias, quer preferenciai
decreta
Art. 1.° Fica assim redigido o item I do art. 3° do Ilecreto-Lal
n. 39e, de 29 de abril de 1938:
"I — capital social constituído exclusivamente por brasilelsod
natos, em ações nominativas";
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1938, 117° da Indonendênell
e 50° da República.
fibrrutio VARGAS
Francisco Campos.,
A. de Souza Costa.
DECRETO-LEI N. 982 — DE 17 DE DlizEMBRO DE 1938
Abre, pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial de r44
210 :0002000 (duzentos e dez contos de réis), para combate d
peste.
O Presidente da República usando da faculdade que lhe confes4
o art. 180 da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica aberto, pelo Ministério da Eduoaeão e Saudei1
o crédito especial de 210:0002000 (duzentos e dez contos de réis),
para ocorrer a despesas com o serviço de combate à peste bubaniCee
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1938, 117° da Independóiacif
e 50 da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanemet,
À. de Souza Costa.
DEORETO-LEI N. 903 — DE 17 DE DEZEMBRO DE 1938
Aprova o plano e plantas referentes à ampliação do pdteo da astap14
de Trajd, no rama/ da Estrada de Perro Rio do Ouro e, declara
urubu-ta da desapropriação do terreno necessdrio,

O Presidente da República usando das atribuições que lhe coe*
fole o art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1. 0 Ficam aprovados o plano e as plantas que a este acome.
punham, rubricados pelo diretor de Contabilidade da Secretaria de
Estado da Viação e Obras Públicas, referentes à ampliação do pátee
da estação de 'rajá, no ramal da Estrada de Ferro Rio do Ouro, dl
Estrade de Ferro Central do Brasil, e, em consequência, desapropria"
do, nos termos do art. 8° do Regulamento que baixou com o Decrete
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1938, 117 0 da Independência e n. de 9 de setembro de 1903, art. 590, § 2° n. II do Código
Civil, e art. 122 n. 14 da Constituição, o terreno com a área de
PO° da República.
9.61601 2,51, compreendido no referido plano e de propriedade de
GETtiLio VARGAS.
Luiz Je Sousa.
Art. 2.° Nos termos do art. 40 combinado com o art. 41 do et.
Francisco Campos.
Lado Regulamento fica declarada a urgência dessa desapropriação.,
A. de Souza Costa.
Art. 3.° A despesa com a desapropriação a que se refere o artig4
Eurico G. Dutra.
1 , dte decreto, deverá correr à conta do crédito especial aberto uogo.
Dy vt .m r,-1, r1 n. 227, de 1 de fevereiro deste ano.
Henrique A. Guilhelit,.
aio li Janeiro, 17 de dezembro de 1938, 117° da Independénolif
Erico De Lamare Si-o) 110r1.
e i. ir, Hpúlilica
Ostcatdo Arn:ho.
GETULIO \*.11tr,
Fernando
Epie.) De 1,,In:UPY?
cop iava r,ipp cPto fr
Pauto.'
WrftliP

.1.

sim:a

ru.std.

QuKrtã-Telrã
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DECRETO-LEI N. 984 — DE 19 DE DEZEMBRO DE 1938
prime os limites fixados nos arta. 18, alínea "a", e 121, alínea "c",
do regulamento anexo ao Decreto a. 337, de 12 de setembro de
1935.
O Presidente da República, usando da faculdade que lhe coaSere o art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos, os limites fixados pela alínea a do
art. 18 do regulamento anexo ao Decreto n. 337, de 12 de setembro
1985,. que manda aplicar em títulos. de renda federal parte dos sal'dos disponíveis da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Operários
Estivadores, ora Instituto de Aposentadoria e Pensões da Estiva, e
Pela alínea c do art. 121 do mesmo regulamento, que determina a
ocasião em que poderão ser comedidas as pensões aos herdeiros rios
Esmolados da referida instituição.
Art. 2.° O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 8.° Revogam-se as diaposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1938, 117 0 da Independência
11 50° da República.
I•
ltrrumo VARGAS.
Waldemar Falai
DECRETO N. 3.408 —DE 5 DE DEZEMBRO DE 1938
'Aprova o Regulamento para a Instrução dos Quadros e da Tropa

(Publicado em (6-12-1938)
RETIFICAÇÃO

onde se lê, à página 25.474, no Capítulo V, da Segunda Parte:
cujo grau de reparação terão parti"111. As inspeções
Oldarmente em conta".
Leia-se:
cujo grau de preparação terão parti911. As inspeções
0ft/dormente em conta".
DECRETO N. 3.465—

DE

17

DE DEZEMBRO DE

191

Declara extintos cargos excedentl
O Presidente da República:
Resolve declarar extintos, por se acharem vagos, dois (2) cargos excedentes da classe F, da carreira de "Datilógrafo", do Quadro I do Ministério da Viação e Obras Públicas, aproveitando-se o
saldo apurado, dentro da verba ' global do respectivo orçamento,
para o preenchimento de cargos vagos na referida carreira, conforme dispõem as tabelas anexas à Lei n. 284, de 28 de outubro de
1936, e Lei n. 467, de 31 de julho de 1937.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1938, (17° da Independência
a 50° da República
GETULIO VARGAS.

Orico De Lamare São Paulo.
DECRETO N. 3.467 — DE 17 DE DEZEMBRO DE 1938
o
Aprova Regulamento da inipeção sanitária, classificação, conservação c embelguem de ovos destinados ao comércio internacional
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 71, alínea a, da Constituição, e
Considerando que os ovos destinados ao comércio internacional
devem ser submetidos à fiscalização sanitária;
Considerando ser uma necessidade o controle, por parte do poder público, da classificação comercial, da conservação e da embalagem dos ovos destinados ao comércio internacional e
Considerando que a exportação desses produtos com Obediência
a normas internacionais geralmente seguidas, virá facilitar esse comércio,
Decreta: 1
Art. 1.0 Fica aprovado o regulamento que com este baixa, assinado pelo Ministro de Estado da Agricultura, para execução da
Inspeção sanitária, classificação, conservação e embalagem de ovos
destinados ao comércio internacional.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1938, 117 0 da Independência
'
c 500 da República.
GETULIO VARGAS

Fernando Costa

Iy
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Regulamento da inspeção sanitária, classificação, conservação e embalagem de ovos destinados ao comércio internacional
Art. 1.° Todos os estabelecimentos onde, por qualquer forma, 'forem manipulados, preparados, industrializados ou armazenados ovos
frescos ou conservados, com ou sem casca, íntegros ou não, destinados ao comércio internacional, ficam inclusos na classe "g" do artigo 2° e § 1 0 do art. 1 0 do regulamento aprovado pelo Decreto número 24.550, de 3 de julho de 1934 e, consequentemente sujeitos às
disposições desse Regulamento na parte que lhes for aplicavel.
Art. 2.0 Pela simples designação de ovos, entendem-se ovos de
galinha.
Parágrafo único. Os ovos que não sejam de galinha terão designação mais precisa de sua natureza, devendo constar das cairel
ou volumes que os contenham, em caracteres bem visíveis, indicação exata da espécie de que provenham, de acordo com o § 2 0 de
artigo 34.
Art. 3.° São considerados ovos frescos aqueles que apresentarem os seguintes característicos:
a) não tenham sido submetidos a qualquer processo de conservação;
b) casca — forte, sã, íntegra e limpa sem ter sido lavada;
c) Câmara de ar — fixa, com limites relativamente pouco visíveis e o máximo de cinco (5) milímetros de altura;
d) gema — translúcida, visivel ou pouco visivel, firme, coaeistente, ocupando a parte central do ovo, sem germen desenvolvido;
e) clara — transparente, consistente, perfeitamente limpa, sem
manchas ou turvações e com as chalazas intactas.
Art. 40 Ovos conservados são os que forem submetidos a qualquer tratamento aprovado pelo D.N.P.A., visando impedir ou retardar o desenvolvimento normal dos fenómenos de decomposição.
Parágrafo único. Seja qual for o processo de conservação deverá ser expressamente declarado nas caixas ou volumes e, si o pata
Importador o exigir, nos próprios ovos, em caracteres bem visivels'
e resistentes à ebulição.
Art. 50 Conservas de ovos são os produtes constituidos por ovos
sem casca e suas membranas ou por partes de ovos que tenham
sido congelados, salgados, desecados ou submetidos a qualquer tratamento aprovado pelo D.N.P.A.
Art. 6.0 S6 será permitida a refrigeração ou qualquer outro
processo de conservação para ovos com casca, destinados ao comércio internacional, quando apresentarem os característicos determi.
nados no •art. 3°.
' § 1.° Os que não satisfizerem tais exigências, mas estejam em
boas condições sanitárias só poderão ser objeto de comércio internacional quando transformados em conservai de ovos, de acordo
com o artigo anterior.
§ 2.0 Igualmente só como conservas poderão ser exportadas os
ovos que, embora frescos ou em boas condições sanitárias, Opresentarem os seguintes caracterlstieos:
a) câmara de ar que se desloque de um polo a outro do ow
Ou que tenha seis (6) ou mais milímetros de altura;
b) gema aderente à casca;
c) manchas ou estrias de sangue;
d) casca suja, rachada ou lavada;
e) contato com material de embalagem húmido.
Art. 7•0 É terminantemente proibido usar para a conservação
de ovos com ou sem casca, íntegros ou não, quaisquer processos ou
substâncias que possam transmitir-lhes propriedades prejudiciais.
Art. 8.0 Serão condenados aumariamente os ovos frescos ou
conservados que:
a) contenham substâncias tóxicas;
b) sejam oriundos de regiões ou estabelecimentos interditos de
acordo com o art. 11;
•
e) tenham tido contato com qualquer material capaz de trans..
mitlr-lhe odor ou sabor estranhos, ou que possa infectá-los ou
enfestá-los;
d) apresente sinais de decomposição;
e) estejam parcial ou totalmente invadidos por cogumelos.
Art. 9.° As conservas de ovos invadidos por cogumelos, total
ou parcialmente, bem como as que apresentem quaisquer sinais de
decomposição, serão condenadas.
§ 40 Considera-se fraude a elaboração de conservas com ovos
que incidam nas alíneas do artigo anterior'.
§ 2.0 Serão tambem consideradas fraudadas as conservas de
ovos adicionados de antisséticos, bem como as que forem preparadas ou elaboradas com snb planeias consideradas prejudiciais à sande'
humana.
Art. 10. Os proprietários dos estabelecimentos onde forem ve-1
rifieadas as infrações previstas nos parágrafos do artigo anterior,
incorrem nas penalidades cominadas na letra a, do § 30 do art. 188,
do Regulamento aprovado pelo Decreto n. 24.550, de 3 de julho
de 1934.
Art. 11. O D.N.P.A. verificará quais os parques ou aviário.;
onde estejam grassando entre as aves quaisquer 7.00119SEI causadas
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por germens que possam ser veiculados pelos ovos e sejam 7frejudi- químicos ou biológicos, serão feitas pelos laboratórios Regionais de
Análises _R. A. ) ou pelo Instituto de Biologia Animal (I . B . A . ).
ciais à sande humana.
§ 1.° Tais eatalielecimentos não podarão exportar ovos P fica- de acordo com o artigo 185, do Regulamento da Inspeção federal
ate carnaa e Devi VadtH.
rão interditados até que provem, com certificado do D.N.P.A.,
estar livres da epizootia que gra,-;ava cm suas aves.
.1 . 21. O Tu.N.P.A. a qualquer momento, seja no próprio
g 2. 0 Si muitos esialialacimantas de datarminada zalia forem estatielecimenlo do origem, em transito dentro do país ou no porto
contaminados simullanaamenta, toda a raaião ficara implantada.
da embarque oa ra 41 exterior, poderá fazer inspecionar os ovos que
§ 3P O D.N.P.A. dará aos industriais intaresndoa volita-ci- sa destinani ala amuarei° ir emocional, afim de controlar a execução
ai:lento imediato dos parques, iiviarios ou regiões deelasad,,s inter- doa iflapoait:vas ri-guiai-acidares que regem a marcação, embalagem,
comercial, ale., ou para verificar qualquer suspeita.
ditados para a exportição de ovos.
a
1P
Para
verificaçãn do peso dos ovos em virtude da grande
%lu
rn
,n
a
fi
a
,cascat
i
'
p 1
Art.. 12. Os operários, ampregadas ca
vaaiaçai da tara (qualidade. de madeira da caixa, espessura das
(11 preparo e elaboraçãa de annaarana, dena manipulação de
tbeas, material de eml:r.lagom, pregos, arame, etc.), faz-se abrir a
vem ter hábitos higiênicos e aaia aanalmanta, stibmatidos a e'.oino caixa ou voltura e e:-.^Albern-so os ovas menores que serão pesados
l
pela
Sande
Pública
o
ra!,
fie:I
n d o a P rO P rivt "‘ I ' in fli cal :1 1) 1 ' 1e
IlléGiC0
em caixa devidamente tarada.
-cimentobrgadpiTánseçãoFadr]li,qupv
52. 0 Duranto a verificação do peso, para a classificação comernão estarem acometidos dto infalaa -i a s gastro-iniestinais. nem quais- cial, inspecionar-se-à a frescura ou estado de conservação dos ovos
quer doenças infecto-con t agiosas ano os incompatibilizam com 'a e a limpeza da casca, ao mesmo tempo que se observará se
manipulação de ovos e derivados.
a madeira da caixa, o material de embalagem e a marcação dos
Parágrafo único. A inspeção da saude podará ser exi g ida a ovos e dos volumes obedeceu às exigências contidas neste Regulaqualquer momento e tantas vazas imantas forem necessárias, si as- mento.
sim o julgar a Inspeção Federal,
§ 3." Nesta reinspeção dever-se-á examinar pelo menos uma
Art.. 13. É terminantemente proibido qualquar manipulação, faixa de. cada classe, e na caixa reinspecionada, pelo menos dez por
preparo, armazenamento ou industrialização por qualquer firma. da cento (10 %) dos ovos nela. contidos.
ovos frescos ou conservados, com ou sem casca, íntegros ou não, desCLASSIFICAÇÃO COMERCIAL, EMBALAGEM E MARCAÇÃO
tinados à alimentação humana, nas inc a rnas salas, dependências,
matas ou depósitos em que sejam trabalhados, preparados oh arArt, 22. Para efeito de exportação internacional fica estamazenados ovos e derivados não comestiveis.
belecida a classificação comercial dos ovos com casca, baseada em
Parágrafo único. 'rodas as caixas, carros ou quaisquer reci- seu peso e na coloração da casca.
pientes destinados a ovos com ou sem cascas, íntegros ou não. desArt. 23. Quanto ao peso, os . ovos deverão enctuadrar-se nas setinados à fabricação de produtos não coméstiveis, serão devidarnen.te assinalados com cores diferentaa, terão escrita a palavra "ron- guintes classes ou categorias:
danados" em letras bem visiveis e não poderão ser utilizados em
a) seletos;
outros misteres.
b) extras;
c) especiais.
Art. 14. O processo aconselhavel para conservação de ovos destinados ao comércio internacional será a refrigeração pela circu§ 1.° São considerados seletos os ovos que acusarem sessenta
lação de ar frio por intermédio de ventiladores, à temperatura não (GO) gramas ou mais, de peso, por unidade.
Inferior a menos um grau' centigvado (1 tal e grán higrométrico •
§ 2." São ovos extras aqueles cujo peso oscile entre oincoenta e
conveniente ou de preferência, a refrigeração em uma atmosfera de cinco (55) e sessenta (60) gramas por- unidade.
gás inerte a temperatura de zero a um grau centígrado (0 0 a 10c).
§ 3.° Ovos especiais são os de peso compreendido entre quaParágrafo único. Outros processos psderão sor admitidos a renta e oito (48) e cincoenta e cinco (55) gramas.
juizo do D.N.P.A.
§ 4.°' Os ovos cujo peso seja inferior a quarenta e oito (48)'
por unidade não podem ser classificados para o comércio
Art. 15. As c,âniaras frigorificas onde se faça a refrigeração gramas
de ovos serão exclusivamente ulilisadas para este fim e não pode- internacional.
'lat. 24. A classe dos ovos constará obrigatoriamente na testeira
rão receber quaisquer outras
és rins mimas, semi-produtos ou da caixa,
bem corno o peso líquido e bruto do volume, expresso em
produtos finais.
quilos ou Mina.
Parágrafo único. As c:kl-Ja p as. depósitos mi porhos de quaisquer
Art. 25. Quanto ãssosoloraeris) ft:, essius. os lavas ;serão elassificadoa
veículos terrestres, fluviais on marítimos que recebam ovos e derivados para exportação, deverão estar somplelamente limpos, li- nos seguintes tipos:
vres de carnes, frutas, legumas ou quaisquer prorintos que, por
a) brancos;
O05

TY1W(

sua natureza, possam transmitir-lhos odor ou sabor estranhos.
Art. 16. Ao saltem das cánairas frias para a exportação. os
ovos serão cuidadosamente reiusperienailos e apartados para fabricação de produtos não comi s stixeis todos aqueles que não satisfiz e
-remxatnàsig
-oleias contidas neste llegulameal
Ari. 17. os entrepostos de ovos que fizerem comércio internacional deverão ter, pelo menos, as seguintes dependências:
a) laboratório para miragem ao ovoscópio, exame de 'fluorescência da casca o todas as análises empíricas ou científicas para exame

rápido da frescura, da consen ação ou condições sanitárias do ovos
com ou sem casca:
b) sala dc classificação camovcial com as necessárias instalações
e número suficiente de balanças GrdimiriaS e decimais com os respectivos jogos de pesos convenientemente aferidos, tudo proporcioPal ao volumo dos trabalhos ex.ecutados nos estabelecimentos;
c) depósitos ou cantaras para recebimento do ovos:
d) depósito ou edmaraa para ovos destinados à exportação;

e) dependências para aprovei;.amento industrial ou inutilização
dos ovos condenados;
f) instalações sanitárias.
Parágrafo único. Nenhum estabelecimento desta natureza pode
eer inatalado próximo de cortumes, fábricas de produtos orgânicos,
Indústrias ou depósitos de quaisquer produtos que produzam máo
cheiro.
Art. 18. O pessoal encarregado da inspeção de avos, seja pela
miragem ou por qualquer outro processo, bem como de sua classificação comercial para exportação internacional, deverá ser devidamente habilitado e ter conhecimento pleno das esigénria; votadamen t ares.
Parágrafo único. A inspeção federal poderá submeter a
prova prática de habilitação a quaisquer empregados ou pessoal
encarregados desses serviços, ficando o proprietário obriaado a
afastar dos trabalhos dessa natureza aqueles que não estiverem plenamente habilitados.
Art. 19. Os trabalhos do inspeção, classificação comercial, embalagenr, mareação dos ovos e das caixas serão feitos sempre na
presença da inspeção federal.
unia

Art. 20. As análises do controle ou poricia is. de ovos.

P

007' quaisquer proressos empíricos ou científicos, me,:.'sti,ss,. físirst-

b) corados.
Art. 26. Os ovos serão acondicionados em caixas padrões mijas
testeiras evidenciarão os tipos contidos, por extenso, ou abreviada-

mente pelas letras:
B -Brancos.
C -Corados.
Art. 27. O acondicionamento em conjunto, dos dois tipos acima
classificados, numa única caixa, constituirá um terceiro tipo de produto comercial, desde que à testeira da caixa conte a inscrição
MESCLADO, identificando o seu contendo.
Art. 28. Para melhor apresentação do tipo rneaclado é recomendável que os ovos brancOs e corados sejam acondicionadoS ern
camadas diferentes, superpostas alternadanieute nã mesma divisão
da caiaa ou separadamente em cada um dos dois compartimentos.
Art. 29. Os ovos devem ser embalados eia lâminas de papelão
forte, branco, inódoro, seco e refratário à humidade, com caixilhos
ou divisões celulares para trinta e seis (36) unidades, sendo as camadas perfeitamente isoladas uma das outras.
§ 1,° Nos caixilhos os ovos serão acondicionados de ponta para
baixo, evitando-se colocar ovo- grandes em células pequenas 011
pouco profundas para evitar quebras.
§ 2.° O fundo e a parte superior da caixa deverão conter proteção do mesmo papelão, palha ou fitas de madeira branca, não re,
sinosa,. sem cheiro, bem limpas e perfeitamente secas.
Art. 30. A caixa padrão para exportação terá dois compartimentos .scpsrados por uma divisão de madeira, com capacidade para
receber cinco (5) camadas de trinta e seis (36) unidades em cada
compartimento, ou sejam trinta (30) dúzias por caixa.
§ I." As dimensões internas da caixa serão as seguintes: compaimento - 0a 11 ,61; largura - 0 m ,30 e altura - 0 111 ,31. A separação interna dos dois compartimentos será constituída por uma táboa
de 0 m ,01 de espessura. Essas dimensões poderão ser modificadas segundo as exigências do pa ts importador.
§ 2.° O D. N P. A. pcsmitirá outros tipos de caixa desde que
sil
• itelorminado3 pelo país importador.
:1." Em rpe:i, en-o a caixa só poilessó ser confeccionada com
rsadeirii lisaners ssi . si- !amante seca, ma, não tranamila ao a ovos qual-

quer cheiro ou sabar.
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Art. 31. Na embalagem de ovos com ou sem casca, íntegros ou
é terminantemente proibido acondicionar em um mesmo envase,
caixa ou volume;
a) ovos oriundos de espécies ' diferentes;
•b) ovos frescos e conservados, por qualquer processo;
c) ovos tratados ou conservados por métodos ou proacsaos diferentes;
.d) ovos de classe ou categorias diferentes, previstas no aat. 23.
Art. 32. A exportação de ovos de pato, parti, galinha da Angola
ou qualquer outra esnécie, com ou sem casca, íntegros ou não, regerse-á polo presente "Regulamento" dispensadas as exigências dos artigos 22, 23 suas alíneas e parágrafos, 24, 25, 26, 27 e 28.
Art. 33. Todos os ovos receberão na base, isto é, no polo mais
arredondado, onde se localiza a câmara de ar, um carimbo que contenha na parte central a palavra Brasil.
Parágrafo único. Não poderão ser exportados os ovos, nos quais
a marcação a que se refere este artigo, tor defeituosa.
Art. 34. Uma das testeiras da caixa conterá obrigatoriamente
as seguintes indicações:
a) país de origem — Brasil;
b) carimbo modelo 7 do S. I. P. O. A.;
c) peso liquido e bruto;
d) qualidade ou classe dos ovos ("saiotes, extras" ou "especais")
e) letra correspondente à coloração da casca, de acordo com os
artigos 26 e 27;
f) processo de conservação a que foram submetidos os ovos ("frigorificados", etc.).
§ 1.° Nesta testeira da caixa não será permitido nenhuma outra
inscrição, letreiro, marca ou desenho.
§ 2.° Para os ovos a que se refere o art. 32 as exigências das
alíneas c e d serão substituídas pela indicação 'da espécie de que.
provêm.
§ • 3.° É facultado ao estabelecimento exportador imprimir as exigências constantes das letras b, c, e em português ou a correspondente tradução no idioma do pais importador.
Art. 35. Os rótulos destinados às conservas de ovos conterão o
carimbo modelo 7, do S. I. P. 0.! A., peso líquido e bruto e processo de tratamento a que foram submetidas as conservas.
Parágrafo único. Quando tenham sido feitas com ovos mio não
sejam de galinhas, além das exigências já estipuladas, conterão tombem a espécie de que provém os ovos.
Art.. 36. As infrações aos dispositivos do presente Regulamento
serão punidas com as penalidades cominadas no Capitulo XI do Regulamento da Inspeção Federal de Carnes e Derivados, aprovado pelo
Decreto n. 24.550, de 3 de julho de 1934.
Art. 37. O presente Regulamento entrará em vigor 90 dias após
1 data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1933. — Fernando Costa.

Ministério da Educação e Saúde
Por decreto de 13 do corrente, foi tornado sem efeito o de a2
do junho de 1938, pelo (mal fora nomeado o Dr. Oscar José Alves
para exercer, interinamente, o car go da classe H da carreira de madico sanitarista do quadro I, visto não haver tomado posse no prazo
legal.
Por outro de igual data, foi concedida exoneração ao Dr. Evandro Mendes da Silva do cargo, em comissão de assistente, padrão
II, do Ambulatório Au gusto Viana da Faculdade de Medicina da Baiá,
do quadro V.
Por outros da mesma data, foram concedidas aposentadorias,
nos termos da legislação em vigor: a Eduardo Gonçalves Mia no
cargo da classe G da carreira de escriturário; e a Francisco Artur
Costa no cargo da classe E da carreira de almoxarife, ambos do quadro 1.
Por outros do igual data, foram aposentados: Luiz Gonçalves do
Azevedo no cargo da classe D da carreira de prático de farmácia
do quadro I, nos termos da legislação em vigor; e Henrique da
Veiga Jardim Sobrinho no cargo deaprofessor, padrão G. do quadro
VIII. nos termos do art. 156, letra d, da Constituição, combinado com
o art. 2° da lei n. 583, de 9 de novembro de 1937.
Por outro da mesma data, foi transferido, nos termos do artigo 132 da lei n. 378, de 13 de janeioo de 1937, o Dr. Paulo Batista
Roquete Pinto do cargo do assistentd, padrão K, do Museu Nacional,
para o cargo da classe K da carreira de naturalista do quadro I.
Por outro de igual data, foi exonerado o bacharel Armando
Goulart Wucherer das funções de inspetor de estabelecimentos de
ensino secundario no Estado de Alagoas.
Por outros da mesma data, foram designados: Ruben Loureiro
para as funeões de inspetor de estabelecimentos de ensino secundário no Estado de Alagoas; e o bacharel Armando Goulart Wucheror
para as funções de inspetor junto à Faculdade de Direito sio
Alao,Ana.
Por doaretos do 13 do corrente, foram nomeados os Drs. JosO
Derusoli, Fausto Pereira Giiimarães; Pedro Batista de Araujo Pena,
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João Jorge Nemer, Sidney Pereira de Rezende, Enéas da Silva Pereira,
Carlos Marques Dias, Adelmar Carvalho de Mendonça, Adalberto
Severo da Costa e Augusto Garcia, para . exercerem, interinamente,.
o carg o da classe H da carreira de médico sanitarista do quadro I.
Por decretos da mesma data, foram nomeados: Monsenhor Francisco da Gama Costa Mac-Dowell para exercer, interinamente, o
cargo do profeasor catedrático, paran E. de Latim do Externato do
Colégio Pedro II, do quadro I; Alice Leopoldina Chagas para exercer,
interinamente, o cargo da classe E cia carreira do enfermeiro do
quadro I; o o Dr. José Silveira para exercer, em comissão, o cargo
de assistente, padrão II do Ambulatório Augusto Viana da Faculdade
de Medicina da Baía, do quadro V.
Por decreto de 15 do corrente, foi nomeado, nos termos do ar•
tiga.3° do decreto-lei n. 618, de .16 de agosto de 1938, o Dr. Josó
Júlio Velho da Silva poro exercer, como' substituto, a partir de
de marco de 1938, o cargo de professor catedrático, padrão L, da
22 cadeira de Clínica Médica da Faculdade Nacional do Medicina da
Universidade do Brasil, do quadro 1, durante o impedimento do ti.
tular efetivo.

Ministérjo das Relações Exteriores
"

Por Decretos do 15 do corrente:
Foram nomeados, delegados do Brasil à Primeira Conferência'
dás Comiss6es Nacionais Americanas de Cooperação Intelectual, a realizar-se em Santiago do Chile, em janeiro próximo:
O Conselheiro de Embaixada Abelardo Bretanha Bueno do
Prado;
O Dputor Edmundo da Luz Pinto; e
O Doutor Edgard Roquetto Pinto, diretor do Instituto Nacional
do Cinema Educativo.

Ministério da Guerra
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. ras
solveu:
Por Decreto do 19 de dezembro de 1938:
Nomear:
De acordo com o artigoi 10 do decreto 20.486, de 6 de outubrO
de 1936, Virgílio José do Almeida, auxiliar, em disponibilidade,
classe G, da extinta Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado do Sergipe, Quadro V, do Ministério da Justiça Negócios
Interiores, para exercer o cargo da classe F, da carreira de. escriturário, do Quadro 1, do Ministério da Guarra, vago conforme consta
da relação nominal dos ocupantes dos cargos incluidos nas tabelas
anexas à Lei 284, de 28 de outubro de 1936.

Ministério da Viação e Obras Públicas
Decretos do dia 17 de dezembro de 1938:
O Presidente da República resolve declarar'sem efeito o decreta
de 8 de outubro de 1938, em virtude do qual a Valter Nascimento Cordeiro foi readmitido para exercer o cargo da clasae C, da carreira de
"escriturário", do Quadro VII, do Ministério da Viação e Obras Públicas, tendo em vista o que consta do processo ri. 26.546-38, da Secretaria do Estado da Viação e Obras Públicas.
O Presidente da República resolve, de acordo com o art. 1° in fine,
das Disposições Transitórias da lei n. 284, de 28 de outubro de 1936,
expedir o presente decreto a João Martins Viana, que exerce efetiva-.
mente o cargo de "escriturário" da classe D, do Quadro XXXII do Ministério da Viação e Obras Públicas, cargo este anteriormente denominado auxiliar de 2° classe da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Rio Grande do Norte, para o qual Man removido em 19 cio
outubro de 1926. (Processo n. 21.026-38),
O Presidente da República, resolve readmitir:
Abílio dos Santos, no cargo da classe D, da carreira de "conduto
de trem". do Quadro VII do Ministério da Viação e Obras Públicas,'
vago conforme consta da relação nominal organizada na forma do artigo 1°, Capítulo VI, cla citada lei, tendo em vista o que consta do
processo n. 23.457-38, da Secretaria de Estado da Viação e Obras
Públicas.
Paulino da Silva Castro, ex-eseriturário de 4." classe, da Estrada
de Ferro Noroeste do Brasil, no cargo da classe E, da carreira de "escriturário", do Quadro VII, do Ministério ,da Viação e Obras Públicas,
vago conforme consta da relação nominal "ex-vi" do parágrafo único
do art. 1° das Disposições Transitórias da lei n. ?..31, de 28 de eutubro
de 1936. tendo em vista o que consta do processo n. 21.583-38. do
protocolo da Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas.
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O Presidente da República resolve nomear:
Emílio Enedina de Sousa, para exercer, interinamente, O cargo
de agente, com funeões de I.CSifirreiru, da agéncia postal-telegráfica
rie Alexandrina, na Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos d'i
Ile) Grande do Norte. i'.Proces-o n. 26.796-38).
José Davi de Sowa Neto, para exercer, interieamento, o cargo
da classe 11 da carreira de "escrilevario", do Quadro X, do Ministério
da Viação e Obras Públicas, vago elo virtude da exoneração de Maria
Situo da ccedo, de acov,f0 com o art. O, in lei ri, 284, de 28 de outubro de 1936. (Processo n. 21.354-38).
Arlindo de Sousa Melo, condutor de malas da Diretoria Itegior..al
dõ.S. Correios e Telégrafos do Amazonas e Acre, para exercer o cargo
de agente embarcado, parirão F, do Quadro XV do Ministério da Viação
• Obras Publicas, vago em virtude tio .fatecirrionto do respectivo titular, José Feliciano Fernandes. (Prores.so n. 22.522-331.
Maria Odete Matos Ortiz, para exercer o cargo de agente postal
dc Tremembé, cidade, na Direteria Ite ..;icalal dos ,,nrecJos e Telégrafos de São Paute. (Processo n.
Silvio Guaraciaba de Almeida, para o cargo, que exerce interinaMente, de agente postal de Barão 'Ia Angra, na Diretoria Regional dos
Correios e Telégrafos do Rio de Janeiro. (Processo n. 26.501-38).
De acordo com o art. 53. da lei n. 284, de 23 de outubro de 1936,
Jod Pinto Baia, para exercer, interinamente, o cargo da classe C, da
carreira de "escriturário", do Quadro VII, do Minislérie da Viação e
Obras Públicas, vago conforme consta das tabelas ansxas h referida
lei. (Processo n. 26.118-38).
O Presidente da República, resolve demitir, por abandono de em"..r.rego :
António de Pádua Cerqueira, do cargo da classe F, da carreira de
telegrafista", do Quadro III do Ministério da Viação o Obras Públicas, de acordo com o art. 14, § 2, do decreto n. 14.663 ,de 1 de fevereiro de 1921, combinado com o art. 130, a. 6, do Regulamento
ap rovado pelo decreto n. 20.859, de 26 de dezembro do 1931, tendo
em vista o que consta do processo n. 26.971-33, da Secretaria de Estado da Viação e Obrae Públicas.
Erasmino Moreira, do cargo da classe A, da carreira de "estacionário", do Quadro V do ministério da Viação e Obras Públicas, de
acordo com o art. 14, § 2°, do decreto n. 14.603, de 1 de fevereiro de
1921, tendo em vista o que consta do processo n. 20.472-38, da Sepreteria de Estado da Viação e Obras Públicas.
O Presidente da República, resolve demitir:
Gerti Franco, do cargo, que exerce interinamente, de agente postal de São Caetano, na Diretoria Regional doe Correios e Telégrafos
de São Paulo, de acordo com o art. 130, n. (1, do regulamento rprosiado pelo decreto n. 20.859, de 26 de dezembro de 1931, tendo em
:vista o que consta do processo n. 22.838-38, da Sesretaria de Estado
Viação e Obras Públicas.
O Presidente da República resolve aposentar, nos lermos do arMgo 156, letra "d", da Constituição Federal:
Josino Alfredo da Costa, no cargo da classe I, da carreira de "ai)noxarife", do Quadro II do Ministério da Viação e Obras Públicas.
:• rocesso n. 28.776-38).
Leonidia Ferraz Teixeira Filha, no cargo da classe C, da narreios de "ajudante de agente", do Quadro IV, do Ministério de Viação e
Meras Públicas. (Processo n. 27.426-38).
Conceição Barbosa, no cargo da classe F, da carreira de "eseriIakrário", do Quadro IV do Ministério da Viação e Obras Públicas.
151Proees5o a. 27.313-38).
O Presidente da República resolve aposentar, nos termos do ar• o 156, letra . r, da Constituição Federal:
Jordão Leite de Morais, no cargo da classe B, da carreira de "ser,ante", do Quadro XIV do Ministério da ViaQ50 • Obras Públicas.
:(.Processo a. 25.146-38) .
O Presidente da República, tendo em vista o que anata do probus° n. 25.334-38, da Secretaria de Estado da Viação e Obras Públis, resolve aposentar, no interesse do serviço público, Silvino Reginaldo Barros, no cargo . da classe II, da carreira de "oficial admitdrarativo", do Quadro XLII do Ministério da Viação e Obras Públicas, nos termos do art. 177 da Constituição Federal e do lei censígoeional n. 2, de 16 de maio de 1938. (Processo Ti. 25.334-38).
O Presidente da República, resolve exonerae:
. Maria Deolimia Elisa Orsi, do cargo de agente postal de Juqueri,
sistação, na Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de São Paulo.
Wrot•esso n. 26.433-38l .
Anália Gampiello Siqueira, do cargo de agente postal de Epitáeio
Pessoa, na Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Rio Grau4e do Norte. (Processo n. 26.584-38).
O Presidente da República resolve aposentar, nos termos da le:13hlaotio em vigor:
Francisco de Macedo Galvilo, no cargo da classe I, da carrairá de
-'utie-ial administrativo", do Quadro XIV do Ministério da Viação e
-W'as Públicas. (Processo o. 27.428-38).
Jnlia Reis da Silva, no cargo da classe E, da carreira do 'agente".
7o Quadro IV de Ministério da Vior5o e Obras Publicas. (Proce.ço:0
• 26.942-32).

Dezembro .1e.

Rita Bittencourt, no cargo da classe A, da carreira de "estado-,
nário", do Quadro V (Serviços Regionais), do Ministério da Viação si
Obras Públicas. (Processo n. 26.708-38).
Bernardo Café Filho, no extinto cargo de "administrador dos
Correios do Ceará", do Ministério da Viação e Obras: Públicas. (Processo n. 27.286-38).
Estanilail do Ateirode. no cargo da classe E, da earr .2ira de:
"guarda-fios", do Quadro [II do Ministério da Viação e Obras Públicos. (Processo ri. 26.795-38).

Ministério do Trabalho, indústria
e Comércio
Por decreto do 10 do corrente, o Sr. presidente da República,
atendendo ao que requereu o servente, de classe D, do quadro único do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, Manuel Xavier, resolveu aposenta-lo no referido cargo, nos termos da Lei Constitucional
n. 2, de 16 de maio de 198.
Por onlro, da mesma tinia, o Sr. presidente da República, atendendo ao que requereu o estatístico, de classe I, do quadro único, do
Mini.,térin do Trabalho, indústria e Comércio, Sebastião Moreira Lopes, resolveu aposenta-lo no referido cargo, nos termos da Lei Conelilueional ri. 2, de 16 de maio de 1938.
Por outro, ainda, da mesma data, o Sr. presidente da República,
atendendo ao que requereu o estatisti•o, de classe K, do quadro único
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, Francisco José
Bokel, resolveu aposenta-lo no referido cargo, nos termos da Lei Constitucional n. 2, de 16 de maio de 1938.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DO SERVIÇO PUBLICO
EXPOSIÇÕES DE MOTIVOS
DE-531 — Em 13 de dezembro de 1938 — Esmo. zr. Presidente
da República — Em aviso n. 121, de 14 de novembro próximo findo,
o Sr. ministro da Educação e Sande, atendendo ao que propõe a
diretoria do Museu Nacional, solicitou fosse submetida h. consideração de V. Ex. a indicação de Francisco Konder, para exercer, naquele estabelecimento, as funções de guarda fiscal de 5a classe, extranumerário-mensalista, na vaga decorrente da dispensa de Mala..
guias Francisco Marinho.
2. O Serviço do Pessoal e a Comissão de Eficiénoia, ouvido.,
conduiram pela aceitação da proposta.
3. Assim, satisfeitas que foram as exigénelas do decreto-lei número 240, de 4 de fevereiro último, peculiares à espécie, notadamente
as do art. 18, inciso I, e, tratando-se de função eujo provimento
indispensavel, tenho a honra de passar o incluso processo às mãos
de V. Ex., opinando no sentido de nada haver a oplir ao atendi.
mento da presente proposta,
• Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex. os protestoa
cio meu mais profundo respeito. — Luiz Sint6es Lopes, presidente.
Aprovado. Em 14 de dezembro de 1938. — G. VARGAS.
DE/532 — Em 13 de dezembro de 1938 — Esmo. Sr. Presidenta
da República — Era aviso ri. 113, de 11 de novembro próximo findo,
o Sr. ministro da Educação e Sande, atendendo ao que propôs a
retoria geral do Departamento Nacional de Educação, solicitou fosso
submetida à consideração de V. Ex. a indicação de D. Fatelita Rodrigues Fontes, para exercer, na Escola de Aprendizes Artífices de Per..
nambuco, as funções de coadjuvante de ensino de 3 a classe, a partir
do janeiro do corrente ano, por tratar-se de recondução.
2, O Sr. ministro, de%idamente autorizado por V. Ex., admitira,
por portaria n. 3.480, de 16 de dezembro de 1937, Estelita Rodrigues
Fontes para, pelo prazo de um mês, Cxerrer as referidas funçÕes
naquele estabekciaiento.
3. Acontece, porém, que, apezar desse expediente haver sido euviado à redação do Dtidria Oficial em 20 do mesmo rnés, só foi public.ado em 6 de janeiro do corrente ano.
4. Esse atroz°. além de impedir a candidata de receber o salário referente a „:lezembro do último exercido, acarretou sua exclusão da rCI;;I(*) dos e xtranumerário.3-men=alistas: que tiveram suas
oertora,
¡uiva o corre ilt P, por ?s2.:o qcI ea relzw,Tiu
tf-rala, jiil 1 ii O, i, eoiecão do Ditirio Ofivint de, 1037, não
pre-
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"rendo na sua organização que alguma nortada pudesse estar publi-s,
'seda .nr).5 primeiros dias deste ano, mesmo porque um ato que terMinaria a 31 de desembro já não teria como produzir seus efeitos;
muito einl:nra só se efetivasse após a publicação.
5. Entretanto, D. Estelita Rodrigues Fontes continuou a pres-.
liar serviços ne ret'eritlo educandário, durante o atual exercício, selit
perceber, remo tinha de ser, salário algum.
6. Tratas-se, como , se vê, de um caso excepcional, .que, embora
Pio previsto na legislação em vigor, deve ser solucionado favora'semente à candidata proposta.
7. A despeito d não existir vaga na tabela numérica da'
XL A. A. P., isso não devera impedir, entretanto, a aceitação da reCondução indicada pelo Sr. ministro da Educação e Saude, a partir
Pe • janeiro do exercício em curso. •
8. Nesse sentido, ao passar às mãos de V. Ex. o incluso pro-,
roesso, tenho a honra de informar nada haver a opôr ao atendimento'
da solicitação do Sr. ministro, devendo o Serviço do Pessoal já promover, na tabela respectiva, para 1939, a inclusão de uma função de
coadjuvante de ensino de 3" 'classe e indicar, para preenchê-la,
0). Eslelita Rodrigues Fontes. *
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex. os protestos
Luiz Simões Lopes, presidente.
"to meu mais profundo respeito.
Aprovado. Em 14 de dezembro de 1938. — G. VARGAS.
DE 533 — Em 13 de dezembro de 1938 — Excelentíssimo Senhor
Wresidente da República — O Senhor Ministro da Guerra, em empo000 de motivos de 30 de setembro último, atendendo ao que propôso diretor da Engenharia de sua, Secretaria de Estado, submeteu à
aonsideração de Vossa Excelência, por intermédio ( gato Departainiento„a indicação do trabalhador de 2' classe, Benedito Francisco
da Silva, para exercer, como extranumerário mensalista na Usina
jiidro Elétrica, de Bicas do Meio, as funções de artífice de 5' classs,
Tragas em virtude da dispensa, por conveniência do serviço, de José
Joaquim de Carvalho.
2. Propôs, também, o Senhor Ministro da Guerra, para a vaga
.ocorrente desse aproveitamento, iIzio Dias.
3. O Serviço do Pessoal e a Comissão de Eficiência, ouvidos,
,Isoncluiram pela aceitação da proposta.
4. Assim, satisfeitas que foram as demais formalidades do deroto -lei número 240,.. de 4 de fevereiro do corrente ano, aplicaveis
ao caso em exame, notadamente as capituladas no inciso I, do artigo 18, e, como do aproveitamento e da admissão indicados não rejsulte aumento de despesa, por verificarem-se em funç5es vagas, tetiko a honra de passar o ' incluso processo às mãos de Vossa Excelèn, Cis„ opinando no sentido' de nada haver a °pôr ao atendimento da
presente proposta;
Aproveito a oportunidade Para rericivar a Vossa Excelência oa
protestos do meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes,
.
presidente.
Arquive-se. Em 14-12-38. --- G. VARGAS.
• DE o34'— Em 13 de dezembro de 1938 — Excelentíssimo Se-

Olor Presidente da República — Em aviso número 99, de 10 de outubro último, o Senhor Ministro da Educação e Saude, atendendo ao
proposto pela diretoria da Faculdade de Medicina da Baía, solicitou

a este Departamento fosse encaminhada à consideração de Vossa

Excelência a indicação do Doutor Sinfronio da Silva Farias, para
~roer, na referida faculdade, como extranumerário mensalista, as
funções de assistente de ensino de 3' classe, na vaga decorrente da
nomeação do Doutor Carlos Edmundo Chenaud para o cargo de as. Ostente, padrão H, daquele estabelecimento de ensino superior.
2. Ouvidos, o Serviço do Pessoal e a Comissão de Eficiência mainifestaram-se pela aceitação da proposta.
•
3. Assim, satisfeitas que foram as demais formalidades do deano, aplicaveis
ihreto-lei número 240, de 4 de fevereiro do corrente
espécie, notadamente as capituladas no inciso I, do artigo 18, e, como
'a admissão indicada não importa em aumento de despesa, por verificar-se em função vaga tenho a honra de passar o incluso processo
às mãos de Vossa Excelência, opinando no sentido de nada haver a
•
°pôr ao atendimento da presente proposta.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os
protestos do meu mais profundo respeito. — Luiz Sinates Lopes,
presidente.
Aprovado. Em 14-12-38. — O. VARGAS.
DE-835 — Em 13 de dezembro de 1938 — Ereelenti ssimo Sr.
Presidente da República — O Serviço do Pessoal do Ministério ria
Viação e Obras Públicas encaminhou a este Departamento a expositição de motivos número 58-P, de 26 de outubro último s em que nDotul,tr da pasta, atendendo ao proposto pela Diretoria Geral do

•

partarnento dos Correios e Telégrafos, submeteu I consideraeão de
V. Ex. as seguintes indicações, para admissão e melhoria de salá•
rio,, dos extranumerários-mensalistas abaixo discriminados e dist•t
buidos pelas divrrsas diretorias daquele departamento:
l)IIIETORIA R EG 10 NAL DO

PAnÁ

Teleurafista-auxil;a; de i a classe
Alfredo Lacroix de Moura, Pedro de Figueiredo Pamplona, José
Draz do Nascimento, Moacir dos Santos, nas vagas ainda por preencher na tabela respectiva.
Teleurafista-curiliar de 3n. classe
Mandei Gemes de Oliveira, na vaga decorrente da melhoria de
Herber Cals.
Trabalhador
Lourival Ribeiro do Castro, Manuel Pantoja do Espírito Santo,
José Augusto Perdigão e Raimundo da Silva Coelho, os três primeiros nas vagas provenientes da melhoria de salário de Cláudio Iria de
Albuquerquo, Eliezer Mendes Lemos e Manuel Gomes de Sousa, e a
último, em vaga ainda não preenchida.
Telegrafisla-aaxiliar de 3 a classe
•
Osmar Pinheiro de Sousa, na vaga resultante da melhoria che
Osvaldo Graça Pinto.
DIRETORIA REGIONAL DE CAMPAM-1i

Trabalhador
Justiniano Silva o Otávio Josino de Sales, em lugares ainda alo
, preenchidos.
DIRETORIA TEGIONAL DO PIAU'

Trabalhador
Ailley de Moura Santos, na vaga originada pela melhoria de António de Alencar Vieira.
DIRETORIA GERAL

Tatearafista-auxiliar de l a classe
Breno Alves Bonifácio, na vaga decorrente da dispensa de José
Luís Calheiros Botelho.
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

Trabalhador de 4 a classe
João Gualberto Pereira e Francisco de Paula Dias Gaspar, nas
vagas provenientes da melhoria de salário de Francisco Paulino da
Silva e Manuel Costa.
Trabalhador
Malaquias Nunes Meireles, Homero de Melo Sá, Eldomir José
Correia, Luís Gonzaga Bandeira de Melo, Francisco Fortes de Sá Ma.
,nezes, Domingos Rodrigues de Sousa, Petronílio Antônio Prazeres,
Alcides Pereira da Silva, Guilherme Castro e Domingos Hipóilto da
Silva, o primeiro na vaga originada pela melhoria de salário de Ar.
tur Teixeira Lima o os demais em lugares ainda não preenchidos na
tabela correspondente.
Ajudante de maquinista de 3 4 classe
Walbert do Barros Vasconcelos, em vaga ainda não preenchida.
DIRETORM REGIONAL DE CAMPO GRANE>Y

Telegrafista-auoiliar de la classe
Lourival Ramos da Rocha e Jorge Alves .Brovyn, em lugares ain.•
da não preenchidos.
Praticante de l a classe
•
Osvaldo
de
Oliveira,
na vaga originada pela melhoria de saláI
rio de José Bento Martins.
Trabalhador de 3a -classe
Agenor Rondon de Melo, na vaga decorrente da melhoria de o...,
Tomaz do Carmo.
lário
Trabalhador
Afonso Moritz de Carvalho Junior, Napoleão Ramos da Silva,
José Laucídio Viana, João Gregório da Silva, João Vitorino da Silva,
António Ferreira Lima, em lugares ainda não preenchidos na tabela'
respectiva.
2. O Serviço do Pessoal e a Comissão de Eficiência, ouvidos, opinaram, favoravelmente, á aceitação . da proposta.
3. As exigências do decreto-lei número 240, de 4 de-..fevereirt
deste ano, inerentes á especie, foram satisfeitas, notadamente as
capituladas no inciso I, do art. 18.
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4. Provada que está a necessidade de preenchimento das vagas eS
daí não decorra aumento de despesa, de vez que as admissões
se verificarão em lugares vagos, tenho a honra de passar o incluso.
processo ás mãos de V. Ex., opinando no sentido de nada haver a.
opôr ao atendimento da proposta formulada pelo Sr. ministro da
Viação e Obras Pancas.
A prove i to a oportunidade para renovar a V. Ex. os protestos do
meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes, presidente.
Aprovado. Em 14 de dezembro de 1938. — G. VARGAS.

Como

DE/541 — Em 14 de dezembro de 1938 — Exmo. Sr. Presidente
da República — Em aviso n. 98. de 10 de outubro próximo findo, o
Sr. ministro da Educação e Saúde, atendendo ao proposto pela Diretoria da Faculdade de Medicina da Bafa, solicitou a õste Departamento fosse encaminhada a consideração de V. Ex., a indicação do
Dr. Heitor Costa Pinto Marback, para exercer, como extranumeráriomensalista, na referida faculdade, as funções de assistente de ensino
de 2' classe, na vaga do Dr. José Silveira, nomeado, em coraissão,
assistente, padrão H do mesmo estabelecimento.
2. O Serviço do Pessoal e a Comissão de Eficiência, examinando
o processo, concluiram pela aceitação da proposta.
2. Satisfeitas que foram as demais formalidades do decreto lei
notadamente
n. 240, de 4 de fevereiro último, aplicáveisespécie,
à
as do inciso!, do art. 18, tenho a honra de passar às mãos de V. Ex.,
• incluso processo, opinando no sentido de nada haver a opór ao
atendimento da, presente proposta.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex. os protestos do
men mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes, presidente.
Aprovado. Em 15 de dezembro de N38. — G. VARGAS.

Otnembro de 1938

SÃ. Em 20 de dezembro de 1938. Senhor presidente do Departaa
mento Administrativo do Serviço Público. Em virtude do excesso do
serviço, proveniente dos trabalhos de contabilidade com antecedência
.dos pagamentos e registro e distribuição dos créditos conc edidos an
Departamento para o exercício de 1939, venho propõe a Vossa Exce.
lência seja prorrogado, no mês de dezembro, o expediente do contae
bilista da classe I, do Ministério da Educação e Saúde, Oscar aleira,
que está encarregado dos referidos trabalhos, devenoio ser para o mese
reto arbitrada urna gratificação, na forma do parágrafo único, do are
ligo 399, do Regulamento Geral de Contabilidade. 2. Devo informa
mie a despesa poderá correr por conta do saldo da verba 1 — Peee
soai — III — Gratificaçõe.s e Auxílios 5 — Serviços extraordinário
— do anexo 2 do deereto-lei n. 107, de 27 de dezembro de 1937. —eo
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protes.
tos da minha alta estima e mais distinta consideração. — PautoVidate
chefe dos Serviços Auxiliares. — Arbitro a gratificação de 4504004.,
Em 20 de dezembro de 1938. — Luiz Simões Loprs.

DS. Em 20 de dezembro de 1938. Senhor Presidente. Estand4:3
concluido o julgamento dos trabalhos apresentados pelos candidatai'
ao concurso de monografias, aprovado pelo senhor Presidente da Re.
pública, conforme edital publicado no "Diário Oficial" de 1 de ou-,
tubro do corrente ano, venho propor a Vossa Excelência seja arbitra-,
da a diária de 503000, a cada um dos membros das bancas examinadoe
ras, que efetuaram seis reuniões, em outros tantos dias, para o ese
tudo minucioso dos trabalhos referidos. 2. A despesa poderá correr
por conta do saldo da verba 1' — — Gratificações e auxílios —
3 — Ajudas de custo e diárias — 02) do anexo 2 do decreto-lei 107,
de 27 de dezembro de 1937. Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos da minha alta estima e mais distinta
consideração. — Mario de Brito, diretor. da D. S. — A. sua ~efem.*
eia o senhor doutor Luiz Simões Lopes, presidente do Departamento(
DE/545 — Em 15 de dezembro de 19.38 — Exmo. Br. Fresidente Administrativo do Serviço Público. Autorizado, Em 20 de desembr4
da República — Em aviso n. 54, de 30 de agosto do corrente ano, o de 1938. — Luiz Simões Lopes.
Sr. ministro da Educação e Saúde, atendendo ao proposto pela Diretoria do Observatório Nacional, solicitou a êste Departamento fosse
encaminhada à consideração de V. Ex., a indicação de Leda Araujo
DS. Em 20 de dezembro de 1938. Senhor presidenta. Tendo oa
de Matos e Juvenil Pereira, para exercerem, no referido Observatório, doutores Plínio Gatanhe& e Eder Janeen de Melo tomado parte nck
as funções de sub-ajudantes técnicos de 5' classe, nas vagas de Carlos julgamento dos trabalhos apresentados pelos candidatos ao comum,
Augusto Leal Jourdan e Carlos Gooda Lacombe, que, na forma da le- de monografias, nos termos do edital publicado no "Diário Oficial"
gislação em vigor, optaram por outras funções públicas federais.
de 1 de outubro do corrente ano, venho Preliõr a "Vossa Excelência
2. Convertido em diligência para observância de formalidades libes seja arbitrada, na forma da parte final do Parágrafo único do
indispensáveis ao seu prosseguimento, o presente processo se en- artigo 399, do Código Geral de Contabilidade Pública, uma gratificação
contra, agora, em condições de subir à deliberação de V. Ex.
de 3003000 (trezentos mil reis), a cada um, cuja despesa poderá core
3. Houve a audiência do Serviço do Pessoal e da Comissão de rei' por conta da verba 1* — Pessoal — 111 — Gratificações e AuxLe
Eficiência, cujos orgãos se manifestaram pela aceitação da proposta. lios — 5 — Serviços extraordinárjos, 01) do anexo 2 do decreto-14
4. Observadas que foram as demais formalidades do deoreto-lei n. 107, de 27 de dezembro de 1937. Aproveito a oportunidade para
n. 240, de 4 de fevereiro último, aplicáveis à espécie, notadaniente as renovar a Vossa Excelência os protestos da minha alta estima e mala
capituladas no inciso I, do art. 18, e, como das admissões propostas distinta consideração. — Mario de Brito, diretor da Divisão de See
não decorrerá aumento de despesa, por tratar-se de preenchimento de leção. A sua excelência o senhor doutor Luiz Simões Lopes, presie
funções vagas, tenho a honra de passar o incluso processo às mãos de dente do Departamento Administrativo do Serviço MU" Autozeiee
V. Ex., opinando por nada haver a °pôr, à aprovação da presente zado. Era 20 de dezembro de 1938. — Luiz Simões Lope4,
proposta.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex. os protestos do
meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes, presidente.
Divisão do Funcionário robnen
Aprovado. Em 15 de dezembro de 1938. — G. Vences.
Processo n. 1.443 — DF-091 — João Peregrino da unha "gude`
fies Júnior, prático de engenharia, classe I, do quadro I do Ministéria
DE/546 — Em 15 de desernbre de 1938 — Exmo. Sr. Presidente da Viação e Obras Públicas, em requerimento dirigido ao senhor mie
da Repele/ice — O Serviço do Pessoal do Ministério da Viação e Obras nistro da Viação e Obras Públicas, pede transferência para qualquer
Públicas eti , e • I :nhou a éste Departamento a exposição de motivos cargo técnico, daquele Ministério, que mala se eoadone ceai as sumi
n. 66-P, do 14 de outubro último, em que o titular da pasta, aten- habilitações científicas.
dendo ao que propõe a Estrada de Ferro de Goiás, submeteu à consi2. O requerente Juntou ao pedido atestado e titules comprova:te
deração de V. Ex., a Indicação da melhoria de salário dos seguintes
de sua capacidade em menicina, tendo, depois, solloitado a restáextramornerários mensalistas: do artífice de 3' classe, Coser Seália, tee
para a aga de artífice de 2', existente na tabela respectiva; do artí- tuição d es8 "3 documentas, e que foi feito por intermédio do a. P.
fice do 4', Valdemar Barbosa na vaga decorrente da melhoria de em 16 de agosto último.
Ceear acália; do trabalhador de 2' classe, Alivertino Rosa, na vaga,
3. A C. E. E. sugere a transferência para a carreira de médico-, ^i
s
tente
na
tabela,
de
trabalhador
de
1"
do
trabalhador
de
3',
Geeei
clínico do quadro I daquele Ministério, declarando que a documenta»
raldo ote Almeida, na vaga, existente na tabela, de servente de 5'; do ção apresentada pelo requerente permite julgar dá interésee para
trabalhador de 3" Leobino Pereira de Carvalho, na vaga proveniente serviço público a efetivação dessa medida.
ertino Rosa; do operário de obras. José da Paixão
do Inelheria de Aliv
A pzetensão encontra amparo no artigo 35, da Lei n. 284, dei
e Mole, na vaga, existente na tabela, de telegrafista adjunto de 5'; dos 28 de1.outubro.
de 1936.
trabalhadores de 4•• Josó Pereira dos Santos, Pedro Gold, Max Machado Resende e Alaór
i
Puga Ramos, nas vagas existentes na tabela,
5. Nestas condições, nada ba a opôs' à transferência do requereu,
de trabalhador de 3'; doe diaristas, Manuel Marques Póvoa 2°, Tomás te, na mesma classe, para a carreira de médico-clínico, do quadro l do .
Rodrigues da Silva e Ataliba José dos Santos, nas vagas decorrentes Ministério da Educação e Batido, como se sugere, ficando a expedição
da melhoria de Joed Pereira dos Santos, Pedro Gold e Alaor Puga do ato subordinada, preliminarmente, à. prestação das provas de lua
Ramos; e a do aprendiz de 3" classe, Pedro Marques Guimarães, na bilitação de que trata o artigo 35 citado, depois:
vaga existente na tabela, de telégrafista auxiliar de 14.
a) à exis(Ancia de vaga a ser preenchida por merecimento ou da
2. O %mico do Pessoal e a Comissão dê Eficiência, ouvidos, numerário para provimento de cargo vago, e
enaniemtaram-se pela aceitação da proposta.
b) à colocação do interessado no último lugar da edeaee aqua
3. ~dm, observadas que foram as demais exigencias do decreto- vier pertencer.
lei u. 240, de 4 de deverelro do corrente ano, aplicáveis à espécie,
d. Encaminho o processo à D. S., pura a determinação das proe
notadamente as do inciso I. do art. 18, tenho a honra de passar o in- vas de habilitação. — Paulo Lira, diretor de Divisão.
cluso processo às mãos de V. Ex., opinando no sentido de nada haver
n. 2.385 — DF/695 — Otávio Luiz de Barros, correele
a °pôr ao afa iel l inee`e da proposta formulada pelo Sr. ministro da ro, clProcesso
;ee
C,
do
Quadro lu — Serviços Regionais — do Ministério dal
:Mac ,e Obras Pliblicas.
An eo\ eito a es .rtunidade para renovar a V. Ex. os protestos do Gire rio, requer ao Sr. ministro da Guerra a retificação de sua ooks
Meu r ' ais profu ri I respeito. — Lute Simões Lopes, presidente. cação, na lista básica de antiguidade, uma vez que se julga mais antigo do que seu colega, de nome Rodolfo Emílio Precht, que figura enii
G. Veaear
2° lugar.
4‘412~Ciseen-Weele deambre.

Dutirtti-Yeirt
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2. A C. E. G.,, à vista das informações do S. P. C. G. opina
pela procedência do alegado, o que levou o Sr. niinistro a deferir o
pedido de retificação.
3. Verifica-se, no processo, que há divergência entre a conclusão
00 parecer da C. E. G., o o mapa elaborado no S. P. C. G.
4. A C. E. G. afirma que o reclamante conta 6 a. 5m. 2t d. de
adotivo exercício e Rodolfo Emílio Precht apenas "2 a. 7 m. 28 d.",
e o mapa, na coluna própria, consigna, para cada um deles, a seguinte apuração: 6 a. 5 m. 21 d. e "6 a. 1 m. 26 d."
5. Se a contagem certa é a do S. P. C. G., Rodolfo E. Precht
resta hem colocado na relação anexa, isto é, em 30 lugar, logo abaixo
do requerente; ao contrário, porém, o seu lugar será o 7 0, entre Alvaro
j3arbosa e Enclides Mauricio Acioli,
6. Encaminho o processo à C. E. G., para que se esclareça, a
dúvida, devolvendo-se, depois, o processo ao DASP, juntando-se o
~a em duas vias. - Paulo Lura, diretor de Divisão.
Processo n. 3.558 - DF1694 - Marcos Vila, maquinista, marítimo, classe G, do Quadro II/ - Justiça Militar, do Ministério da
Marinha, em requerimento dirigido ao titular daquela Pasta, pede
transferência para classe idêntica da carreira de escriturário do
mesmo Quadro.
2. A pretensão encontra amparo no art. 35, da lei do Reajastznaento e a (1. E. M. manifesta-se favorável ao seu atendimento.
3. Nestas condioaaa nada há a opor à transferência requerida,
prestando o interessado as provas de hailitaoão determinadas em lei
a ficando a expedição do ato condicionada:
a) ii . existência de vaga ou de numerário para provimento de
¡sargo vago, e
* b) à colocação do interessado, por ordem de antiguidade, no último lugar da calsse a que vier a pertencer.
4. Encaminho o processo à D. S. para a determinação das proyas de habilitação que deverão ser prestadas pelo requerente. D. F.,
em 19 de dezembro de 1938. - Paulo Lurc, diretor de Divisão.
Processo n. 1.838 - DF/897 - Jorge Henrique Reidi, arquivista - alasse G --, do Quadro I, do Ministério da Justiça e Negocies Interiores, alegando ter prestado em 1935, concurso para escrevente da
Policia Civil do D. Federal, cargo esse incluido nas tabelas anexas
it lei 384, de 29-10-938, como escrivão - classe G -, do Quadro II-,
Policia do Distrito Federal -, do mesmo Ministério, pede ao senhor
presidente deste Dedartamento a sua transferência para essa carreira e (fiasse.
2. A C. E. J., atendendo estar o pedido amparado pelo art. 35
'da Lei do Reajustamento, opina pelo seu deferimento, supridas as
provas de habilitação determinadas por esse dispositivo legal pelo
concurso prestado pelo requerente, uma vez que este teve a sua validade prorrogada até 31 de dezembro corrente, nos termos do depreto-lei n. 638, de 19 de agosto' deste ano.
3. Nestas condições, e de conformdiade com a jurisprudência já
firmada, nada há a opôr ao deferimento da petição, independente da
prestação das provas de habilitação de que trata o art. 35, citado, ripando a expedição do ato subordinada:
a) à existência de vaga a ser preenchida por merecimento,
I,
b) a ir o requerente ocupar, por ordem de antiguidade, o IB.
Mmo lugar da classe a que vier pertencer.
Pode, pois, o processe_ ser submetido à apresi ação do Sr. Preeidente da República. D. P. em 14 de dezembro de 1938. - Paulo
p acho: Aprovado. Era 19-12-39. Lyra, diretor de Divisão. Des
Wwiti%
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3 Betando amplamente provado o alegado, isto é, que foi ininterrupto o seu exercício, a sua antiguidade, no cargo anterior ao
reajustamento, empata com a do seu colega Antônio Siqueira da
Silva; e tendo ele, porém, mais tempo de serviço, no Ministério,
conforme se verifica do processo e do parecer da C. E. G., cabe ao
mesmo o n. 1 e a Antônio Siqueira da Silva o n. 2.
4. Estando anexada a nova classificação, elaborada nos justos
termos do que se apurou, pode ser submetida à. aprovação presidencial. D. F., em 19 de dezembro de 1938. - Paula Lura, Diretor de
Divisão.
Despacho: De acardo. Em 19-12-1938. - Luis Simões Lopes.,
Processo n. 2.332 - DF/699 - Antônio Eduardo Gineste,
maquinista-marítimo, classe "F", do Quadro XI - 5' Região, do Ministério da Educação e Saúde, com exercício na stib-Inspetoria de
Saúde do Porto de Paranaguá, em requerimento dirigido à C. E. E.,
pede transferência para a Inspetoria de Saúde do Porto de Santos,
Quadro IX - 4' Região, do mesmo Ministério.
2. O Diretor do Serviço de Saúde dos Portos informa não existir vaga, presentemente, na,Inspetoria de Saúde do Porto de Santos,
e a C. E. E. é de pareecr que a transferência requerida não Info-,
ressa aos serviços daquele Ministério.
3. A, carreira a que pertence o requerente, bem como a em que
pretende ingressar têm, apenas, funcionários de padrão "F" e foram;
consideradas extintae pela lei do Reajustamento.
4, Desse modo, mesmo que houvesse vaga na Inspetoria de Saúde
do Porto de Santos, não seria possivel a transferência do requerente, uma vez que o cargo deveria ser suprimido.
5. Não merece, portanto, deferimento a petição, devendo o processo ser restituido à C. E. E. - D. F, em 19 de dezembro de
1938. - Paulo Lura, Diretor de Divisão.
Despacho: De araledo. A C.. B. L - Em 10-12-38. - Latia
Simões Lopes.
Processo n. 2.367 - DF/703 - O Senhor Presidente da Re-,
pública submeteu ao exame do D.A.S.P. a proposta do Senhor Ministro da Viação, no sentido de serem aposentados, nos termos do
art. 177 da vigente Constituição e da lei constitucional n. 2, de 16
de maio do corrente ano, os escreventes, em disponibilidade, da
E.F.C.B. - Quadro 11 - Eugênio Severo Leal e Manuel dos
Santos Correia.
2. Justificando a medida, alega aquele titular que os funcionários aludidos, ao serem submetidos à inspeção médica, no Departamento Nacional de Saúde, foram julgados incapazes para o exercício
de cargo público.
3. Esclarece, ainda, o Senhor Ministro da Viação que não convindo conservá-los em disponibilidade, dado o precário estado de
saúde em que se acham, visto que não poderão mais voltar ao serviço ativo da Nação, submete à assinatura do Senhor Presidente da
República os inclusos projetos de decreto, concedendo-lhes aposen,
tadoria, na forma indicada.
4. O decreto n. n. 19.582, de 12 de janeiro de 1931, que dispõe
, stibre a disponibilidade, aposentadoria, reforma e jubilação dos fun.-.
que
eionários públicos, estabelece em seu artigo

r,

"Os funcionários a que se refere o artigo precedente, que
estiverem incapacitados, por doença, de exercer as funções

que lhes caibam, apresentarão, com a declaração exigida pot
aquele artigo, pedido de aposentadoria, reforma ou jubilação
(Ne será processado na forma da legislação vigente".

Simões Lopes.

Processo n. 2.253 - DF/698 - O senhor ministro do Trabalho
hubmeteu ao estudo do D. A. S. P. o projeto de decreto-lei, apresentado pela Câmara dos Deputados, que visa conceder aos serventuários Mulados da E. F. G. B. do Ministério da Viação, os -mesmos
direttoe e regalias de que gozam os funcionários da União.
2. A C. E. L. S. do Ministério do Trabalho, apreciando o projetado decreto, é de parecer que essa proposição tem assento no artigo 170, n. I, da Constituição de 1934.
3. O art. 170, n. I, dessa Constituição diz que,
"o quadro dos funcionários públicos compreenderá todos ene
bzerçam cargos públicos, seja qual for a forma de pagamento.
•
4. Pelo art. 19, da lei 284, de 28-10-1936, ficou entendido que,
• "os sendo* públicos serão executados pelos funcionarias cuias
.fiargos constem das tabeles anexas a esta lei, e por pessoal , extrann-

15. Nestas condições, e estando devidamente justificado o motiva
da proposta do Senhor Ministro da Viação, dispensável ecrã. Portanto, a apresentação de requerimento dos interessados, solicitando
sua aposentadoria, que pode ser decretada de acórdo com a lei or.,
dinária, isto é, nos termos do art. 156, letra o, da vigente Constitui,

5. Os funcionários titulados da Z. P. g. B. foram induldos nas
tabelas anexas, a lei 284, referida.
6. Assim sendo, não há razão para que se estenda, mediante deereto especial, os direitos e regalias que por lei geral já assistem aos
%acionários daquele quadro.
•
7. Deve o processo ser restituido ao Sr. ministro do Trabalho,
manifestando-se o D. A. S. P. pelo seu arquivamento. I). F., em
MI de dezembro de 1938. -Pauto t[fra.
Despacho: Aprovado, Em 19-12-38. - Luiz Simões Lopes.
Processo n. 2.317 - DF/700 - Fernando Manuel dos Santos,
encadernador da classe "F" do Quadro 1, do M. G., requereu ao senhor Ministro da Guerra a retificação da colocação que lhe • coube,
na li s ta básica, de antiguidade, alegando que o engano se originou de
$oreto sido consignadas, a seu respeito, três faltas em 1925.
2. Devidamente informada, a sua petição mereci o deferi.
krieli n, por parte daquele titular.

do senhor ministro da Viação, propondo a aposentadoria de Ousa
Santiago. no cargo de maquinista de 2` Glasse, em disponibilidade,
da E. P. G. B. do Quadro II, nos termos do ari . til da Constitui-.
oão e da lei constitucional n. 2, de 16 de maio do corrente ano.

.

tmerário".

5. Pode o processo ser restitnido ao Senhor Presidente da lie.
pública, manifestando-es o D.A.S.P. pela sua devolução ao Minis.
Urio da Visai°, para que se digne ordenar o processamento, pela
forma indicada, da aposentadoria doe funcionários. - DP, ern lã de
dezembro de 1938. - Paulo Lifra, D i re tor de DiV18110.
Desperto' De Instado. Em 1942-38. - Luis Simões Lopes. •
Proc. .n. 2.388 D01704 - O Senhor Presidente da Reptiblicê
submeteu ao exame do D. A. S. P. a anexa exposição de motivos,

2. Justificando a medida, esclarece aquele titular que, por decreto de 15 de julho último, foi o referido serventuário, então
ocupante daquele cargo, no qual co propõe a sua aposentadoria, nomeada para exercer o -cargo de maquinista, classe 1, da mesma Estrada, tendo sulo verificada, em inspeção médica, a sua invalidez
para o serviço público, motivo Po r que se faz necessário ~men'

tá-lo.

3. A' vista disso, submeteu aquele titular à assinatura do Senhor Presidente da República os dois projetos de decreto juntos um, declarand,-, sem efeito o ato de nomeação para o cargo de ma.
quiuísia, elasse 1, e outro, aposentando o funcionário, no cargo
maquinista de 2' Plane, em disponibilidade, da referida Estrada.
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4. Este Departamento nada teria a opõr à assinatura dos referidos atos se não fosse o preceito contido no art. 2 0 do decreto número 19.592 de 12-1-1931, que regula a situação dos disponíveis,
estatuir que
"Os funcionários, a que se refere o artigo precedente, que
estiverem incapacitadoe, por doença, de exercer as funções que
lhes :ilibam, apresentarão, com a declaração exigida por aquele artigo, pedido de aposentadoria, reforma ou jubilação, que
será processado na forma da legislação vigente".
5. Nestas condições deve a aposentadoria do referido funcionário ser expedida na forma da legislação ordinária, isto é, nos termos
do art. s'56, leira e, da Constituição vigente.
6. Pode o processo ser restituido ao Senhor Presidente da República, manifestando-se e D. A. S. P. pela sua devolução ao Ministério da Viação, para que se digne ordenar o processamento, pela
forma indicada, da aposentadoria proposta. D. F., em 15-12-1938.
— Paulo Lvrr, diretor de Divisão.
Despacho: De acordo. Em 19-12-38. — Luis Simões Lopes.
•
Processo n. 2.381 Dlei696 — Volta o ' presidente da C. E. do Ministério da Viação a tratar do caso dos serventuários estrangeiros
da E. F. N. B. O assunto se liga à eiecular ri. 140, de 8 da abril
de i'938, daquelo presidente, expedida conforme recomendou o C.
. S. P. (L, não só para pesquisa, dentro de 90 dias, de quais os
funcionários' estrangeiros mas para a responsabilização dos que lhes
deram posse.
2. Está verificado que, dentre os 952 funcionários titulados daquela Estrada, 68 não são brasileiros. Estando também apurado contarem eles mais de 10 anos de serviço efetivo ipso facto fica fora de
dúvida não haver lugar para a responsabilização das autoridades
que lhes deram posse. Ao tempo, ainda não existia lei obrigando a
exigência de prévia demonstração de tratar-se de brasileiro e, decoerentemente, não podia existir sanção contra infringimento de
norma legielativa.
3. Resta. entretanto, a outra parte da exigência da circular, isto
é, pôr a situação daqueles estrangeiros dentro da lei em 90 dias, pena
de serem exonerados. A esse respeito, explica-se e informa-se ofielahnente, no processo, ter sido pequeno o prazo para que os interessados ultimem suas naturalizações. Mas, informa-se também, todos
estão a processá-las. Isto significa estarem procurando acatar a lei
è as ordens administrativas vigorantes. A demora é estranha à vontade dos mesmos interessados porque resulta do p roces s o de naturalização mesmo. Pleiteia-se, pois, uma espera, que está arbitrada
em um ano, no máximo.
4. Dado o exposto, e tendo em conta as ponderosas razões, também expostas, proponho:

a classe inicial da carreira de Oficial Administrativo, por se aohaxi
habilitado para o desempenho dêsse cargo, uma vez que a lei n. 28k
de 28 de outubro de 1936, o encontrou no cargo de chefe de Sccoa4
daquela D. li., cargo èsse que galgou mediante concurso do :3" enn
trancia.
2. O decreto-lei n. 145, de 29 de dezembro de 1937, estabelecesg
que o aproveitamento dos escriturários, estatísticos auxiliares et.
serventes, respectivamente, nas carreiras de Oficial Administrativo*,
Estatístico Auxitiar e Continuo, seria feito dentro de cada quadro
do mesmo Ministério, e que só se beneficiariam dêsse aproveitam
mento, aqueles que, pela legislação anterior á lei n. 284, de 28 da
outubro de 1936, tinham o seu acesse assegurado até o cargo mala
elevado do quadro a que pertenciam, independente de quaisquer;
provas, ou quando dependente do provas, desde que estas tivessem:
sido prstadas até 30 de outubro de 1936.
3. O requerente, quando foram organizadas as tabelas anexas 4
lei do Reajustamento, já exercia o cargo mais elevado da sua car-s
reira, que era o de chefe de Secção, que, como está esclarecido, fot
incluído nas referidas tabelas como escriturário, classe G, tendo sidq
os cargos inferiores, de oficial7 de auxiliar de i a classe e de auxiliaq
de 2 a classe, incluídos, respectivamente, nas classes F, E e D, daquelq
carreira.
4. Isso, aliás, sucedeu com todas as D. R. da mesma classe dge,
de Sergipe, onde não há a carreira de Oficial Administrativo, ene
quanto o aproveitamento, nos termos do decreto-lei n. 145, far-se-dl
dentro de cada quadro.
5. Em vista do exposto no pedido do requerente nada há ia
deferir, devendo ser arquivado.
Distrito Federal, em 19 de dezembro de 1938. — Paulo liyrd„
diretor de Divisão.
Despacho; Arquive-se, is vista do parecer. Em 19 de dezembro,
de 1938. — Luiz Simões Lopes.

a) que se declare a exoneração da responsabilidade das
autoridades que deram posse sem a exigência do titulo de
brasileiros, visto, àquela época, não haver lei comandando a
formalidade, hoje substancial;
b) que se conceda a dilação de um ano, na forma pleiteada, porem ~ente aos que não descuraram dos processos
das respectivas naturalizaçeSes, contado esse ano, não de agora
mas sim da data em que tomaram conhecimento da circular
da C. E., ordenada pelo C. F. S. P. C.
. • 5. As infreções a esses itens devem ser imediatamente comunicadas ao D. A. S. P., devolvendo-se, agora, o processo ao presidente
da C. E. V. D. F., em 19 de dezembro de 1938. — Paulo Lvra.
Despacho', Aprovado. Em 19-12-38. — Luis Simões Lopes.
Processo n. 2.515 DF-701 — Alvaro de Menezes Neto, eaoriturarie, classe (*, do Quadro XIII — Estrada de Ferro de Golas, do
Ministério da Viação e Obras Públicas, em requerimento dirigido ao
titular daquela pasta, pede transferência para classe e carreira
Idênticas do Quadro 1, do mesmo Ministério.
2. O S. P. V. e a Cl. E. V. tendo em vista existirem excedentes na carreira e classe pretendidas, opinam pelo indeferimento
‘M pedido, em face do disposto no parágrafo único, do art. 30, da
ai n. 284, de 28-10-36.
8. A pretensão encontra apóio no § 2°, do art. 35, da lei do Reajustamento e o fato de existirem excedentes na carreira e claees
pretendida não pode prejudicá-la, como já tem sido decidido em
casos semelhantes.
Á. Nestas condições, nada há que opor á transferência, ficando
'a expedição do ato condicionada:
a) á extinção dos excedentes;
b) á existência de vaga, e
c) á colocação do Interessado, por ordem de antiguidade, no
último lugar da classe a que vier pertencer.
5. Pode, pois. o processo ser submetido á consideração do s eb lhor Presidente .11 República.
Distrito Federal, 19 de dezembro Ale 193e, — Nulo Uivo, diretor

de Divisão.

•iwrõe$ Lopes.
rii:2_ecije,;,
a:ot
i-mtli:sop achi e:41D. e25114
ooces D. 2.5 42 DF -702 — liodolfo Rabolo es,.riturário.
Processo
H. Ide Sergipe), do :\linist(rio (1.1
Ça gse G, do Quadro XXXIII
ote )oarteinento nemeação para

Nova classificação de funcionários públicos civis da União, pó4
ordem de antiguidade, em 1 de janeiro de 1937, az-vi do art. tr,
§ único, das Disposições Transitórias da lei n. 284, de 28 de outubrq
de 1936, retificada em virtude de decisão do D. A. S. P. e aprovada pelo Sr. Presidente da República por despacho de 16 de dom
zembro de 1938 (Proc. n. 607).
MINISTÉRIO DA GUERRA
QUADRO

Carreira: Prático de

Laborqtdrio

Classe D
1. Leopoldo Davila Franco.
2. Manuel Soares de Lemos.
3. Irineu de Castro.
4. Virgílio José Fernandes.
5. Sebastião Barbosa Teixeira.
O. Ernani Cesar Fonseca da Cunha.
7. Caio Graccho de Oliveira Vale.
8. Noel Jorge de Cerqueda.
9. Rafael Arcanjo Paixão Pinheiro.
10. João Henrique Jund.
Il, Sendici Rodri gues Hugria.
it. Moaoir Mendonça de Oliveira.
13. António Cristalino da Rocha.
14. André da Paixão Pinheiro.
15. Valter de Sá.
18. Andino de Oliveira Paula.
17, Manuel Santana Neves.
18. Hélio Paulo Biolchini.
19. Lourenço de Araújo Souto.
20. Otaviano de Aquino Correia Mala.

Una& liral
Neva classificação de funcionários públicos alvls daart.
15., pese
ordem de antiguidade, em 1 de janeiro de 1937, es-e1 do de 28 dl
a.
584,
lei
Transitórias
da
rágrafo único, das DisposiOes
Enfermeiro'
outubro de 1938, referente h. classe "E", da carreira de
de decisão del
do Ou adro 1, do M. da Guerra, alterada em virtude República,
Xgd
da
D. A. S. P. e aprovada pelo Senhor Presidente n. 2.283).
despacho de 14 de dezembro de 1938. (Processo
MINISTÉRIO DA GUERRA
QUADRO 1

Carreira: Enfermeira

Classe E
1. Odorien la Rocha Fraga.
da Cunha.
2.
Dias Paes Lerne.
ro-T1P;i0

Vieira

Snnlina.

Mrirrpies narl.osa.
VerkIng:erc
7. Conceição Corrêa.
1..

nuãrta-fefra
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Classe D

6, Alcino Delfino da Silva.

9. Gabriel José da Costa.
110, Alvaro Alberto Curvo.
.
11. José de Souza Oliveira.
12. Waldemnr de -Souza Mangueira.
13. Manoel Antunes da Silva.
14, João Pinto Duarte dos Santw Junior.
16. Sebast o Moreira Barbosa.
16. José Leni-caço de Oliveira Junior
47. Antonio Francisco.
is. Antonio da Rocha Oliveira-..
19. José Meves,
O. Alfredo clé Freitas Cabral.
Classificação de funcionários pàblicos civfs da União. por ordem
de antiguidade, em 1 de janeiro de 1937, ex-vi do_ari. 5°, parágrafo
único, das Disposições Transsitórias da lei n. 284, de 28 de outubro
do 1939, aprovada pelo Senhor Presidente da República, por despacho
00 14 de novembro. (Processo n. 2.294.)
MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICA

1. José de Lemos Vasconcellos
2. Anua de Casiillio Guedes.
João ~lista de Barros.
4. Antonio Carbone
5. Vicente Maerberoni.
o.
Aslerio.

Coet.eird - 'Undante de agente
'Classes F, E. D, C e 13
Classe P
Oscavo Junqueira Ferreira .
Classe E
1.
2.
3.
4.

Manoel Nicolau Mondes.
José Antonio do Nascimento
Maria Antonietta Belloni.
Antonio Lucio Dias.

QUADRO VII- (E. F. NOROESTE DO BRASIL).

Carreira: Servente
Classes: D-C-B-A- (vagai

Classe I)
Antonio Duarte dos Santos. 11
José Vicente Carreira.
Classe O
Antonio Miguel de Oliveira.
Benedicto Ceear.
Paulo GalblattiRoque Rosica,
Pedro Garcia
Classe B
1. Adriano Lupo.
2. Manoel Coelho de Moral
3. &diluo de Góes Filho
4. João Alberto.
6, Francisco Miranda.
6. João Olher Garcia.
7. Baptista Zangarini.
8. Antonio Ramalho de Siqueira.
9. Gabino de Luccae.
10. Waidomiro Alves Pereira
til. José Casalenuovo.
12. Luís Ferreira de Carvalho.
13. Liberato Bernardo de Oliveira.
14. Adjar Lesse.
15. Wenceelencio Antinea do Valia.
46. Mario Soares.
17. João Pereira do Nascimento
18. Antonio Ferreira.
N. Francisco Assie Rodrigues
20. Fernando Costa Azevedo.
Manoel Olyntho de Arruda.
Abel Ferreira de Souza.
23. Joaquim Pedro.
Ary Azevedo,

21.
12.

•

n

Classificação de funcionários públicos civis da União, por ordem
antiguidade, em i de janeiro de 1937, "ex-vi" do art. 50, parágrafo único, das Disposições Transitórias da lei n. 284, de 28 de ou•

da

tubro de 1936, aprovada pelo Sr. Presidente da República por des n
paoho de 14 de novembro (processo n. 2.312).
MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PúBLICA
QUADRO =XVI (D. 51P.O. CA)4PANHA'

Carreira

Agente

Classes G, F, F D, O (vage
Classe
%nem Virginia de Carvalho.
Classe )
.1. Tarcísio Pereira Guimarães.
2. José Acendo Pereira dos Santos,.
Classe
'I. Antenor Ribeiro do Prado.
2. Ovidio de Andrade Nogueira.
3. Ozorio Augusto Nogueira da Veig

Classe
I.. Anua Thereza do Prado.
"'2. Oswaldina de Toledo Paullm.
3. Lygio Goulart.
José Ferreira da Cruz.

Classe C
4. Randolpho de Mello Vasconoellos,
E. Rachel Vilhena Padilha.
S. Francisco Guinesi.
4. Antonio Fernandes Ribeiro
5. Antonio Flavio do Prado.
6. Nery Teixeira de Moraes.
Classe B
Leonor Maoiel.

Divisão do Seleção e Aperfeiçoamento
Processo n. 2.775
Moacir Fernandes Lima inscrito no concurso de servente tendo
deixado de fazer a prova de sanidade mental pede para ser chamada
a segunda vez.
Parecer
Opino pelo indeferimento, à vista do art. 20 das instrueões goraie para os concursos. A consideração do senhor presiden,te deste
Departamento. D. S. do DASP em 12/12/1938. - M. Bríto.
"

Despacho

Indeferido, à vista do parecer. Em 16/12/1938. - Luiz ~dei
Lopes.

Processo n. 5.809José Sotero Angelo, agróuomo da elude 1{ do Departamento Na.
*inflai da Produção Animal do quadro único do Ministério da Agl.'.
cultura pede transferência para a carreira de agrónomo D.N.P.V.
e subsequente lotação na Estação Experimental Central de Café de
Botucatú.
Despacho
Junte o requerente diplomas, titules e trabalhos que comprovem
a eua especialização na carreira para que pretende transterdncia,
12/12/1938. - M. Brito.
Processo n. 5.841

Francisco Deliro de Brito, prático de Engenharia, classe H, chi
Departamento Nacional de Portos e Navegação pede transferência
para classe Idêntica da carreira de oficial administrativo do quadro X
do Ministério da Viação.
Parecer

Opino pela aprovação das provas, programas e processo de julgamento constantes dos ns. 5, 5 e 7 do parecer da S.O.S. do INEP
e proponho se cometa à banca examinadora do concurso para escriturários de qualquer Ministério a incumbência da realização das aludidas provas e respectivo julgamento. A consideração do senhor presidente deste DeptvrtamOnto. D. 5. do DASP em 29711/1938. - af,
Brito.

Despacho
Aprovado. Em 2/12/1938. - Luiz Simões Lopes, presidente.

e
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art. 27 e seus parágrafos do regulamento em vigor (o aprovado pela
decreto n. 23.067, de 11 de agosto de 1933). Entendo que, daria a
redação do art. 2 0 do decreto-lei n. 636, não é preciso que todos ol
editei s eelieniteen o prazo de validade para que os concursos respectivos fiquem fora de sua alçada.
Mas os editais limitaram-se (com ncecão cio primeiro, que
nada diz sobre prazo) a mencionar o art. 27 e seus parágrafos
do reeubeeento e num deesos parágrafos é que está o prazo. Será
bastante? r!..io que sim. Apenas, o prazo marcado pelo § 50 do
art. 27 era causa só alcança os "Ires primeiros classificados". Parece-me, pois, em resume, que. Eie considerássemos apenas a letra de
decreto-lei o. G30, paradoxalmente, ele só permitiria considerar prorrogados e fé 31 de dezembro corrente os prazos de validade dos concursos ein questão para os candidatos classificados depois dos três

1. O diretor do Departamento Nacional de Portos e Navegação
.V .0.P ) propôs a nomeação de candidatos atire-vades em e3.11cursos realizados em 1935 para diversos cargos do quadro 1 do
nistério aludido, julgando tais ceneursos ineluidos entre os de que
fala o art. 2° do decreto-lei n. tiV/38.
• 2. Os concursos em causa foram abertos por um edital, publierlo
no "Diário Oficial" de 29 de janeiro de 19:15, onde se declarava a ex,stência de unsa vaga de clesenhieta de si gineta classe, sete de auxiliares técnicos de segunda classe qeatra de quarto oficial, Ires de escreventes de segunda c lasse, uma de ilactildgrafo de segunda classe
e sete de servente, não se mencienando prazo de validade nem os dispositivos legais mi regulementares que re giam os concursos.
priine iras .
O edital era assinado pelo chefe de j,a Divisão do D.N,P.N.;
A 'V erdade é que, estipulando o regulamente prazo de validade
foi repetido no "Diário Oficial" de 25 de fevereiro.
apenas para os três primeiros c:assificados, não quis ele dizer que o
3. Em 13 de março (1035) foi publicado novo edital, para "mo- prazo seria ilimitado para os outros. Ao contrário, infere-se facildificar as instruções publicadas no "Diário Oficial" de 29 de ja- mente, do dispositivo em apreço que o concurso só seria válido para
neiro", "na parte referente às provas exigidas. Dele consta que o os classificados além dos três primeiros, si o aproveitamento fosse
diretor da repartição o expede "usando das atribuiç5es que lhe sele imediato, isto é, a rigor, fora desta hipótese, o prazo de validade se
conferidas pelo art. 27 e seus parágrafos do regulamento em viger. extinguia logo.
Em 25 de março publicou o "Diário Oficial" edital, para novade notar que, como se verifica do processo n. 11.817, de 1935,
mente "modificar as instruções plublicadas no "Diário Oficial" de o ministro Marques dos Reis entendeu que a resteição do § 5° da
29 de janeiro", agora "na parte referente aos requerimentos de Ins- art. 27 do regulamento não impedia de nomear, logo terminado e
crição'. Cone° o anterior, alude ao "art. 27 e seus parágrafos do concurso, os sete primeiros classificados, para as sete vagas existenregulamento em vigor".
tes de quartos oficiais, contrariando, assim, a opinião do então diEm 11 de-maio do mesmo ano (1935), publicou o eDiário Ofi- reter da hoje extinta Segunda Secção do Ex pediente, que era radical
cial" outro edital, "de ordem do Sr. Dr. Cláudio da Costa Ribeiro. e achava necessário novo concurso, uma vez que as vagas eram de
presidente dos concursos autorizados pelo Sr. ministro da Viação três (aliás, como eram sete, seriam, se tal doutrina fosse certa, nee Obras Públicas, em oficio n. 260, de 15 de janeiro do corrente ano cessários mais dois concursos sucessivos).
(1935), na Diretoria Geral de Expediente da respectiva Secretaria
A conclusão extravagante a que se chega deriva do fato
havei
de Estado", com a relação dos candidatos inscritos. Pela enurneraeão o decreto-lei n. 636 restaurado concursos já caducos, ou de
melhor
dos cargos a preencher e referência explícita às "instruções apro- concursos que só haviam sido feitos para as vagas existentes no movadas pelo Sr. diretor, publicadas no "Diário Oficial" de 29 de ja- mento (refiro-me ao are 2°). Tal decreto-lei terá tido por objetive
neiro" do referido ano de 1935, verifica-se tratar-se dos mesmos con- coibir abusos
que vinham sendo praticados, de aproveitar concurso*
cursos.
desse tipo para novas vagas, verificadas muito tempo após a sua rue
Esse novo edital, ao contrário do primeiro, declara, embora in- lização, mas, como não os declarou inoperantes, preferindo marcai
cidentemente, que os concursos haviam sido autorizados "em obser- prazo para caducidade definitiva, tornou-se possivel uma situaçãe
vância ao inciso 2° do art. 170 da Constituição da República (de como a presente, tanto mais que o art. 1 0 limitou a prorrogação (ui
1934) e art. 27 e seus parágrafos do regulamento em vigor".
restauração de rasos aos concursos cuja validade terminaria após
inicio da vigência da lei n. 284, excluindo os que houvessem tu
O edital se referia a todos os concursos (vagas) enumerados no ducado
antes.
edital precedente.
Si
já
houvessem sido aproveitados todos os classificados até
4. Em 3 de junho do IllflS1110 ano (1935), publicou o "Diário
terceiro lugar de cada lista, poder-se-ia adotar, ao menos por aqui.
Oficial" mais três editais: um de chamada para a prova de dactilo- dado
o cri tério de considerar como atingidos pelos benefícios do degrafia dos "candidatos ao cargo de dactilógrafo de segunda classe"
creto-lei
n. 636 os que ainda restassem. Pelas relações de fls. 4 e 1
outro de chamada para provas escrita e oral de matemática doe "candidatos ao cargo de auxiliar técnico de segunda clase" e o restante do processo, verifica-se, porém, que do concurso de desenhistas dt
"de classificação dos candidatos aos cargos vagos de quartos oficiais segunda classe não foram nomeados ainda os classificados em 20, 30
40, 50 e 6° lugar e que do concurso de escreventes de segunda classt
do quadro permanente".
ainda resta o primeiro classificado (que não tinha "carteira de resine
Os dois primeiros editais mencionavam explicitamente o 'ar- vista"), além dos classificados do 10° ao 180 lugar.
tigo 27 e seus parágrafos do regulamento aprovado pelo decreto
Assim, ou se consideram todos os concursos como não atingidel
se. 23.087, de 11 de agosto de 1933", em virtude dos quais teriam sido
autorizados os concursos; o terceiro edital mencionava na ementa pelo decreto-lei n. 636, ou por ele se consideram alcançados aperta/
que a classificação era "em virtude do concurso realizado de acordo os feitos para quartos oficiais, para auxiliares técnicos de segunda
com o art. 27 do re gulamento aprovado pelo decreto n. 23.067. classe, para serventes, Isto para não adotar a medida de ter come
válidas, para os demais concursos, apenas as partes das listas q ue não
de 11 de agosto de 1933".
5. O parágrafo 50 , do art. 27 citado reza que "os concursos seeiio incluisse.m nenhum dos três primeiros classificados.
9. É de observar que, salvo para o caso dos que concorreratz
yálidos pelo prazo de um ano contado da data de sua aprovação,
para os três primeiros classificados".
a quartos oficiais, as nomeações propostas far-se-iam para carga
6. O art. 1° do decreto-lei n. 636/38, trata dos concursos "rea- que não são mais iniciais de carreiras.
lizados anteriormente à vigencia da lei n. 284, de 28 de outubro de
Os habilitados no concurso para escreventes de segunda classat
1936" "cujos prazos de validade hajam ou venham a expirar entre Darei Fonseca, Luiz de Matos e Paulo Alves Ribeiro, classificados
data da referida lei e 31 de dezembro do corrente ano" e manda respectivamente no 11 0. no 15° e no 130 lugar, solicitam, aliás, era
considerar a "respectiva validade prorrogada até esta última data". petição que .juntei ao processo, nomeação na classe inicial da catei
O art. 2° do mesmo decreto-lei trata dos concursos "realizados reira de escriturário (classe E).
10. É de notar, ainda, que o art. 27 do regulamento aprovadd
antes de entrar em vigor a citada lei (n. 284/36), sem prazo de
'validade estipulado nos respectivos editais", determinando que essa pelo decreto n. 23.067, de 11 de agosto de 1933, reza: "Os cargos
validade se considere terminada em 31 de dezembro corrente.
de desenhisla de segunda classe, os de quartos oficiais e os de datl7. O decreto-lei em apreço não fala, em seu art. 1°, em "editais". lógrafos de 219. classe serão providos por concurso". Não se menrefere-se, pura e simplesmente, a prazos de validade dos concursos cionam ai os cargos de auxiliares técnicos de segunda classe, os de
:sobre os quais dispõe. Pareces-me indiscutivel que os concursos escreventes de segunda classe e os de serventes; os concureos resem questão tinham prazo de validade determinado (um ano, a pectivos foram, entretanto, subordinados ao mesmo art. 27 pelos edie
i Contar da data da aprovação), pelo mentis para os "três primeiros tais publicados (com exceção do primeiro, de abertura das inseri.
classificados". Não se lhes aplica (aos concursos) o aludido art. /0 çõee).
1 Ou porque os prazos de validade não expiraram nem expirarão entre
consideração do Si', presidente deste departamentc.
do início da vigência da lei n. 284 e 31 de dezembro corrente
I• a data
•
Divisão
de Seleção e Aperfeiçoamento do Departamento Admipois que já haviam expirado antes, em junho e julho de 1936 (ssrá
caso dos "três primeiros classificados"), ou, então, porque não se nistrativo do Serviço Público, em 18 de dezembro de 1938. — Mario
(trata de concursos com prazo de validade determinado (será o caso de Brito .
•
Ws demais classificados).
O D. A. S. P., tendo em vista as ' razões do interesse público,
8. Resta verificar se aos concursos em exame se aplica o er- opina no senlido ile çe considerar os concursos em causa cremo enquadrarias nos diseo.itivos do decreto-lei n. 636. fazendo-se as nomeaí tiro 20 do meneiorrado decreto-lei..
ções, na o p ilem di classificação, para as classes iniciais das carNele se fala em concursos "sem prazo de validade estipulado reiras.
nos respectivos eitaie". O primeiro edital, o do abertura. p ão aludiu
13 qualquer prazo, mas os se.geintes mencionaram, uniformemente, o
Lfti
J2 d.J;w1-:,1)1u (1 198.
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Iniciada a ordem do dia. leu o . Consultor Técnico Léo de Afonse,
_ seca o seu parecer sobre a intervenção do Estado no desenvolvinie:nto'
das fontes (1,1 lequeza nacional, através de entidades autónomas.
O assunto suscito-1 largo debate, sendo : afinal, aprovado o pareter com am editivo erres snincto polo uonse.heiro Lodi.
Animei ida a discussão do parecei do Conselheiro Franklin de
Almeida sobre as emendas oferecidas ao projeto de Código de, Caça
foi a mesma aePada, por ter e Conselhdro Luciano dê Morais pedido
-,o ista do pro-,v,so.
Finalmente, foi aprovado, por unanimidade, parecer do Conselheiro Luc.ano de Mora i s I cerea de um processo de fabricação de
ferro esponja de autoria do Sr. Afrânio do Amaral
A sessão terminou às 12,30 horas.

Realizou-se ontem a 47 a sessão ordinária do Conselho Federal
de Comércio Exterior, à quti).compareceram os Conselheiros Ministros Barnose Cerneleo, D:ietor Executiee, João Marie de Lacerda,
Benjamin di el,nte, Fi • anklin de Almeida. João de Lourenço, Alvaro
Porto Moitin l eo Euvaldo Lodi, Luciano Jegues de Morais, Mendonça
Lima, e os Corksult ores Técnicos Léo de Afoeseca e Ádarnastor Lima.
Deixaraer de comparecer, com causa jastificad'a, o Conselheiro'
Artur Torres Filho e os Consultores Técnicos Frederico Cesar Burlamaqui e Glinherme Weinschenck
A sessão foi sucessivamente presidida pelo Diretor Executivo,4
Minietro Barbosa Carneiro, e pelo Conselheiro João Maria de Lacerda.
Foi lida e aprovada a ata da sessão anterior.
O Ministro Barbosa darneiro deu conhecimento ao Conselho do ATA DA G a SESSÃO (2a EXTRAORDINÁRIA) DE 20 DE OUTUBRO
1938
Expediente da sessão, abaixo transcrito:
Ofício do Centro Comércio e Indústria de Ponta Grossa, encaAos vinte dias do mês de outubro do ano de mil novecentos 4
minhando recortes de jornaie uruguaios com referências à orientação'
trinta e oito, às 9 borá, presentes em uma sala do Ministério da4
dada pelo Instituto Nacional do Mate ao comércio desse produto;
Exteriores, servindo como Sala das Sessões do Conselhq
Telegrarne do Pres idente do CPntro de Materiais de Construção,' Relações
os senhores conselheiros consul geral João Carlos Muniz, Art.& EtehI
manifestando pesar pelo falecimento do Consultor Técnico Misael Neiva,
capitão de fragata Atila Monteiro Aché, Dulphe Pinheira
4
•
Ferreira Pena;
Machado,
Luiz Betim Paes Leme e José de Oliveira Marques, respee
•
Presidente
do
Banco
do
Brasil,
fornecendo
os
esclareOfício do
tivamente
presidente
e membros do Conselho, foi, pelo senhor presta
cimentos so licitados pele. Conselho para o estudo de medidas que am- dente, declarada aberta
a sexta sesão.
parem a nossa exportação de mate;
Bilhete-verbal do Secretário Geral interino do -Ministério das • Lida a ata da sessão anterior pelo secretário, foi a mesma aproe
Relações Exteriores, transmitindo uma informação do oensulado do veda.
Brasil em Frencfort, sobre a importância dos frutos oleaginosos na
O presidente, referindo-se ao conniarecimento dos .merribrait
economia alemã, com considerações a respeito da possibilidade que
Conselho no Palácio do Catete, onde foram apresentar cumpri.,
apresenta para o Breca) em relaçãc, ao fornecimento dessa matéria do
mento ao senhor Presidente da República, congratulou-se com
prima;
Conselho pelas palavras do Chefe da Nação alusivas à obra já reae
.Bilhete-verbal do Secretario Geral interino do Ministério das lizada e à missão relevante a que esse órgão está destinado.
Relações Exteriores, eemeterido cópias de relatórios apresentados ao
Entrando na ordem do dia, o conselheiro Atila Monteiro A:fimd
Ministério ps.la Embaixada do Brasil em Washington;
leu o parecer apresentaria pela Comissão encarregada de estudar a
Ofício Touring Ciub do 'Bram:, transmitindo cópia de uma projeto relativo à organização do Serviço de Estrangeiros no Discarta do seniu c Fleur y Gasquet, Presidente do Touring Club da trito Federal.
França, na qual são elogiados os seus serviços de assistência aos tuDepois que o conselheiro José de Oliveira Marques declarou
ristas que vêm a esta capital:
votar, perfeitamente à vontade, a supressão dos parágrafos únicos
Ofício da Associação Comercial do Estado de São Paulo, suhã- dos artigos 74 e 78, do decreto n. 3.010-38, uma vez que, apenas
era° também ;.ela Feeeração Comercial do mesmo Estado, encami- por motivos especiais estivera de acbrdo com a inclusão dos refenhando cópia do expediente que ambas dirigiram ao Ministro da Fa- ridos parágrafos, quando fizera parte da Comissão incumbida de
elaborar o projeto do regulamento ao decreto lei n. 406-38, o Conzenda, sobre e serviço de "eolis postaux" na cidade de São Paulo;
Bilhete-verbal do Secretário Geral interino do Ministério das selho, fundamentado no parecer em apreço, votou, por unanimidacla
Relações Everiores, encaminhando uni exemplar das Tarifas Adua- a seguinte resolução:
neiras, do México;
Resolução n. 4.
•
Ofício da Legação do Brasil em Caracas, remetendo dados inTendo em vista o parecer apresentado pela Comissãoeincumbida
tormatiVos sobre o comércio exterior da Venezuela;
de examinar o projeto relativo ao Serviço de Registro de Estralo-.
Circular do Centro dos Expoeeadores Brasileiros de Erva-Mate, , fliros, composta dos conselheiros major Aristoteles Lima Camara,
sitdri., de Curitiba, comunicando sua instalação e expondo seus ob- capitão de fragata Atila Monteiro Aché, Arear Hehl Noiva e Dulptaq
jetivos;
Pinheiro Machado, e,
Ofício d3 Diretor do Lloyd Brasileiro, referente ao transporte
Considerando a urgente necessidade da criação do referido seae
de cacau;
viço, que deverá estar organizado até o dia 22 de dezembro do coro
Memorial do Sind'cato Nacional dos Produtores e Exportadores rente ano, para que seja cumprido o disposto no art. 133, do deeá
de min'rio de Perro e Mangenês relativamente ao comércio de Ex- ereto n. 3.010, de 20 de agosto de 1938;
portação de miaérios;
Considerando que, para tal fim, se torna necessário solicitar ska
Ag-radecende comunicaeão demtidareça de sede, 15 ofícios e cartas;
Governo abertura de crédito especial, na forma do art. 96 do Regue
Findo o exame oas matérias constantes do Expediente, o Cone
eelheiro João Maria de Lacerda leu um memorial do Sindicato dos lamento Geral de Contabilidade Pública;
Considerando que compete à Chefatura de Policia do DistritO
Fabricantes do doces e elass.es anexas de Campos, sobre a indústria
Federal organizá-lo, consoante o art. 130 do referido decreto, mas
de doces, o qua: foi mandado anexar ao respectivo processo.
que ao Conselho de Imigração *e Colonização está atribuida pela
Comunicou o Ministro Barbosa Carneiro que o senhor Presidente letra 1) do art. 226 do decreto 3.010, a elaboração dos projetos de
da República. enviara para serem examinados pelo Conselho os se- regulamento e instruções que o Governo tiver de expedir em ma-I
guintes documentos:
teria de sua competência;
a) Boletim Hamann, n 261, de 8 de dezembro;
Considerando a conveniência de melhor harmonizar os difeb) ofício do Sindicato dos Agricultores de Banana de Santos, rentes
serviços a que está afeta a fiscalização da entrada e pema-,
apresentando observações sobre o projeto que regula os serviços de nência
de estrangeiros no território nacional;
estiva, elabora,de pelo Ministério de Trabalho, Indústria e Comércio;
c). relatório da fleme Iteberto Roury & Comp. Ltda., relativa à
O Conselho de Imigração e Colonização resolve:
exportação de minérios brasileiros; encaminhado vlo Escritório Ge- . I — Aprovar o projeto da autoria do conselheiro Arhir Hehl
ral de Informações sobre o Brasil, em Buenos Aires ao Ministro da Noiva relativo à organização' do Serviço de Estrangeiros no Dietrito,
Viação, o cal, julgando o assunto de grande interesse para a nossa Federal,
com as seguintes restrições:
economia recomendou o seu estfulo pelo Conselho;
d) rnemerisi do Presidente do Sindicato dos Fabricantes de doces
a) eliminação da verba referente b. propaganda;
e classes. anexas de Campos, apelando para o Sr. Presidente da Repúb) inclusão em orçamento da República da verba destf.blica, no sertlio de sarem amparados os industriais de doce do País,
nada
ao Serviço de Registo de Estrangeiros, ($.R.E.) uma
cujo memorial foi °ninado ao Conselho;
vez
que
se trata de serviço permanente.
e) carta dd Chefe do F s critórto de Informações sobre o Brasil,
em Berlim. referente à importação' do café pela A:emanha;
'El — Solicitar ao ministro de Estado dos Negócios da Fazenda
aberIvra do crédito especial de 1.400:000$000, na forma do art. 96:
in carta de J. R. Lado ia enviando memorial sobre "A exploração de ouro e o sentido de seu valor".
do Regulamento Geral de :Contabilidade Pública, e g sua distfibiokft2
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tt Chefatura de Policia do D.ilrito Federal, que prestará contas oportunamente,.de acordo com as leis vigentes,
— Sugerir á Chefatura de P n dicia do Dislrito Federal a expedição de uma portaria. criand,, o serviço de Registro de r. , trangeiros no Distrito Federal, na forma do referido proje!o,,
IV — Propor ao Sr. Presidoide ia Tlep(tblica as -:egolaf,,
dificações no decreto n. 3.010, dr 20 de agosto de 1038, que re:olan-ienta o decreto-lei n. 406, de 4 de maio de 1938:
72 e 73:
a) revisão das notas das
b) supressão do parágrafo único, do art., 7 í, com o fim
de fazer desaparecer a preponderando do D. T. C.;
c) supressão do parágrafo tinido, do art. 78, com o in,smo
d) dar aos artigos abaixo a

egiiintc redações:

Art. 91. As autoridades imigratórios, policiais e sanitárias reSnir- se- ão em torno de urna SÓ rmiea, para a visita, caLendo a presidência á autoridade imigratório.
Art. 120. Dentro do limite da quota, não havendo impedimento
da Sande ou da Policia e para o fim da legalização cie documentos,
poderá a Imigração autorizar, excepcionalmente, o desembarque de
estrangeiros, mediante caução em dinheiro, .correspondente á passagem de volta.
— O despacho final que conceder a permissão só
Art. 163, §
poderá ser dado após o pronunciamento do D. I. e de acordo com
o seu parecer. Para esse fim, o processo dever-lhe-a ser encaminhado, junto com uma cópia a mais da individual datiloseópiert, destinada ao seu arquivo.
Rio de Janeiro, em 20 de outubro do 1938. — João Carlos Munir,
presidente. — Cap. Fragata Attila Monteiro Aché, relator. — Major
Aristoteles Lima Camara. — Artur Hehl Neiva. — Durphe Pinheiro
Medrado. — Luiz Retira Paes Leme. — Jose! de Oliv:'ira Marques.
O conselheiro Atila Monteiro Aohé apresentou, em seguida, o
seu parecer, eue foi aprovado, referente a um pedido da Kalgal
Kogyo Kabushiki Kaisha sobre a entrada de imigrante japoneses.
A sessão foi encerrada ás 11 horas, e mareada a próxima para
segunda-feira, 24 do corrente.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1938. — João Carlos Muni;
presidente. — João Emilio Ribeiro, servindo como secretário do
Conselho.
ATA DA 7' SESSÃO DE 24 DE OUTUBRO DE 1938
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IV — As atuais agências de turismo, passagens, cambio, desde
que se reorganizem de acordo com a nova legislação, dev(in tomar
as dermoiti s e,..nslantes das letra,', e e d. do art. 200, do derreta

n. 3.C10; v,- , dada. em qw-;Tquer caso, a função a que !=P ateilbuiam as
ag n'nicias e
tni•ismit e a g èncins e
da
passa,20/..,,.
ivgalinr di-Tumi . ntos. a ir g alização da
de estramff4iim

mm oillids al.:AidadeS

O — AS ca mu rims tiluidas de aco 'do com a nova lee-ilação podc r ão inant.ec fit tais rui socursais in clep. , ndenle de nova canção e iovo
capita!, (h-Nen-te, portn, ron s iduir-se legalmente e, respvitaitas al
reltiçõe , de dependência o responabilidacle solidaria, estabelecido nas
leis comerciais entre a ca.-- : a matriz e as suas respectivas filiais ou
sucursais.

Rio de jaarrif. ,, um 21 dc oulnbro de 1033. — Joefo Coi.km
presidente. — .,11 . /nr 110,1 Neiva, relator. — Major
Lima
Camara. — Cap. Fragata Attila Monteiro Aché. — Luiz Betim Paes
Leme. — Josê 4e Olire'ire Merques.

O conselheiro José de Oliveira Marques apresentou. em -,:eguida,
um parecer, que foi aprovado, sobre uma consulta que o Departamento de Educação da Secretaria dos Negócios da Educação e Saude
Pública do Estado de São Paulo formulou a respeito da Interpretação dos arte. 274 e 275 do decreto n. 3.010, de 20 de agosto de
1938. Fundamentado nesse parecer, o Conselho votou a deguinte
Resolução:
RESOLUÇÃO 1n1.

6

Atendendo ã consulta formulada pelo Departamento de Educaçae
da Secretaria dos Negócios da Educação e Saude Pública do Estad1
de São Paulo sobre os seguintes pontos:
a) é compativel com as determinações do art. 274, do de.
ereto n. 3.010/38, a presença de professor estrangeiro nas es.
colas para estrangeiros adultos, situadas na zona rural, definida esta em conformidade com o art. 275?
b) os estabelecimentos de curso secundário e profissional
podem ter professores estrangeiros para ensinar Migues, ciências ou especialidadse técnicas?
c) os "limites das capitais e portos de entrada de estran
geiros", de que trata o art. 275, do referido deceeto, corres pondero a todo o municipio ou, apenas, á zona nroana?
O Conselho de Imigração e Colonização, fundamentado no parecer apresentado pelo conselheiro José de Oliveira Marques, resolvei
I — A condição de brasileiro nato deve ser exigida. No entanto
para os casos a que se refere o item b, o Conselho tomará conheci.
mento e deliberará sobre cada questão concreta que fôr submetich
a seu exame.
II — Havendo uma zona rural, expressamente limitada, aindi
mesmo que compreendida nos limites do municipio, prevalecerá ess,
divisão quando for o osso de aplicação da lei de entrada de estran
geiros.
Rio de Janeiro, em 24 de outubro de 1938. —João Carlos Muni*
presidente. — José de Oliveira Marques, relator. — Major Aristoto
les Lima Cansara. — Artur Held Neiva. — Cap. Fragata Attila Moa.
teiro Aché. — Dulphe Pinheiro Machado. — Luiz Retira Paes Lema

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e trinta e oito, ás 9 horas, presentes em uma sala do Ministério das Relações Exteriores, servindo como sala das ties g es do Coasolho, os senhores conselheiros cônsul geral João Carlos Munis. Artur
Hehl Noiva, capitão de fragata Atila Monteiro Aché, Dulfe Pinheiro
Machado, Luiz Betim Pais Leme e José de Oliveira Marques, respeativamente, presidente e membros do Conselho, foi, pelo senhor presidente, declarada aberta a 7' sessão.
Lida a ata da sessão anterior pelo secretário, foi a. mesma apro%da.
, O secretário passou á leitura do expediente, do qual constava
arraia petição relativa ao registro das agências e sub-agências de turismo e venda de passagens.
O Conselho, em seguida, apreciando a sua deliberação sobre
O conselheiro Dulfe Pinheiro Machado trouxe ao conhecimento aumento
da quota atribuida á Noruega, aprovou a seguinte Ileso
do Conselho um pedido de informações solicitado pelo proprietário lução:
• diretor do "Ginásio Rui Barbosa". de Ourinhos, bem como uma
cdnumioacilo referente ao aliciamento de trabalhadores, no Estado de
attsowoÃo w. 7
São Paulo. O Conselho resolveu consultar as autoridades competentes; sobre esses dois assuntos, afim de poder prestar os esclarecimenTendo em vista a solicitação da Legação da Noruega no sentida
tds pedidos ou, eventualmente, votar resoluções.
de que seja elevada para 3.000 pessoas a quota anual atribuida
f
Sendo relator o conselheiro Artur Heril Noiva. o Conselho votou àquele pais, a qual, presentemente, é apenas de 11,52; e
¡Pegai:ate Resolução:
Considerando que a imigração norueguesa consulta perfeitamente
os interesses nacionais nos seus aspectos étnico, econômico e cularsowoÃo N. 5
tural;
e
O Conselho de Imigração e Colonização, de acordo com os artiO Oceselho de Imigração e Colonização, atendendo á consulta de
408, de 4 de maio da
1# de setembro de 1938 do Sindicato das Empresas de Turismo e gos 14, § 5° e 76, letra a, do decreto-lein.n.3.010,
de 20 de agosto
1938, e arte. 4° e 226, letra a, do decreto
4aseeo Anexas, e respondendo aos itens ali formulados, resolve:
de 1938, resolve:
I — As casas que operam exclusivamente em turismo, mesmo
I — Elevar para 3.000 pessoas a quota anual da Noruega.
cjxt
;110, vendam passagens ou não operem em cambio manual, estás
Rio de Janeiro, em 24 de outubro de 1938. — João Carlos Muna,
sv ; ' , tas I, todas as exigências legais e regulamentos, inclusive o
3i , :r !vai o depósito e o capital fixados na lei e no regulamento.
presidente. — Major Aristoteles Lima Camara. — Artur Nehl Neiva„
— Cap. Fragata Attila Monteiro Aché. — Dulphe Pinheiro Machado.
. II — Não ha distinção, legal ou regulamentar, entre "agências e — Luiz Beija: Pors Lente. — José de Oliveira Marques.
s-asenciaa de turismo" e "agências e sub-agências de passagens",
A se:isi1,1 roi eitcerrada ás dez e meia horas, sendo mareada a
quanto ao tratamento, prejudicada a segunda parte do quesito Corispróxin,a p2i .d , eguncla-feira, 31 do corrente.
IC iute do item b.
III — Não tomar conhecimento do iteni e, porquanto sua roaléRiu de do outubro de 1938. — lodo Carlos Muni;
dia respeito á regulamentação do art. 145, da Constituição Fe- presidente. — te., Emilio Bilwiro, servindo come secretario da
arai, oesuoto coa go estudos.
Conselho
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A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgíos oficiais, para o exercido
de 1939, mediante pagamento Ua importância correspondente ao período do 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas rei
Delegacias riscais, Alfândegas,
partiçães arriscadadoras federais
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federai g , estadoais e municipais é facultado 1-....gar o custo da assinatura, computado já o desconto de
20 To, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 288000.
-

SECRETARIAS , DE ESTADO
Ministério da Educação e Saúde
Departamento de Administração Geral
Serviço do Pessoal
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Dia 14 de dezembro de 1938

Portaria:
Designando Maria Tereza Junqueira de Carvalho para as funções
de inspetor de ensino comercial no Estado de Minas Gerais.
Apostila:
No decreto de 8 de março de 4938, pelo qual foi nomeada Zaira
Gonçalves Neves para exercer, interinamente, em comissão, o cargo
da classe F, da carreira de Arquivista do quadro I, foi declarado que
a funcionária foi nomeada para exercer, interinamente, o cargo da
classe F, da carreira de Arquivista, creado pela Lei n. 378, de 13 do
janeiro de 1937.
Dia 15 de dezembro
Portaria:
Designando, Djalma Bezerra Marinho, para funções de inspetor de
Ensino Comercial no Estado do Rio
- Grande do Norte.
Requerimentos despachados:
José Antônio da Costa. - Indeferido, it vista do parecer (2.403 de
1934).
vista dos pareceres, indoDr. Francisco de Albuquerque. ferido. 36.623/37).
Santiago Ayala. - A' vista do parecer, arquive-se.
Silvandira de Camargo Pereira. - Indeferido, de acordo cbm os
pareceres (39.022/37).
Nelson Goulart. - Aguarde o resultado do concurso (34.053/38).
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAL

Dia 19 de dezembro de 1938
Requerimentos despachados:
Dr. Domingos de Góis e- Vasooncelos Filho. - Providencie-se de
acordo com o despacho favoravel do Sr. ministro, exarado nos processos 41.361, 41.362, 41,363 e 4.164, idênticos ao presente.
(878/37).
Receberam idênticos despachos os requerimentos dos Drs. António de Barros Terra (5.233/37), Henrique Crespo de Castro
(48.273/38), Mário de Góis e Vasconcelos (43.274/38), Odilon Vieira
Gallotti (43.276/38) e Vitor Guisard (43.275/38).
Aspesino Tovar Bicudo de Castro. - Não ha dotação. Arquive-se.
,(42.513/38).
Ana de Morais Carvalho. - Arquive-se: ainda não ha dqtaciin
para o preenchimento das vagas. (43.592/38).
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Apostilar
No decreto de nomcaçáo de Altair Pinheiro para o cargo de auxiliar acadêmico, foi declarado que seu nome é Altair de Lacerda l'i-o
uheiro.

SECÇÃO FINANCEIRA

Relação a que se referem as normas 8. a e 9.a da circular n. 7/38,

de 16 cie agosto último, da Secretaria da Presidência da República dos
iuncionários que, na forma do despacho do Sr. ministro, de 20 de setembro, constante do respectivo processo e de acordo com a permissão
contida no art. 89, do regulamento desta Secretaria de Estado, aprovado pelo decreto n. 10.560, de 5 de janeiro de 1931, combinado corri
o art. 399, e seu parágrafo, do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, fizeram jús à gratificação por serviços prestados, fora das horas'
do expediente normal, a esta Secretaria de Estado, do 1. 0 a 20 cici
corrente mês:
2208000
1. Álvaro Alves de Sá, estatístico J.
2208000
2. Arnaldo Sodoma da Fonseca, oficial administrativo J.
2008000.
2. Armando Monteiro de Barros, of. administrativo J..
1508000
J,..
4. Mário de Sousa Magalhãés, of. administrativo
2008000
.
5. Sílvio Braz cia Cunha, of. administrativo J,
2208000
6. Glauco Vereza, of. administrativo J,
2208000
7. Fernando Navarro Meireles, of. administrativo I,
2208000
8. Plínio Dutra Barroso, of. cdniinistralivo I,
2208000.
O. Nestor King, of.acirninistrativo I,
1908000
10. Boanerges Rodrigutrs dos Santos, of. administrativo I
2008000
11. Custódio Sobral Martins de Almeida, of. administ. 0 H
2208000
12. Antônio Sizenando Machado, of. administrativo H
2208000
13. Eurípides Ildefonso da Silva, escriturário G,
2208000
14. Abner Aires de Castro e Silva, escriturário G,
2208000
15. Antônio da Silva Pereira, escriturário G
16. Maria da Conceição Hardman Castelo Branco, es2208000
criturário G,
.
2208000
17. Oscar Teixeira . de Faria, escriturário G
222200500000(..
18. Edit Monteiro de Barros, escriturário G
19. Jurènia da Costa Araujo, datilógrafo G
2108000
20. José Duarte dos Santos, escriturário F
2208000
21. Duarte Homem de Matos, escriturário F

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

Oscar Corrêia Barbosa, escriturário F
Mário Moreira Padrão, escriturário F
Iris Rodrigues Belo, fotógrafo F
Luiz Gonçalves Ribeiro, escriturário E
Oscar Azeredo, escriturário E
Guiomar Barbosa do Amaral, escriturário E
Policarpo Caldas, escriturário 13
Jorge Braga, zelador C
Edit Bulhões Marcial, amanuensb 5. 3
Eduardo Sacramento, servente C

32. Benedito Peixoto, servente C

Total

22220088000000

1508000 2208000
2208000
2208000
22 20 000: 001
2208000
2208000

2208000

6:780$000,

Secção Financeira, em 20 de dezembro de 1938. Visto. - A. 504;3 ,
chefe de secção. •
3

doma da Fonseca,

Serviço de Contabilidade
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Dia 8 de dezembro de 1938
Pedro Quirino dos Santos, solicitando desconto em duas
de ta classe para Belém do Pará. - Arquive-se (S.E. 42.534/38)
EXPEDIENTE DO 811. DIRETOR

Dia 8 de dezembro de 1,938
Asilo Orfanológico Santa Luzia, de S. Luiz (Maranhão), nprsjot
Aprovada. (SM
sentando comprovação do auxilio em 1937.
28.242/38) .
Sociedade de Assistência aos Lázaros e Defesa Gontra a Lepra, ,
São Luiz (Maranhão), comprovando auxilio recebido ao IP semest.
de 1937. - Aprovada (SE-33.650/38).
Colégio N. S. Auxiliadora, de Batatais (São Paulo); comprovaxha
cio auxílios recebidos em 1937 e 2.° semestre de 1938. --- Aprovada

Dia 16 de dezembro de 1938
(SE-27.344/38) .
Requerimentos despachados:
Orfanato Santa Verónica, de Taubató (São Paulo); comprovand§
Artur José da Silva. - Reconheça as firmas dos (tocamentos recebido no 1.° semestre de 1936. --- Aprovada. (sn- 28-902-38).
Santa Casa de Misericórdia, do Oliveira dos Ganipinhos '(Baia
apresentados. (44.264/38).
Pedro da Fonseca Nogueira. - Sele os documentos. :(42.813/38). comprovando auxílios relativos ao 2.0 semestre de .1986 g exercici
do 1936 e 1937. - Aprovadas. (SE-28.625/38).
Dia 17 de dezembro
Instituto do Ceará, de Fortaleza (Ceará), "comprováncia auxil
•
Licenças:
recebido
no 1.0 semestre de 1936. - Aprovada. (SE-28.825/38).
A Oscar de Sousa Magalhães, zelador da classe E, do quadro 1,
Colégio
Imaculada Conceição do Convento do Desterro, de Salv
reis mesès, nos termos do art. I do decreto n. 42 de 15/4/35.
em 1930 e 1937. - A
(Baía),
comprovando
A Luiz Gonzaga de Siqueira Cavalcanti, bibliotecário da classe 1, dor (SE-29.097/38) . auxílios recebidos
udu.
seis mesês, nos termos do art. I do' decreto acima referido.
Veneravel Ordem I s de São Francisco da Penitência (Hospital
A António Augusto de Sousa, oficial administrativo da classe 1 (aridade),
de São Francisco do Sul, (Santa Catarina), eomprovan
acima
redo quadro I, seis rnesês, nos termos do art. I do decreto
auxilies recebidos nos 1.°s semestres de 1933 e 1934. - Aprovada

ferido.
A Durvalina Damaseeno enfermeira da classe H, do quadro I, três (E-31.115/38) .
(í
,
Externato São João, de Campinas (São Paulo), comprovi,tal,:.%:
mesês nos termos do N. I do art. 8 do decreto n. 0.663. te iteini,
.861/38),,
,(SE-33
Nula.
.1k
cc.
tps7.
A&recebido
a partir de 22 de novembro último.
111
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Asilo Conde Pereira Marinho, de Salvador (Baía), comprovando
N. 43.818138 - Messias Gonçalves Teixeira. - Indeferido.
auxilies recebidos no 2.° semestre de 1938 e exercido de 1937. N. 43.895138 - Vitorino Prata Castelo Branco. - Deferido.
.provada. (SE-26.427/38).
N. 44.130138 - F. Contreiras Redrigues. - Não existe a cadeira
Escola Agrícola, de Goiana (Pernambuco), comprovam-10 auxílios de Economia Política no curso compleinentar, e sim de Noções de
recebidos em 1937 e 2.0 semestre de 1936. - Aprovadas. (SE-e3.996 geonoulia e Rstat.fslin; além disso, é indispensável que o requerente
le 1938).
assine o nome por extenso.
Associação de Caridade, de Rosário (Sergipe), comprovards ate
N. 44.284138 - Décio Telas Cartaxo. - Faça a prova de que
dlios recebidos, no 2.° semestre de 1936 e exercício de 1937. - Apro- trata a letra d do a,rt. 69 do decreto E.. 19.890, de 1931, e apresente
vadas. (SE-28.578/38).
atestado de exercício no magistério, de acordo oom o item 9 das
Pequena Cruzada de Santa Terezinha do Menino Jesus, do Dis- Insteuções.
trito Federal, comprovando auxilio recebido em 1937. - Aprovada.
Dia 19
e3E-32.132/38).
N. 39.853138 - Glarinda Falcão Rocha. - Exiba em original
Santa Casa de Misericórdia, de Belém (Pará), comprovando au- o diploma de normaliele, para atender ao disposto nas letras
eed
xilio recebido no 2.° semestre de 1937. - Aprovada. SE-26.232[38).
69 do decreto n. 19.890.
Santa Casa de Misericórdia, de Conquista (Baía), comprovand( do art.
N. 44.00838 - Antenia Vilar Ribeiro Dantas. - Faça a prova
suxílios recebidos nos 2. 0s semestres de 1934 e 1935. - Aprovadas.
que trata a letra d do art. 69 do decreto n. 19.890, de 1931.
(SE-29.085/38).
N. 44.296138 - José Soares da Cunha. - Complete o selo ete
Externato 8. Vicente de Paulo, de Fortaleza (Ceará), compro- carteira
de identidade e da certidão de fls. 4.
0
ando auxílio recebido no 2. semestre de 1937. - Aprovada. (..5E.N. 44.353,138 - Valdernir de Albuquerque. --. Deferido.
2.a.of 2/38).
Divisão de Ensino Superior
Departamento Nacional de Educa Ç
"áo
EXPEDIENTE DO BR. DIRETOR GERAL

Registro de professores

Dla 15 de dezembro de 1938
sq . e.exer137
Plácido Hipálito Emite. - Atenda kter que exige
O perecer da acção, promovendo justificado judicial.
Dia le
N. 8.924137 - lierbert, Lindenbein.
%LB o documento de
Ha. 2.
N. 413138 - José Ribeiro de Oliveira Neto. - Atenda ao dis
posto na letra a do art. 69 do decreto se 19,890, e exiba, em origens „
o doe. de fls. 2.
N. 15.546138 - José Zacarias Amaral de Matos. - Itestitua a
azia Departamento o certificado de registro já expedidu.
N. 22.294138 - Joana Beedeker (Ir). - Exiba procuração.
N. 44.133138 - Aloísio da Cunha Peixoto. - Faça as pros.
de que tratam as letras b e d do art. 69 do ciseeeto ri. 19,8ete ,i;
1931.
N, 44.194138 - Benjamin Vinelli
td.que leatam Re alíneas a o b do art •í
ri.
1911.
Dia 11
1 n 1:rj:•1, pot
N. 2.886437 - Theodorus Petrie
mão 1.43T O requerente provado que
Cio que realizou.
e;eee .e The ....ia , ___ entese que
N. 2.886137 - Peter Johani
pavestou exame de inglós no curso secundá rio (-II real-i,
N. 6.00838 - Yolanda Sherrinelen Neeri e iria.
N. 9.770138 - Clotilde Dubeux. - Indere, ide,.
N. 10.306 38 - José Martins Neto. - Iritlsferie
N. 11.993 36 - Ninfa Gomes da Silva. - Indeferldee
N. 14.982 38 - Noeraia da Veiga Rego. - O-dee-reto,
N. 16.989 38 - Alice Branca. - De forjei .
N, 18.635 38 - Nestor Lacerda. - Indeferido.
N. 20.941138 - Delta de Aeevedo Marques. - Autentiqtie
elPionsa de fls. 11.
• I. 21.675138 - António da Gosta Meia. - Indeferido.
• N. 22.714138 - Perfeito Fernandes Pinheiro. - Sele a Callei
le4 identidade com que instruiu o requerimento.
N. 22.724138 - Maria do Palrocinio Cesta. - Iedeferldo.
1. 24.925138 - Líbia Barreto Xavier. - Indeferido.
' I , 6.336138 - Manuel Vieira Balista. - Indeferldo.
' N. 27.508138 - Manuel Gateie] Jenisch. - Sele o ( lactei-lento de
I. 3.
ee.119138 - António Tiodirigues Sotelo. - leteride nos
mos do p. ame
N. 36.977138 - Nair Geie:441\es. - Apresente 1:sucuri:i1o.
'N. 38.642188 - António Negueira de Abreu. - Deferido.
-ee N. 39.444138 - António Alberto Alees Barbose. - Reccmheça a
lima do Dr. Raul Romano, na procuração de fls. ti.
N. 41.518138 - João Jacob. - Regietre-se em História, Natural.
°tanto ao registro em Biologia, atenda à exigéncia do parecer.
N. 42.152138 - Joá .:entenio de Carvalho Batalha. - Junte •
diploma expedido pela Lerela Normal Secundária de Mendes.
N. 43eSe0138 - Luiz Brandão Fraga. - Sim, nos termos do
perecer.
'
43.35038 - José Tomaz Borees. - Deferido.
1 1 N.
N. 43.3e0i38 - Xenutonte Strabão. - Deferido. .
N. 43.575138 - Mário de Meens Goulart. - acesa -beca a firme
db doeurnento de fls. 5.
N. 43.769138 - Feoa a prova de exercioçe no magistério e sele o doo. de ils, 2 e e.
N. 16.277138 - Paulo Serra. - Á vista da irdlisienseeo, dei," -eJr,.
N. 43.779138 - Amem Felipe da Silva. N. 43.782138 - Ataualfa Inácio 'Cibile. - Dx.:feredo.
N. 43.784138 - Siegfried Júlio Schwautes. - Deferide.
- N. 4-3.785133 - Beeisardo l3eeishloa. - Selo a carteira de itens
pp„oeter;
I

EXPEDIENTE DO ER. DIRETOR, ORM&

Dia 17 de dezembro de 1938
N. 2.541 - Alcebiades de Sou.sa-Lopes - Indeferido. Querenthe
poderá requerer validação.
N. 39.019/38 - Alberto Brito Rezende Veras. - Indeferido,
N. 38.542-38 - Augusto Libório Júnior. - Indeferido.
N. 42.626/38 - Pedro Figueira de Orneias. - Não estando sob
fiscalização deste ministério o estabelecimento que expediu o diploma, não há o que deferir.
N. 41.177/38 - Miguel Weisfeld. - Indeferido, à lest ado pau
?cear do Conselho Nacional de Educado.
EXPEDIENTE DO BR. DIRETOR

N. 44.222/38 - Arnaldo Ferreira Soares. - Pague, prol-imenso
ente, o selo por verba.
N. 40.(Sees38 - itaul de Matos Vieira. - Compareça à Divisei
.to Ensino Superior pear prestar esclarecimentos.
N. 43.330 - Augusto Cardoso de Oliveira. - Junte os dominam:seis
para o estudo do processo de validado.
N.
.888-'28 - Mnricir Barbosa Soares. - Prove que Moacir
Cetmea Perces etiare s di o mesmo que Moacir Cancio Barbosa Soare,
•11sir Pereira de Carvalho. - Aguarde o reco.
nheeiroenlo d •la eititedise em que se diplomou.
N. 36.440/38 - llisinberto Martins Ribeiro. - Prove, previas
mente, a re g ularidade de seu curso secundário.
N. 42.e76/38 - Edgar Barbosa de Oliveira. - Registre, prev.
ia
mente, o ser i diploma na Reitoria da Universidade do Brasil.
N. 28.e22/38 - flomissão de bacharela da Faculdade de Direita
de Magoas. - Sc1. n
n mente, o memorial apresentada.
I aSpell)rin dos Centros de Saúda
RO DE SAUDE N. 8
Iç 'El*IENTE DO BR. IN ElPirliOla
P t .,

.1e:-Iiachados:

Dia 12 de dezembro de 1938
N, 3.677 - Joaquim Ttamirc Tfmior. - Pode habita-de.'
3.20 - Dr . ijoirua Santos. - Certifique-se.
IS'. 3.626 - TthiiucI Pinte Gomos. - Certifique-es.,
N. 3.67i --João Pinto Aragão. - Certifique-se.
N. 3.6Á - Dr.
Capan.ema. - Pode habitar.
N. 3.09e - Pedro Morais. - Pode habitar.
N. 3.652 - Felinto Elisio do Vaseoncolos. - Pode habita:
N. 3.6e4 - Serafim Ferreira. - Pode habitar.
N. 3.61)9 -Antenin José Alves. - Pode habitar.
N. 3.6e7 - José Soares Patrício. - Pode habitar,
N. 3.5ee - fleroldo Carvalhaie Menteiro. - Satisfaça as gele
géncias.
N. 3.658 - Antónie Moreira de Seuza. - Pode habitar.
N. 3.e19 - Esperança Roa. - Arquive-se.
Dia 13
N. 3.398 - Cuetddie Joaquim Peixoto Azevedo Bouças. - Pe
dUa habitar.
N. 3.660 - Houelie Touchlan. - Pode habitar.
W. 3.624 - Emiti° Trirano.
Cancele-abe o atito.
N. 3.593 - João da Cesta. - Deferido.
Dia 14
N. 3.758 - ~ene) desornes Pinho. - Certifique-0e.
N. 3.4n1 - e ls et( dn Gonne eão Fernandes. - Indeferide.
os Sa dos FE rreira. - Deferido.
N :t .75R ___. a - aleitem Marques de Oliveira. - Certifique- I. e:elle:o Delire. - Defericie.
r.
r. . 3.65$7 - seeira ide ,r e is da Rocha. - Pode habitar.
._.. dee:eje t eis 1;a n • latit). - Pode habitar.
N.
.;
N. 3. 7o3 - 4 ;nr:Ins Furna de- Ri rbodo, - Pode lia i•it ar,
FQrroira., - Pode habitar.
N. 3.54e -
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jeffil•

N. 3.713 - Rabecas de Alonso. - Pode ocupar. Obs. m diap.
aegulamentares.
N. 3.694 - Antonio Teoaoro Cabral. - Pode habitar.
N. 3.700 - 'nada de Carvallo,. - Pode habitar.
N. 3.473 - Anita Martins 'G-onçalves. - Pode habitar,
N. 3.702 - Isaura Maria Vieira Caldas. - Pode habitar.
N. 8.727 - Joaquim Antônio de Sá. - Pode habitar.
Dia 15
N. 3.227 - António Martins Tinoco. - Arquive-se.
N. 3.717 - Gréco Salvador. - Indeferido.
N. 3.749 - Manuel Ribeiro da Cruz. - Pode habitar.
Crispim Gonçalves dos Santos. - Pode habitar
N. 3.529
N. 3.777 - António de Oliveira. - Pode funcionar.
N. 3.738 - Alberto Garrido. - Pode funcionar.
N. 3.712 - Jacomo Cometo Filho. - Pode ocupar. Obe. as diap.
'Oregulamentares.
N. 3.724 - Joaquim José de Castro. - Pode ocupar. Obs. as
&posições regulamentares.
N. 3.736 - Melo & Sianni. - Deferido.
N. 3.751 - Duarte dos Santos Cercleira. - Pode habitar.
Dia 16
?C 3.476 - Margarida da Silveira Miranda. - Indeferido,
N. 3.720 - Passos & Camilo. - Certifique-se.
N. 3.058 - Frenda) Cardoso da Silva Barbosa. - Arquive-0(
3.767 e- Urbano de Aguiar Santos. - Certifique-se,

Conselho Nacional do Serviço Social

•

easoao, Da 29 Da AGOSTO De 1938
.Aos vinte e nove dias do mês de agosto de 1938, no lugar do coatome, presentes os senhores: Ataulfo Nápoles de Paiva, A. de Sabota
Lima, Olinto de Oliveira, Ernani Agrícola, D. Esteia de Faro e dona
Eugênia Hamann, o Sr. presidente Ataulfo de Paiva abriu a sessão
as 14 horas, tendo iniciado, 'somo relator, o estudo dos seguintes processos referentes às instituições: 1°, Asilo Santa Rita, Cuiabá, Mato
mandando indagar
Amas° - o Conselho transformou em diligência
da Contabilidade o auxilio de 1937; r, Ginásio Municipal D. Bosco,
vez; 3*,
Mato Grosso - o Conselho mandou adiar por ser a primeira
Colégio 'Maculado Conceição, São latliz de User" Mato Groso - o
'Conselho decidiu remeter diretamente ao ministro, por se tratar de
pedido de auxilio para 1937; Ca Colégio Imaculada Conceição, Coência para sarumbá, Mato Grosso - o Conselho converteu em dili g
ber qual o auxilio de 1937; 5°, Colégio Nossa Senhora Auxiliadora,
Campo Grande, Mato Grosso - o Conselho converteu em diligência
para informar o auxilio de 1937; Colégio Salesiano, Corumbá,
Mato Grosso - o Conselho deferiu o pedido; 7°, Escolas Profissionais Salesianas, Cuiabá, Mato Grosso - o Conselho deferiu o Pedido;
Araguaiana, Mato Grosso g°, Colégio Nossa Senhora Auxiliadora,
o Conselho deferiu o pedido; 90, Sociedade de Caridade, Mar de Espanha, Minas Gerais - o Conselho deferiu o pedido. Foi dada a
palavra ao Prof. Minto de Oliveira que relatou os seguinte; processos: 1°, Sociedade de Assistência aos Lázaros, São Luiz do Maranhão - o Conselho aprovou; 2° Santa Casa de Misericórdia,
Esplanada, Baía - o Conselho mandou adiar o julgamento; 3 0, Hospital
Bom Jesus, Anápolis, Sergipe - o Conselho deferiu o pedido; 4°, Asilo
de Mendicidade, Rio Branco, Sergipe - o Conselho deferiu
o pedido; 5°, Sociedade Proteora do Ensino Paroquial, Penedo,
Alagoas - o Conselho deferiu o pedido; 6°, Ginásio Municipal, Alienas, Minas Gerais - o Conselho deferiu o pedido, mandando que juntasse atestado de que não recebe outra subvenção federal; 7° Santa
Casa de Misericódia, Valença, Baia - o Conselho deferiu o 1:adido;
fr, Santa Casa de Misericórdia, Santo Amaro, Baía - o Conselho
decidiu: "Complete primeiro, a habilitação"; 9°, Santa Casa de Mies-.
riciódia, Belmonte, Baia - o Conselho ,deferiu o pedido, provando
não recebe outra subvenção federal; 10, Policlínica "António
Santo -- o Conselho deferiu o pedido e
=irra", Vitória, Espirito
mandou que provasse não receber outra subvenção federal. Foi dada
a palavra à senhora Esteia de Faro que relatou os seguintes processos: Hospital António Teixeira Sobrinho, Jacobina, Bala - o
Conselho deferiu o pedido; 2°, Hospital Propriá, Sergipe - o . Conselho deferiu; 3°, Escola de Belas Artes, Bafa - o Conselho mandou
,encaminhar ao Conselho de Cultura; 4°, Santa Casa de Misericórdia
de Faxina, São Paulo - o Conselho aprovou; 5°, Asilo Conde Pereira
Marinho, Baia - o Conselho deferiu o pedido; 6°, Santa Casa de
Misericórdia de São José, Cachoeira, São Paulo - o Conselho adiou
o julgamento; 7°, Liga Protetora da Infância Desvalida de Brum, Re,
cife, Pernambuco - o Conselho deferiu o pedido; 8°, InstitutoGeográfico e Histórico, Baía - o Conselho mandou ao Conselho de
Cultura; r, Liga Artística Operária Norteriograndense, Rio Grande do
Norte - o Conselho deferiu o pedido; 10, Orfanato Santa Rita de
Cássia, Distrito Federal - o Conselho resolveu: "Habilite-se, de
acordo com a lei", telegrafar ao interessado. Foi dada a palavra à
senhora Eugênia liamann que relatou: i°, Sindicato dos Trabalhadores, São Luiz, Maranhão - o Conselho resolveu converter em diligência, telegrafando ao interessado pedindo informações claras guante aos beneficias feitos aos necessitados; r, Liga Maranhense contra
a Tuberculose, São Luiz, Maranhlica- o Conselho indeferiu par não
ter prazo, de acordo com a lei; 39, Sociedade União Artistico-Operária 13 100011Se, Maranhão - o Conselho resolveu adiar o julgamento,
telegrafando quais os beneffcios dados aos indigentes e esclarecendo
Os documentos que faltam no processo; r, Asilo das Filhas de Maria
•

Imaculada, São Paulo - O Conselho aprovou e decidiu transformar
em diligência. À secretaria para juntar os documentos que faltam;
•5°, Prelazia de Guarajá-mirim, Mato Grosso - o Conselho deferiu •
pedido; 6", Colégio Santo António,
Natal, Rio Grande do Norte - e
Conselho deferiu o pedido; 7 0 , Missão Salesiana entre os índios Cilavantes - o Conselho deferiu o Oedido sob condição do oportunamente
completar os documentos; 8°, Orfanato Santo Antonio, Distrito Federal - o Conselho deferiu o pedido. Foi dada a palavra ao (lauto?
Sabota Lima que relatou: 1°, Colégio São José, Juiz de Fora, Minas
Gerais - o Conselho deferiu o ¡ pedido; 2°, Escola Comercial Modelo.
Distrito Federal - o Conselho , mandou preencher os requisitos
gaia; 3°, Associação das Escolas populares 15 de Novembro, S. Paulo
- o Conselho mandou telegrafar ao Departamento de Assistência
Social de São Paulo, Secretaria do Interior, pedindo informacões.
Foi dada a palavra ao Dr. Ertiani Agricola que relatou: 1°, Asilo
Isabel, Distrito Federal - o Conselho deferiu; 2°, Dispensário do.
Pobres, Fortaleza, Ceará - o qnnselho deferiu o pedido; 3", Centro
Espírita Jorge Niemeyer e Daorel, Distrito Federal - o Conselho
mandou fazer diligência adiantando o julgamento por ser a primeira
vez: completar o processo; 4°, Sadalicio Sacra Família - o Consertos.
mandou baixar em diligência para a Secretaria completar o Pr o
-cesovltarpunme;5°,StaCsdMiercó
Franca, São Paulo - o Conselba aprovou; 6°, Sociedade Beneficente
dos Pobres, Caconde,
São Paulo, i o Conselho fez baixar em diligência
à Secretaria; 7 0, Associação São Vicente de Paulo, Munia, São Paulo
- o Conselho deferiu; 8°, Federação Espírita, Niterói, Estado do Rio
- o Conselho resolveu: Aguardar inspeção oficial 9°, Liga de Proteção aos Cegos do Brasil, Distrito Federal - o Conselho deferiu o
pedido; 10, Asilo da Divina Providência, Niterói, Estado do Rio,: e
Conselho deferiu o pedido. Às 17, horas, foi levantada a sessão, tendo
sido lavrada a presente ata que Subscrevo. - Phociou Serpa, secretário. - Ataulpho Napoles de Paiva, presidente.
SESSÃO DE 31 DE AGOSTO DE 1938
As 14 horas, na sécio do COnsellio Nacional de Serviço Soda).
.presentes os Srs. conselheiros (Minto de Oliveira, Eugênia Hamann,
Esteia de Faro, Ernani Agrícola; Saboia Lima e :.ob a presidência
do ministro Ataulfo de Paiva, foi aberta por este a sessão ordinária do Conselho. No impedimento do Secretário, designou o Sr. presidente a mim, Enéas Martins Filho, assistente técnico da Divisão
de Amparo à Maternidade e à Infância, funcionando na Secretária
do Conselho, para servir de secretário "ad-boa". Dada a palavra ar
professor Olinto de Oliveira, passou este a relatar os seguintes processos: - 1° Centro Estadantal Cearense, Fortaleza, Ceará: cujo pedido foi deferido pelo Conselho; 2° Hospital de Santa Casa de Misericordia de Esplanada, Baia: aprovado pelo Conselho; 3° . Conservatório
Musical de Santos: de acordo com'o parecer do relator opinou que soas
processo fosse encaminhado ao Conselho de Cultura; 4 0 Sociedade
de Agricultura da Paraíba, João Pessoa, Paraíba; o Conselho aprovando o parecer do relator resolyeu encaminhar o processo ao Conselho de Cultura; 50 Escola Padua Soares, Rio de Janeiro,: o Conselho, de acordo com o parecer do relator, decidiu encaminhar este
processo ao Conselho de Cultura; 6.0 - Escola Comercial Professor
Botelho Reis, Leopoldina, M. Groso: o Conselho indeferiu o pedido.
de acordo com o parecer do relator, determinado ainda que o requerente fosse convidado a ampliar os seus serviços de assistência, afim
de poder ser merecedor de auxilio por parte do poder público. Foi
cedida a palavra it Sra. Esteia de Faro que lembrou que muitos dos
processos de subvenção tem o duplo aspecto assistencial e cultural e
que, portanto, depois de julgados pelo Conselho de Cultura , devoro
voltar ao de Serviço Social, afim de que os relatores deste último
sejam cientificados das providências que porventura houver tomado
o Conselho de Cultura. Posta em discussão a proposta foi aprovaala,
determinando o Sr. presidente que se fizesse ciente à Secretaria rio
Conselho, a quem caberia tomar as providências necessárias à execução desta decisão. Prossegue oom a palavra o professor Olinto
de Oliveira que passa a relatar o ,processo de subvenção do Hospital
São Vicente de Paulo, de Palmeira dos Indios, Alagoas: aprovado
pelo Conselho; Centro Espirita Fé, Esperança e Caridade, Nova lgut."sn, E. do Rio: o Conselho opinou, de acordo com o parecer do relator
pelo indeferimento do pedido, julgando que a instituição não está azo
condições de merecer auxilio; Colégio Bom Jesus, Joinvile, Santa
Catarina: de acordo com o parecer do relator, determina o Sr. pirada.
sidente que seja o julgamento convertido em diligência e que se requisite da Diretoria de Contabilidade o relatório apresentado em 197,
pelo encarregado da inspeção de estabelecimentos a serem subvancionados. O Sr. Presidente informa ao Conselho que sendo 'forçado
a atender a uni convite do presidente do Supremo Tribunal Federai,
vai ausentar-se pelo espaço de meia hora e para não interromper' as
atividades do Conselho, passa a presidéncia ao professor Olinto 4,3
Oliveira. Assumindo a presidência, declara o professor Olinto
Olheira haver concluido o seu relatório sobre os processos que 111,3
cabia informar e dá a palavra ao Dr. Ernani Agrícola que passa a relatar os seguintes processos: Hospital de Caridade e Beneficência do
•Cachoeira, R. G. do Sul. Trata-se de auxilio extraordinário, para' a
fim especial de ampliar as instalações especialmente as que se deptinamâ. nova Maternidade. Nessas condições, acha que deve ser ouvida a repartição técnica do Ministério sobre os requisitos técnicos
da nova construção, 'lembrando que em ocasião anteriores determinou sempre idênticas providémaias, O Sr. presidente consulta, a casa e é aprovada a sugestão do Dr.lErnani Agrícola, determina então
que o processo seja remetido à Divisão de Amparo lt M.aternidade, ik
à Infância; Escola Doméstica Cecília Monteiro de Barros, Barra Maiir•
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U, Estado do Rio: o Conselho aprova; Sociedade Benefice te d Pia dente Ataulfo de Paiva aberto a sessão e concedido a palavra ao dou$01, são Paulo. Tratando-se de primeira subvenção o Conn lie° r
tor Olinto de Oliveira que relatou o processo referente à instituição:
active adiar o julgamento e determina que o requerente se'a si:onr°vida8:- Hospital
Santa Teresa, de Petrópolis, Estado cio Rio, que o Conselhd
a complear
a
lia
habilitaço,e
conformidade
t .c.o.a.
ã ddade
com a Ie .'.
deferiu. Dada a palavra ao Dr. Sabota Lima, foram relatados os sesente: Instituto Cardoso, São Luiz, Maranhão, tratando-se ade" V3- guintes processos: Coluna Santo António de Educação. Ceará. aproOleira Lubveinão, o Conselho r2solve adiar a discussão, delee9-iinzP,',I':'," vado; AssOCitntio das Damas de Caridade, Barro Preto, Minas Gerais,
nue o requerente complete, entretanto, a sua habilitação; G:....
Rtui que o Conselho unindou aguardar novo julgamento; Santa Casa de Mi-,
Barbosa, Natal, Rio Grande do Norte: tratando-se de primo' .sericórdia, Barbacena, Minas, aprovado pelo Conselho; Casa do Po•Nrencão, o Conselho resolve adiar o julgamento, dterminando lia
rne'- bre, Maceió„ klagoas, que o Conselho aprovou nos termos. do parecer
cas .SU)amas providências pedidas ans dois processos anteriore s•do relator; Associação das Senhoras de Caridade, Pernambuco.
apioÇaridada Imaculada Conceição, Niizaré, Pernambuco: o" C asas 1 1( (: vado pelo Conselho; Associação das Damas de Caridade, Natal, R. G .
*prova: Associação de Ensino Paroquial. Maceió. Alagóas • o d ".P 1h1.) V
. Norte. aprovado pelo Conselho; Irmandade Senhor Bom JC311-. dos
Ocve
eol aprovar; E scola de Artes e Ofícios da Viae do 'Da C-" fet: i dlartfriots, Alagoas, aprovado pelo Conselho; Colégio Nossa Senhora
atr,
andense Snt
aaMiiria, Rio Grn
Grande rioS.
ul O Con ;ellio jUlr;oritii iclililc;e
i
.f el ,_ ale B
e, Juazeiro. Ceará, aprovado pelo Conselho; Colégio Santa Eu* requerente se enquadra no disposto no a rt. 60 do deend o.i arra, Bafa., aprovado pelo Conselho; Oratório Festivo Beato
rcsa,
*mero 527, não lhe sendo portanto,•permitido pleitear rilxi ll - . ', --- P. -Casco, Aracaju, Sergipe, aprovado pelo Conselho; Educanclário
yerno da União. Resolveu, entretanto, que coltoria ao Si., _ — . ente . s• Joisá,
r,r
alaranhão, aprovado pelo Conselho, Hospital de Serldó, ltia
O que dispõe o art. 3 0 do referido doerelo-lei, vieto trator-a : de; ' obie) 'anil( e do ..soi;te, aprovado pelo Conselho; Asilo Pela e Betânia, Ria
pe vulto e merecedora do interesse dos pelares paiblico e ; Escola Sn- dranditi?. 0,1o 0 it • que entrou em 2° julgamento e foi aprovado pelo
I. ori.-, 1.,1 -L. nS['_...liv., Ataul f o de Paiva relatou. os processos refereuaaperior da Comércio. Pelotas, Rio Granito do Sul: irá:mu l o-se de primelro subvenção, o Conselho decidiu adiar o j•ulga -raen to. dete m& ,csa.s
i n . i i s i tunf:oes :a-sa de Caridade S. Vicente de Paulo, Caxambu,
s cnonminhado á Pajeai) dil , j l' Id
atando entretanto, que o processo f ce
aprova
aproya doa pelo
Dispensário S. José, Distrito_ Federal,
c
sobre a capacidade ta- apto " o peloi án71i
io;
'o ágio Sagrado Coração de Jesús,S . Borja,
allusino Comercial, para prestar imi m
~a do requerente, ' Hospital São Vicente de Paulo, Aio/ovem. mato iao_{
l
,fand)ed)
.
.Sul, adiad o para outra oportunidade, sob a alegação
er êinncaisa S. Sebastião_ dae Sociedade S. ViLtiro
;sso: o relator pede vista do processo 7.685-37, di etermirnindo o d en:te d ae walunli neNo. e)zo;idConferência
AssociaConselho;
il
p
, aprovado
Minas,
p
m ri
ce
lOr. P residente qu a Secretaria do Conselho tome as rovidatratae
laecessarias para tal fim. Tendo concheai() o seu relalório. o D. ção Protetora dos Pobres e
s' Belo Horizolus.
aarnani Agrícola, o Sr. presidente dá a palavra à Sra. Eugênia Na- apta ado pelo Conselho; Escola de Arqultetur de
° Casa de Cae,R,
C
lh de aCultura;
Ilar ao Conselho
inania que relata os seguintes processos: Asilo Fairquina v a s so uras, o Ck.»sellio mandou encaminhar
l:. do Rio: o Conselho aprova; Cruz Vermelha Brasileira, (faial ae ridade S. yieento de Paulo Abaeta, Minas, aprovado pelo Conselho;
Lavras), Minas Gerais: o Conselho aprova; Instituto Comercial Mi- a senhora Eugénia Humana 'relatou o processo referente ao Hospital
beiro, Juiz de Fóra, Minas Gerais: o Conselho opina que seja ouvida de Santa Isabel, Cabo Frio, Estado do Rio, tendo sido o julgamento
previamente a Divisão do Ensino Comercial. Reassume n presiden- convertido sai diligência, uma vez que há dúvidas quanto à responda o Sr. ministro Ataulfo de Paiva, que interrompe os debates afim sabilidade administrativa da instituição, em vista de documento que
ale capar ao Conselho providências de earator administrativo que de- se refere à passagem dos serviços para a Prefeitura local. O projerminou fossem tomadas pelo secretário, providência: . estas que a cesso ficou em poder do relator afim de ser elaborado o respectivo
laeu ver, devem concorrer para facilitar os trabalhos c'a Secrettnaa. eapediente a ser transmitido à Associação. O Sr. Dr. Ernani Agri'Desejava entretanto, consultar a casa sobre urna outra providén, cola relatou in vo ,:essos: Academia de Comércio S. José. Minas,
*0 seu ver, tombem indispenso.vel, mas que afita:aia ser tcr y.ada de... aprovado ne in Conselho, tendo sido decidido que o relator fizesse regratuitos, da Instituição;
pois de ouvido o Conselho; a saber que os reletores só np: . 2scntassin ror;.7],ia::, especiais ao número de alunos
a julgamento os processos completos, sendo-lhes de::.,:;:.'ics podres ',:;oci2clacle de Assistónela aos Lázaros . e Defesa contra a Lepra, Natal,
para determinar todas as diligências ou providências necessárias a Rio Grande cio Norte, o Conselho transformou o julgamento em dilltal fim. O Conselho aprova. Continua com a palavra D. Eugênia gêorin, tendo sido transmitido telegrama de indagações à instituição.
afamam], que relata os processos da Associação das Damas de Cari- Às la e 10 minutos S. Ex. o Sr. ,presidente deu por findos os traklade do Calafate, Belo Horizonte, Minas Gerais: o Conselho, louvan- halh..is, toado sido lavrada a presente ata que vai por mim assinada.
no parecer do relator, indeferiu o pedido; Colégio r:.) remirgns, __ Phoeton Seri a ', sPerrtario. — Ataulpho Napotes de Paiva, preaiPoços de Caldas, Minas Gorais: o Conselho adiou o jui atamento, de- dente.
¡terminando que o requerente seja convidado a roma: '. e a sua haaoaseio DE 5 DE SETE MI3R0 DE: 1.938
as, Juiz
dede
Fóra,
bilitação;
Fundação
Freit Minas (a. aias; o: Conao local das reuniões e à hora do costume os
m
fa-. Patrea- Capa—a:taro
beo
lh julga que o requerente deve aguardar oportunid en
bato de Menores e Abandonados de São Gonçalo, Rio da Janeiro: o earanores membros do Conselho: Dr. Ataulfo Nápoles de Paiva, Dr.
conselho aprovou o parecer do relator, opinando pelo deferimento do atilioia Lima, Dr. Olinto de Oliveira, Dr. Ernani Agrícola e seu "oras
pedido e sugerindo que o auxilio comedido fosse ao menos suficiente -Esteia de Faro e Eugênia Ramaria. O Sr. presidente Ataulfo abriu
cobrir o "deficit"; Casa de Caridade de Formiga. Minas Gorais: os trabalhos às 14 horas,' concedendo a palavra à senhora Eugênia
para
O Conselho julga que o requerente deve aguardar opoatunidado; 'Romano que relatou os processos referentes às seguintes instituições:
Lescrila Prática de Rádio To l egrafia de Silo Luiz, Maranhão: o Coo- Hospital Bartolorneu Taccbina R. G, do Sul: transformando-se o julaelho aprovou; Pia Instituição de Silo João do Paraizo, Minas Gerais: garnento em diligência para que a secretaria completasse a documenaratando-se de primeira subvenção, o Conselho julga que o roque- Loção; Associação 'das Senhoras de Caridade, São João Dei Rei, Minas,
Mito; Casa do Pobre, Copacabana, Dis- o Conselho deferiu; Liceu Academia° S. Paulo: o Conselho deferiu;
?ente deve aguardar oportuna eito Federal: o Presidente determina sejo o julgamento convertido Sociedade de Educação e Cultura, Pouso Alegre, Minas: o Conselho
-atm diligência convidando-se o requerente a explicar a finalidade em indeferiu o pedido; Hospital Santo • Antônio, Peçonha, Minas:iao
alue pretende aplicar o auxilio concedido. Passa a relatar os proces- Conselho deferiu; União Iguatuense, Igualai, Ceará: o Conselho
Escola
de
Cosos que lhe !oram distribuidas Ia F,stela de Faro. Inetifuto Reina, ("aferiu por estar incurso no art. C da lei em vigor;
Paulo; o relator solicita que a Secretaria informe si se trata de méreio de Ubá, Minas: o Conselho indeferiu; Santa Casa de Miserifião
Silo José. • Cachoeira, córdia, Jaú, São Paulo: o Conselho mandou aguardar julgamento,
primeira
subvencfio;
('asa Inalituto
de MiSerirordia
são Paulo:
o ConselhoSanta
aprovou:
Campos Elisios, São Pautei: por ser a primeira vez; Colégio Jesus; Maria e José, Poços de Caldas,
Conselho aprovou; ColOgio Jeeus Maria José. São Paulo: o Conselho Minas: o Conselho mandou aguardar por ser a primeira vez; Sociedade
ii
aprovou;
Sociedade Feminina de Instrução e Caridade, São Paulo: Feminina de Assistênciaaà Infância, São Paulo: o Conselho deferiu;
O Conselho converte o julgamento em diligência convidando-se o Hospital Santa Isabel, Cabo Frio, Estado do Rio (2° julgamento): o
Conselho "julgou a instituição merecedora devendo o julgamento, em
reoaorento a com p letar sua habilitação; Externato São José; o Cori, - sua decisão, referir-se à particularidade assinalada na mesma deo
apiova
a
parte
referente
tio
auxilio
assisteneial,
determina
cen t
ao Sr. Dr. Saboia Lima que relatou; Caixa
de Cisão. Foi dada a palavra
,do ,ja o processo remetido para a parte cultural ao Conselho
Minas:
Vioti, o Conselho mandou aguardar,
. Dr Policarpo
ar
a - Cultura; Escola de Comércio Antonio Rodrigues Alves, GuaratingueEscol
.11
são pauto: o Conselho aproa: Asila° de Orfãs, Mariana, Minas Ge- por ser a primeira vez; Hospital S. Francisco de Assis, Grato, Ceara:
tá,
anis: o Conselho aprova; Cosa da Criança, Rio de Janeiro: o Coa- o Conselho deferiu, pedindo, entretanto, informações, acerca da
selim determina faça-se a juntada do processo anteriormente rola- subvençãa de 1037, para saber quanto recebeu; colégio Santa Tarefeita esta seja ele concluso ao relator: Asilo Maria Imaeula- zinho, Lageacio, Mato Grosso: o Conselho mandou aguardar, primeira
e
fadoSantos,
São Paulo: o Conselho aprova, desde que o requerente vez; Orfanato São Vicente de Paulo, Distrito Federal: o Conselho
da.
lenis. Havendo D. Esteia de Faro con- Mandou aguardar, primeira vez; Associação de Caridade, Fortaleza,
gomuleto as formrlidade s
Ceará: o Conselho deferiu; Santa Casa de Misericórdia do Terezina:
a P alavra a0 Dr. Sabóia
presidente
d áOsório,
"cluh r o o seu relalOrio o Siada,
Fundação
Distrito
Federal:
o
o
Conselho
transformou em diligan.cia para a Secretaria infoamar se
que re lata o Proces eo
que re- teve subvenção anterior; Centro cie Assistência Soe. Braz-Mooca São
Co --lho aprova. Segue-se com a palavra o Sr. presidena
Olivaulo: o Conselho deferiu. Foi dada a palavra ao Dr. °tinto
r ral: n
lal. • , o processo da Casa de Santa Inas, Distrito Fori
;-111.11.1•L` vira q ue relatou: Clínica Infantil Gratuita, Distá ito Federal: Após
ova, :prova. Declara o Sr. presidente que sendo 17 horu
los Filho, diScuSsão, i Co:rthil resolveu -mandar des-entt • anbar o atestado
or encerrados os trabalhos, havendo eu, Enéas
tante no 1rc,5o (pg. 6) para que se oi l icia&se e o remetesee ao
mim
"ad-hoc", lavrado a presente ata que vai i
neta i 1 iii 1 a "Z011C11i111116 exarbe pericii-1 nos .selo s do dito doPairo,
Napole
fit'
Atattipho
. — Enéas Martins Filho —
enmenim": Asilo ;'e (irfãos Santo A.go,: tintio: o Conselho trzins.'orinou
ilguardar, L vez; Di3pcneárm Ardõ . '10 de
deaelmido ¡me
Disli•ito Cedera!: o Con.seliio
SESSÃO EM 2 nu SETEIVIDIto DE 10a8
t/.1.¡Lo
'pada: Colégio Almicar,
1ili.'!i011
ve: la
s
14
horas,
no
local
do
costume,
comparecere
,
Ernani Ferral: a ca,, , 1110 omorminon cite Se oficiasse
, Atea:ro Napotee de Paiva. Saboia Lima, Olinto de Oae
(1/trao-f,rmando o julgáiwnlo
ateu:tricota, Sra.. Estala de Faro e Eugenia Haman, tendo o Sr. presi- j ciurOr'flj de Kn-no
1.,1.

à
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ligéncia; Conservatório Livre de Música, Niterói, Estado do Rio: o Esteia de Faro e Eugénia Hamann. O Br. Ataulfo de Paiva, preeiConselho transformou em diligência mandando o prooasso ao Conselho dente, abriu a sessão às 14 e 80 minutos e concedeu a palavra ao
de Cultura; maternidade de Guaaatinguetá, stio Paulo: o Conselho Dr. (Minto de Oliveira que relatou os processos referentes às seguintransforamo c,in diligéneia para Que se telegrafasse à instituição tes instituições: Escola Noturna Soo Vicente, Fortaleza, Ceará: aeenpedindo -cópia da planta; Casa de Caridade de Paraíba do Sul, Estado tirou o relator que a instituição não possue patrimônio e vive de vedo Rio: o Conselho aprovou e julgou a instituição merecedora de cursos irregulares; o Conselho deferiu pedindo; Santa Casa de Mimaior auxilio; Associação Mantenedora do Asilo do Carmo, Campos, sericórdia de S. João da Bocaina: o'Conselho adiou por ser a primeira
Estado do Rio: o Conselho aprovou, julgando que'ala
s aece o aumento vez; Sociedade Portoalegrense do Auxílios aos Necessitados: o Censopedido; Créelie São Vicente de Paulo, Rio Grande do Sul: o Conselho lho deferiu, achando que devia ser, aumentado o auxílio; Santa Casa
-transformou em diligência remetendo-se e processo à Divisão listar- de Misericórdia, Jacarea São Paulo: o Conselho deferiu; Escola de
alidade e Infanda; Asilo de Orfaos São Benedito, Rio Grande do Sul: Ciências e Artes Profissionais Orsina da Fonseca, Distrito Feclarai: m.. •ó Conselho deferiu; Casa da Criança, D. Federal: o Conselho deleI Conselho
em dili
Para Qu e a Contabilidade
formasse
setranaformou
recebeu auxílio
emgência
i937, considerando
a instituição riu; Conferência São Vicente de Paalo, Brotas, São Paulo: o Conselho
julg ou merecedora da subvenção atual, deferiu; Misericórdia Botu- .
3nerecedora, na forma do parecer !a ser lavrado pelo relator. Foi
dada
a palavra à senhora Stela de Faro que relatou: Externato catuense, São Paulo: o Conselho aliou por ser a primeira vez; Con• d'in- • eentração Proletá ria Gonçalenac, Niterói, E. do Rio; o Conselho de.. -.
Santo
Amaro, Distrito
o' Conselho
transformou
Oleia mandando
juntarFederal;
documentação
e voltar;
Institutoem
Pedro II, feriu, achando, entretanto, exagerado o pedido de vinte contos. Foi ..
Distrito Federal: o Conselho indeferiu; Casa São José, Ceará: o concedida a palavra ao Dr. Emana Agrícola que relatou: Hosp. , Misericórdia Santo André, São Berna do, S. Paulo; o Conselho Julgou
Conselho
a instituição
merecedora
mandou
aguardar;
Irmandadejulgou
N. S. Rosário,
Rezende
Costa, mas
Minas:
o Conselho
julgou idônea e deferiu o pedido; Hosp. . Luiz da Santa Casa de Miseri- ..... ,
p . S. Vicente de
merecedora mas transformou em diligência por ser a primeira vez, córdia
doAiuruoca,
Araras, S.Minas:
Paulo:ooConselh
Cons lhodeferiu;
deferiu;Santa
lios Casa
de Mise,ro- .
Paulo,
pedindo que sejam juntados os documentos de peasonalidade jurídica, cárdia de Joanópolis, S. Paulo; o Conselho mandou aguardar por ser ,
balanceies, atestados, etc. O Sr. Dr. Ataulfo de Paiva relatou: me- a primeira vez; Asilo de Orfãos de IS. Vicente do Paulo, Santa Calatitutb Electro-Técnico de Itajubá, Minas: o Conselho transformou rina: o Conselho deferiu; Instituto Santa Terezinaa, Joazeiro, Ceará:
eni diligência mandando telegrama ao inspetor federal junto ao Ins- o Conselho mandou aguardara Asilo do Mendigos, Pelotas, R. G. do .
Vario para informar a respeito das atividades do mesmo; Fundação Sul: o Conselho transformou o julgament o em diligência e mandou
Sanatório São Paulo, Campos de Jordão: o Conselho deferiu; Hosp. que se remetesse o processo à Assiatência Hospitalar; Santa Casa de
'Antônio Moreira da Costa, Santa Rita do Sapucal, Minas: o Conselho S. Gabriel, R. G. do Sul: o Conselho transformou em diligência; Asjazinsformou em diligência para que se cumprisse o despacho exarado sociação Espirita Anjo Gabriel, São Paulo: o Conselho transformou
no processo; Conferência S. Vicente da Paulo do Divino Espírito Santo, em diligência — telegrafar ao Dep.! Social de São Paulo, pedindo iaGuarani, Minas: o Conselho mandoia aguardar por ser a primeira formações quanto à idoneidade da Aasociação; Colégio Batista, D. Tevez; transformar em diligência; Sociedade S. Vicente de Paulo, Bom deral: o Conselho transformou em diligência; Casa de Caridade, Pirai .
Sucesso, Minas: o Conselho transformou em diligência por ser a pri- E. do Rio: o Conselho mandou aguardar. Tomou a palavra o 'Sr.
meira vez e mandou aguardar; Sociedade Amiga Instrução Popular, Dr. Ataulfo de Paiva que relatou os seguintes processos: Instituto
i Santos, São Paulo: a Conselho deferiu; A Nova Dactilografia, Diz- Pestiilozzi (19.107), P. Alegre, R. G. do Sul: o Conselho transforarilo Federal: o Conselho transformou em diligência por ser a pri- meu em diligência siara que se complete o processo; Faculdade de
'ineira vez g mandou aguardar; Escola Apostólica de Baturité, Ceará: Direito do Paraná (3.880) : o Conselho transformou em diligência
o Conselho deferiu; Centro Operário Natalense, Natal, Rio Grande para juntar documentos; Colégio Bania E. do Rio (17.22), o Condo Norte: o Conselho transformou em diliganoia, mandando aguardar selho transformou em diligência pára completar documentos; Aro'por ser a primeira vez; Obra de Proteção à Infância Pobre, Distrito paro Tereza Cristina (8.217), DisItito Federal: o Conselho trans- :
'ederal: o Conselho transformou em diliaência mandando Juntar formou em diligência para completar os documentos; Sociedade Beprocesso de 1937. Foi dada a palavra ao Dr. Ernani Agrícola que te- neficente e de Caridade, Lageado, R. O. do Sul (6.001): o Conselho .
Jatou: Abrigo Maria Imaculada, Distrito Federal: 'o Conselho trans- deferiu, julgando, entretanto, exagerado o pedido; Grupo Espirita Fé • ,orxriou em diligência mandando a guardar tendo a senhora Stela de o Esperança, Paraiba do Sul, E. do' Rio (15.058): o Conselho UfaWaro indagado se haverá outro pedido firmado pela mesma regue- riu. Foi concedida a palavra ao Dr'. Sabota Lima que relatou: Exrente; Associação de Proteção Inst. Trab. Cegos, Santos, São Paulo: ternato Créche Coração de Jesus, Ripeira° Preto, São Paulo: o ConO Conselho deferiu; Associação das Damas de Caridade, Caxias, Rio selho deferiu; Orfanato Santista, Santos. São Paulo: o Conselho deGrande do Sul: o Conselho deferiu; Sociedade São Vicente de Paulo, feriu: Sociedade S. Vicente de Paulo, Matão, S. Paulo: o Conselho
,. Mota Rita do Sapucal, Minas: o Conselho deferiu. O Sr, Dr. Ataulfo deferiu; Instituto Pedagógico, Jaearépaguá, D. Federal: o Conselho
;relatou mais o prooesso referente à Maternidade Dr, Rocha Moreira, transformou em diligência; Irmandade Santa Casa de Miserocórdia. s
Piracicaba, S. Paulo: o Conselho deferiu; Hosp. Misericórdia de ItáWortaleza, Ceara: o Conselho deferiu. O Sr. Dr. Olinto de Oliveira
80 C,on- pólis, S. Paulo: o Conselho deferiu; Santa Casa de Misericórdia, Santa
aaidagou se não era possivel, ainda. à Secretaria
encaminhar
An- ,.;
Iselho os processos já informados, tendo 0 Sr. presidente declarado Cruz do Rio Pardo, S. Paulo : o Conselho deferiu; ' Hosp. Santo
em dili- a
gue, infelizmente, devido ao acúmulo de Processos, sómente dentro bani° dos ,,Pobres, Ignota, Ceará: o Conselho transformou
ide, pelo menos, uma quinzena, talvez, fosse possivei à Secretaria Onda; Associação das Damas de Caridade, Pelotas, It. G. do Sul, o a
alinhar o ritmo de trabalho compatível com as suas obrigações, pe- Conselho deferiu; Conferência S. Vicente de Paulo, Carmo do Rio i.
dindo aos Exmos. Srs. membros do Conselho que tivessem, como até Claro, Minas: o Conselho deferiu. Foi dada a palavra à Sra. Engania
Casa de Misericórdia do Acre: o Gonu- 3;
lagora,
um pouco
de benevolancia,
no que foidoatendido.
Propôs
S. Ex.
Harmon
crue aguardar,
relatou .: Sta.
Sr.
ministro
Ataulfo
de
Paiva,
presidente
Conselho,
figurasse
11115
mandou
faltam
documentos; Irmandade da Misericór- I,
.0
ata um vote de louvor à Instituição "S.O.S.", não •só pelo que dia, Porto Ferreira, São Paulo: o Conselho deferiu; Orfanato Anália 1.Iaia
ainham visto em sua sede social, na visita que haviam realizado e Franco, São Paulo (São Manuel): o Conselho-deferiu;
Santa Casa
de 1
Conselho transformou
em dilijanta satisfação causara a todos, mas ainda, em homenagem à se- Misericórdia,
Atibáia,
São Paulo: Academia
o!
gência
—
telegrafar
à
instituição;
de
Comércio
de
Cama-.
f
»bora Eugênia Hamann, que honra o Conselho com a sua presença,
roa- ria Pernambuco; o Conselho indeferiu por unanimidade; Irmandade
a
dos
diretores
da
referida
instituição.
Estendendo-da
Is 6 um
da Santa Casa de Misericórdia, Santos, São Paulo: o Conselho dere- e
peito dessa visita,
disse
S. Ex. que
dali voltara
agradavelmente
linque
naturalmente
acontecera
a
todos
os
membros
do
riu; Colégio N. Sra. do Carmo, Guaratinguetá, São Paulo: o Con- Q
pressionado, Q
!de Jes us , 3.
ffloneelho após verem tudo minuciosamente, podendo, por isso, atestar selho deferiu; Sociedade Esc. Paroquial 'Sagrado Coração
ra benemerência dessa utilissima instituição, atravez dos seus vários Santa
Rosa,doRio
do
o Conselho deferiu; Liga de Ensino 1
do Estado
RioGrande
Grande
doSul:
Norte,
'departamentos: Depósito de Crianças, Escola, Abrigo
de Famílias
e mantenedora
da Esc!. Doméstica: .1
Desamparados Sem Této, etc. Acentuou, ainda, S. Ex. os resultadosque
o Conselho
deferiu. Foi
concedida
a palavra
à Sra.
Stela
de Faro i)
relatou; Associação
Liiiza
Marillac,
Fortaleza,
Ceará:
o Conselho
ados em tão pouco tempo de ação e funcionaAssociação São Vicente de Paulo, Distrito • Federal : o Cori- 1
p a gnificame n te alcançados
ento, o que evidencia a euparior clarividência dos seus componentes. selho deferiu; Asilo SS. Coração de Jesus e de Maria, Barbiteena, ....„,
Á senhora
Hamann
referências
feitaso por
ISulo.
Sr.Eugénia
Prof. Olinto
deagradeceu
Oliveiraasera
um Minas:
Conselho deferiu; Santa Casa de Misericórdia, Presidente
a .r
vez; ll
. Ex., lembrando que o Ex
dos maisagradecer
altos representantes
da instituição,
e, mais do
que
ela, Prudente,
São
o Conselho
mandou
aguardar
por ser adeferiu:
I
poderia
a fidalguia dos
conceitos emitidos
pelo
Exmo.
Santa Casa
dePaulo:
Misericórdia,
Itararé,
São Paulo:
o Conselho
4
Santa Casa de Misericórdia, Igarapuriva, São Paulo: o Conselho a
São José, Ara- a
! vez; Patronato
Br. presidente do Conselho. S. Ex. agradece,
anuncia
o Conselho
mandou aguardarepor
ser a primeiraque
Departamento 41
'dentro em pouco, iniciaria outras visitas
às instituições
do Distrito
cata Ceará: o Conselho
transformou i em diligência;
Federal, devendo, para isso, escolhê-los entre as mais humildes, para dos Pobres do Sagrado Coração de Jesus, Fortaleza, Ceará: oCon- s
ique fossem vistas, coletivamente, em pairros diferentes. Ainda com saibo deferiu. O Sr. Presidente, reportando-se à visita feita à s
a palavra, S. Ex. deu conhecimento aos seus pares, do convite en- "S.O.S.", de que é uma dos Diretores a Sra. Eugênia Hamann, me- ,
afiado ao Conselho pela instituição "S.O.S.' para comparecer à feriu-se ao voto de louvor que pedira e o Conselho tão nobremananauguração do "Curso Intensivo", cuja aula inicial será dada pelo te concedera, à digníssima Associação e em homenagem à Exma. SeProa Lourenço Filho. As 17 horas o s ia presidenta deu por findos nhora Que honra .0 Conselho com a sua presença. Agora, diz S. Excia.. é i
O trabalhos, tendo levantado a sessão, lavrando eu a presente ata que o momento, tombem, de se referir à distinção com que o comutaram.
'vai por mim assinada. — Ph oefoli Serva, sec re t ário. — Atardpho na véspera, quando, por ocasião da inauguração da Escola Sooial,
o elevaram à Presidéncia. Essa festa,' comenta S. Exola., conduzida
apo,/,es de Paiva, 'presidente.
com tanto brilho, por parte de todos' e, excepcionalmente, por seus
SESSÃO DE 5 DB SETE.gDRO DE 1938
oradores entre os quais distingue S. Exoia., o Sr. Dr. Babe*. Lima
i,,,, No dia nove de setembro de 1938; comparecai,ain a Fala de sP-- e o Postre conferencista, Sr. Prof. Lourenço Filho, 00 quais abores do Conselho, à hora habitual, os senhores: Ataulfo Napole dc darem ls nueslrics sociais com tamanha proficiência, ama festa, reaiva, Saboia Lima, Olinto de Oliveira, Ernibri Agrícola, e senhoras nele d iwoo. conio'nlie podia doirawr
,
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davel impressão em (mantos tiveram á felicidade de assisti-la. • Nada
tinha que dizer então, — ajunta S. Ex., — colhido de surpresa,
como fora, mas, já agora, solicita dos Esmos. Srs. Membros do Conselho, que permi r ain se inscreva na ata dos trabalhos, um voto de
congratulações extensivo à Exma. Senhora D. Eugênia Itamann e
ao Esmo. Sr. Dr. Sabida Lima pelo brilho com que era de se esperar, conduzirant a festividade escolar. Lembrou ainda S. Es. o
Esmo. Sr. Presidente do Conselho que na Presidência com que á
distinguiram propoz que todos se levantassem e dessem uma salva de
palmas, que ora renova, em intenção dos ilustrados membros do
Conselho, já citados e, lambem, em homenagem à Exma. Senhora
D. Stela de Faro.e ao Esmo Sr. Dr. (Minto de Oliveira, determinando que as suas palavras fossem consignadas na ata. O Esmo Senhor Dr. Sabdia Lima pediu a palavra, declarando que o fazia para,
ainda uma vês, em seu nome e no de todos os seus colegas, agradeeer as gentilezas e homenagens recebidas de S. Ex., o Sr. Ministro
Ataulpho de Paiva, e acentuou que, gestos tão nobres serviriam de
estimulo a que todos prosseguissem na iniciativa travada pela superior direção da "S.O.S.". salientando, igualmente, as merecidas
homenagens que haviam sido feitas ao Prof. Lourenço Filho. A
Exma. Sra. Stela de Faro agradece igualmente, em poucas e formosas palavras, e aproveita a oportunidade para. convidar S. Ex., o
Sr. Presidente e os seus colegas de Conselho, para visitarem, oportunamente, o Instituto de Educadores Sociais. A Exma. Sra. Eugénia Hamann, por seu vês, agradece igualmente, o estimulo que
merecera a S.O.S. por parte do Esmo. Sr. Juiz de Menores, Dr. Sabóia Lima. Por proposta do Esmo. Sr. Dr. Olinto de Oliveira, unanimemente aprovada, e por haver S. Es., justificado que a Secretaria estava em dificuldade, por efeito da sua instalação, ainda
não ultimada, o Conselho resolveu que a sua próxima sessão ficaria
mareada para a segunda-feira, 19 do corrente. Não havendo nada
mais a tratar, S. Ex., o Sr. Presidente encerrou a sessão, sendo por
Inim lavrada a presente ata que vai por mim assinada — Phocion
¡Serpa, secretário. — Ataulpho Napoles de Paiva.

Ministério das Relações Exteriores
Com data de 16 do corrente:
Foi apostilado o decreto de nomeação de Mauricio vos, Wellisch,
para Mauricio Wellisch., em' cumprimento do despacho favoravel, à
vista de documentação exibida.
Requerimentos despachado
Dia 15 de dezembro de 1938
Alice Pessegueiro Fernandes. — Deferido.
Dia 16
José Júlio Carvalho de Morais. — Retifique-se •
Por ordem de serviço de 18 do outubro próximo passado, foram
autorizados os funcionários abaixo mencionados a prestarem serviços
extraordinários antes e depois das heras de expediente:
Conaul de 3., classe Sílvio Mourão Camarinha.
Consul de 3.a classe José OsvaldoSeira Pena.
A Diretoria da Imprensa Nacional, le acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercido
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao pelriodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias riscais, Allândegas,
mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é fa%saltado pagar o custe; da assinatura, computado já o desconto de
1110 To, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 282000.

Ministério da Fazenda
EXPRDIENTE DO SR . MINISTRO

Dia 20 de dezembro de (938

Circular:
N. 67 — O ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, tendo em
viAta a necessidade de manter no Banco do Brasil, na intercerrêneia do
período adicional, contas distintas para cada exercício, observando-se
regime de perfeita ordem nas operaçõe.s de encerramento do exercício
de 1938, recomenda aos Srs. chefes das reparliçães suberdinadas a este
n istério :
I) tornem público, por meio de cartazes a..xarais
ri 1 cai lugar prtiprio,
3 Pagadorias e Tesourarias respectiva s. que os cheques emitidos coe* u. :.1 as contas "Despesa da União" e "Depósitos de Terceiros" e dados em
y.agamento de compromissos do Tesouro Nacional relativos al exercício

Dezembro le 1938

de 1938, até 15 de janeiro futuro, deverão ser apresentados pelos .seus
portadores ás agências do Banco do Brasil, para o resgate até o dia 20
daquele mês, — data da extinção da validade desses títulos;
II) façam declarar em todos os documentos destinados ao Banco do
Brasil (cheques ou guias de recolhimento) o asem-feio a que pertencer
a respectiva operação afim de que seja a mesma devidamente escriturada na couta própria (Receita, Despesa ou Depósitos de Terceiros)
aberta naquele estabelecimento bancário.
Outrossim, declara que a partir de 1 de janeiro 'próximo, para o
exercício de 1939, somente duas contas serão abertas ao Tesouro Nacional no Banco do Brasil — Receita da União e Despesa da União„ — de
vez que a escrituração do todos os depósitos (arrecadação o restituição)
se fará nos termos das disposiOes contidas no Regulamento Geral de
Contabilidade Pública, "ex-vi" do art. 13 do decreto-lei n. 867, de 17
A. de Souza Costa.
de novembro de 1938.
Dia 16 de dezembro
Ofícios
Ao Sr. ministro-presidente do Tribunal de Contas:
N. 915 — Remetendo cópia do decreto-lei n. 941, de 8 do corrente
mês, que abro o crédito especial de 113:600$000 para atender á restituição de apólices de pagamento dos respectivos juros á Companhia de
Mineração e Matalurgia Brasil e á firma Andrade & Normand°, e solicitando providências no sentido de ser o referido crédito distribuído
Caixa de Amortização,
Dia 20
Ao Sr. ministro da Viação:
N. 154 — Restituindo o processo relativo ao pagamento da impor.
tancia de 37:162,600 a José Amancio Ramalho, proveniente da oonstrw.
erio de trechos das stradas de rodagem Lagoa Salgada-Araras e Borborema-Pirpirituba, no Estado da Paraíba, terminados em 1923, e comunicando que, em face das razões expostas no parecer da Procurador%
Geral da Fazenda Pública, deixou de ser ;autorizado o refprido pagamento.
EXPEDIENTE DO SR. CHEFE DO GABINETE

Ao Sr. Presidente do Cl:saibo Superior das Caixas Econômicas Federais:
N. 662 — Comunicando cise o Sr. ministro, tendo em vista as conclusões do relatório da Comissao de Peritos designada para examinar o
balanço da Caixa Económica Federal do Rio Grande do Sul, relativo ao
ano de 1937. resolveu, per despacho de IA do corrente, aprovar o mesmo
balanço.
— Idêntico, sob o n. 28, ao presidente do Conselho Administrativo"
da Caixa Económica Federal do Rio Grande do Sul.
— Ao Sr. inspetor da Alfândega do Rio de Janeiro:
N. 69 — Comunicando que cn Sr. ministro resolveu conceder isenção do Impostos e taxas para o va p or holandês "Niews Amsterdam", que
fará três vineens da recreio ao Brasil conduzindo turistas entre 30 do
corrente mês o 19 de março próximo vindouro.
Serviço do Pessoal
EXPEDIENTE DO SR. PRESIDENTE DA REPOBLITI.S.
DESPACHOS

Processo n. 86.417-38 — Saint Clair dos Santos Ramos, guarda
aduaneiro, com exercício na Alfândega de São Luis e aprovado em
concurso para o lugar de agente fiscal, pleiteia nomeação — Não existindo atualmente vaga de agente fiscal de 3'. categoria, rm Estado de
3'. piasse, parece-me que o suplicante deve aguardar oportunidade
8-12-38. — A. de Souza Costa. — Sim, Geriam° VARGAS.
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO
DESPACHOS

Processo n. 86.738-38 — Aimar Serra Martins Menezes, habilitado em concurao do 1'. entrância, pedindo sua nomeação. — Aguarde oportunidade. 12-12-38.
Processo n. 59.086-38 — Bel. Augusto da Paixão Fleury Curado, procurador fiscal, interino, da Delegacia Fiscal em Goiaz, pedindo sua efetivação. — Indeferido., em • face do parecer de lauda retro, rio Sr. diretor do Pessoal. 1.4=12-38.
O parecer a que se refere o despacho acima é o seguinte:
"A nomeação para o cargo de procurador fiscal, pleiteada pelo
atual procurador fiscal, interino. da Delegacia Fiscal em Goiaz, bacharel Augusto da Paixão Fleury Curado, condiciona-se à existMcia
de vaga, a verificar-se em época fixada pelo decreto n. 2.290, deste
ano, e à habilitarão prévia em concurso de provas o título:;, conforme
o dis p osto no artigo 41 da lei n. 284, de 1936.
S'erviço do Pessoal. em 20-10-938. — Nero de Mocerri, diretor.
F:1 , EislENTE DO SII, DIRETOR DO PESSOAL
DESPACI-Ios

Proce-ii

;;"). 9.3n-38

RI•a7. EZP(111101, pOdiERIO sua nomeação
Fiara O Ittar rir Irat efl lia , lor tia D i retoria do Dom t nio r1i11o, —
Revalide o g elo da laxa dr eductieão e sande, que se atdri irreguitirittenta inutilizado. 14 -12-S
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Processo n. 95.714-38 - Emanuel Jaime Henriques Seixas, nomeado agente fiscal do imposto de consumo no interior do Estado do
Piauí, pedindo prorrogação de prazo para tomar posse. concedo
ao requeren1e o prato de vinte' dias. em prorrogaçãb, para tomar
posse .do cargo para o qual foi nomeado, nos termos do .411 . igo 8° do
Decreto D. 19.332, de 12 de janeiro de 1031.
AoosT1LA
Na portcria n. 263, de 18 de fevereiro de 1937, prorrogando o
contrato de Grivaldo Dias, pelo prazo de 12 Meses, para, 2xercer as
funções de trabalhador de 1 . . elaese da Baixada Flumioense da Diretoria do Domínio da União, foi feita a seguinte apostila:
"O funcionário a quem se refere g presente portaria cbama-se
Grivaldo Dias da Costa, conformwprova com documento habil, junto
ao processo n. 75.314 de 1038.
Serviço do Pessoal, 5 de dezembro de leas. - NO•c? de Macedn,
diretor.
Possa
Dia 19 de dezembro de 1938
Livio costa, do cargo da classe D, da carreira do escriturário, do
duadro VII - Delegacias Fiscais, devendo ter exercício na Delegacia
Fiscal no Paraná.
EDITAY.

Em virtude do offeio n. 3.352-1 A, de 13 do corrente, da Secção de
Fiscalização do Exercício Profissional, fica convidado o oficial do 2'.
classe, aposentado, da oficina de máquinas da Casa da Moeda, Guilherme Felipe Floret, a comparecer àquela Secção, no dia 21 do corrente, às 11 horas, afim de ser submetido a exame de saude.
OFICiOS

•

Dia 20 de dezembró de 1938
Ao Sr. presidente'da Caixa Económica do Rio de Janeiro:
N. 665 - Comunicando que o Sr, ministro da Fazenda, em Exposição de Motivos n. 1.513, de 11 de agosto, aprovada por Sua Excelência, o Sr. Presidente da República - em virtude da qual foram
designados, por decretos de 18 do mesmo mês, para exercerem, interinamente, as funções de presidente e membros da Caixa Econômica
no Paraná, respectivamente, eis Srs. bacharel Ari dos Santos Silva,
Mário Gomes e Bernardino Cândido de Almeida e Albuquerque, este
. funcionário da mesma Caixa e aqueles, deste Ministério - ficou assegurado a cada una deles, não só a percepção dos vencimentos Mis
grais de seus cargos efetivos, como ainda, à de uma gratificação Mensal, de 2:5008000, por conta da Caixa do Paraná, devendo, entretanto,
ser observado, quanto aos primeiros ftmcionários, o limite máximo
estabelecido por lei.
Idêntico sob n. 666
Ao Sr. presidente da Caixa Econômica
Federal no Paraná,

Contadoria Central da República
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Expediente do dia 15 de dezembro de 1938
Ofícios:
Ao Exmo Sr. diretor geral da Fazenda Nacional:
N. 3.156 - Transmitindo cópia do oficio ri, 3.373, de 5 do
TIAS em curso, do Tribunal de Contas, protocolado no Tesouro Nacional sob n. 95.520-38, relativo ao registro e a distribuição do crédito especial de 20:0008000, aberto pelo decreto-lei n. 820, de 27
de outubro último, ao Ministério da Agricultura.
'
N. 3.159 - Transmitindo cópia do oficio n. 3.445, de 8 de dezembro corrente, do Tribunal de Contas . protocolado no -Tesouro Nacional sob o n. 96.979 de 1938, relativo ao registro e a distribuição do
crédito especial de 13:2008000, aberto, pelo decreto-lei n. 895, de
26 de novembro último, a êste Ministério.
-Ao Sr. diretor do Pessoal do•Ministério da Fazenda:
N. 3.158 - Idêntico ao de n. 3.159.
N. 3.160 - Transmitindo folha de pagamento do gratificação
por serviços prestados fora das horas normais do expediente, pelo
pessoal da Secção de Registro desta Contadoria.
- Ao Sr. diretor da Despesa Pública:
N. 3.155 - Idêntico ao de n. 3.156.
N. 3.157 - Idêntico ao de n. 3.159.
- Ao Sr. diretor da Imprensa! Nacional:
N. 3.161 a 3.163 - Solicitando'providências relativas a confectão e distribuição de impressos.
Requerimento despachado:
P.C. 7.680 de 1938 - Protocolado na Contadoria Central da Re-:
mública - Maria Isabel Cunha Secades. - Deferido

Procuradoria Geral da Fazenda Pública
Dia 19 de dezembro do 1938
Ao Sr diretor do Domínio da União:
N. 1.092 - Em solução ao assunto do ofício n. 748 de 1 do corrente ao Sr. diretor geral da Fazenda, encaminha rS essa Dir,itoria, os
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processos, livros de termos de aforainento e comisso e impressos relacionados com esse serviço, tudo censtante da relação inclusa.
Ao Dr. 3° Procurador da RepUblica:
N. 1 094 - Remeto para cobrança executiva, 20 certidões de divida, de numeres 2.087 a 3.00G, da série 11. A., no total de réis
201 :7i8:4800.
4. • N. 1.095 - A vista do que costa do processo fichado no Tesouro
sob a. 5.647-37, e na Recebedori do Distrito Federal e,ob n. 37.912
do 1937, solicita man-dar arquivar os executivos fiscais fundados nu
certidões as. 8.801 e 8.802, sérlie Il. 13., e referentes aos prédios
a. 287, casas I e lf, dá rua Toneleiros.
.
'N. 1.096 - Comunica, para oS devidos efeitos, que a dívida constante da certidão n. 2.670, Série G. S., extraida, em nom?. de Gustavo
,Pontes, na importáncia de 1428(300; foi inscrita por inadvertência nesta
'Prc.curacioria, visto se tratar de indenização p.',r danos causados em
redes 'e postes telégraficos e não ser suscetivel de inscrição, como se
'deduz do disposto 11(2 decretos ns.',10.902, de 1934, e 24.036, de 1934,
=Uva f.or que mandei anular a iascrição efetuada. ((50.636-38).,
Ao Si . diretor dos Correios ('Telégrafos do Distrito Federal:
N. 1.697 - Restituindo o proesso encaminhado com o ofício nil- .sh
-mero 2.856. de 4 de agosto último, para inscrição da divida em nome
de Gustavo Pontes, na importância de 14253600, proveniente de indenização por danos causades em postes e redes telégraficos, reporto-me
aos terro. os do parecer da Secção da Divida Ativa que acompanhou O
ofício n. 907, de 3 de outubro do Corrente ano, desta Procuradoria.
'
Ao Sr. diretor do Domínio da União:
•
.N. 1.098- Atendendo ao que I dispõe o Decreto-Lei n. 710 e•De-1
ereto n. 2.102, res p ectivamente, de 17 e 23 de setembro último remete,: •
paca os fins convenientes, as 17 certidões de escritura pública, '
nu: quais foi parte a Fasenda Nacional, então representada pela Proeura- ••.
creria Geral da Fazeda Pública.
I
- Au Sr. diretor do Domini° da União:
.
. • N. 1.099 - Em resposta ao -Ofício n. 182, de 9 de abril último,
somente recebido. nesta . Procuradoria a 9 de dezembro corrente, a.
reiterado pelo de n. 765, de 5 deSse mesmo mês, cientificou fine 9
precesso n. 41.4R/23 já foi encaminhado a essa Diretoria,
em 111.
de novembro de 1036.
-- Ao Sr. diretor da Recebedoria dq Distrito Federal:
N. 1.100 - Em aditamento ab ofício n. 960, de 27 de outubrO
e corno resposta ao dessa repartição n. 4.572, de 5 do dezembro,
bos do corrente ano, informa que a Companhia do Melhoramentosamda
Ilha do . Governador é sediada à Avenida Rio Branco n. 69, 3° andar,
i
sala n.2, nesta Capital.
• - Au Sr. clretor do Serviço el el Aguas e Esgotos do Distrito Federal:
N. 1.101 - Remetendo o proJesso fichado no Tesouro sob nilmero 95.810/38,- formado com as poças do executivo fiscal n. 7.944,
Série E. V., movido contra Amelia B. F. Cerva, solicita as infor•
maçõss de que cogita o parecer da "ecção da Divida Ativa.
- Ao Sr, inspetor de Aliment ção: •
N. 1.102 - Restitue, os processos as. 131, 136, 137, 139 e 142,
relativos às moitas impostas a Alfredo Silva, Elmiro Paiva Sá, Armando Jesus, A. Santos & Machado! e P. Pereira Mando Plle acom-4
panharam o oficio dessa Inspetoria In. 181, de 24 de setembro preterito, fichado, no Tesouro, sob n. 74.090/38.
-- Ao Sr. inspetor de Alimentação:
N. 1.103 - Restitue, os processos xis. 148,*151. 152, 155, 157,
156, 15'9, 160, 163 e 165, relativos 4.s multas impostas às firmas A.
Trindade & Ferreira (2 processos); Pinto Andrade & Comp. (3 processos); Manuel Fernandes, Artur Sgarbi ISr Comp., José Avelino Feliz,
Matheus Cardoso. Miranda e Albino ,B. de Sá, que acompanharam O
ofício dessa Iuspatoria ri. 195, da 21 de outubro último, fichado no
Tesouro, sob n. 82.153/28,
.No Registro da Divida Ativa foram inscritas as dívidas a que Os
mesmos processos se referem, e ren4etidas gs consequentes eertidões,
de na. 5.265 a 5.274, serie F.X. à Procuradoria da República para
Inicio da cobrança executiva, na iérina regulamentar.
- Ao Sr. inspetor de Alimentação:
de multas' ris. 117, 121, 128,
125 N.
e 126,
lavrados
contra
firma A. Tono & Oliveira, P. Pereira
1.104
- Restitue
osasprocel
Macedo, José Al. Vale, Freitas & Silvá e Manuel Carneiro, que vieram:
com o ofício dessa Inspetoria n. 166; de Ide setembro último, ficha*et
rio, no Tesouro, sob n. 67.231/38. i
Foram inscritas as dívidas dos processos as. 117, 121, 125 e 120e remetidas as respectivas certidões, I de ns. 5.256 a 5.259, serie Fe'
X.., à Procuradoria da República para; iniciação da cobrança executiva,
na fôrma regulamentar.
Deixa, entretanto, de ser inscrita a do p rocesso n. 123, lavrado
contra José M. Vale, por isso que consoante a informação do mesmo
constante, a importando da multa foi depositada na Tesouraria do
Ministério da Educação em 19 de agosto do corrente ano.
- Ao Sr. inslietor de Alimentação:
N. 1.105 -- Restitue os processos relativos às Multas impostas l
a J. C. Barros, José Augusto Miranda, Albino Batista (2 processos)
e P. Pereira Macedo, que. vieram acompanhados do oficio dessa Trispetoria'n. 145, de 29 de julho último, fichado, no Tesouro, sob núme1
ro .56.717/38.
' As dividas a que os mesmos processos se referem foram inscritas no Reg istro da Dívida Ativa sob ,as. 5.260 a 5.264, serie F.X.;
tendo sido as consequentes certidões! encaminhadas à Procuradoria
da Rersublica para o inicio da cobranca executiva, na fórma regulamontar.
,
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— Ao Sr. doutor Nero de Aluado Carvalho, diretor do Serviço
lo Pessoal:
N. 1.106 — Comunica, para os devidos efeitos, que o escrituráeio da classe "G", do quadro VII, em comissão no quadro móvel do
tesouro Nacional, José Ribamar Mendes Salazar, mandado servir nesta Procuradoria, conforme oficio dessa Diretoria n. 591, de 7 de deiembro corrente, aqui entrou no exercício de suas nITIOSS em 18 deste
tfiesmo mês de dezembro.
- Ao Sr. Dr. 3° Procurador da República:
N. 1.107 — Solicita providências, afim de que seja efetuado
'cancelamento do executivo fiscal n. 2.829, série 11.A., à vista do
¢ue ficou resolvido no provesso fichado sob n. 6.1.984-38.
- Ao Sr. Dr. 3* Procurador da República:
N. 1.108 — Remeto para a cobrança executiva it certidões de
'divida sob ns. 2.976 e 2.986 da série H.A., na importância total de
8:3578300.
— Ao Sr. Chefe:
N. 1.109 — Restituindo o processo a. 81.163-38, solicito a juntada, ao mesmo, do auto de infração respectivo, em que é autuado, o
Sr. Eduardo Rosa dos Santos, conforme o ofício n. 330, de 17 de
Outubro último, dessa Inspetoria,
N. 1.110 — Remetendo e processo relativo à multa impos'.a a
Cloinio Francisco Melo, encaminhado com o oficio desse Centro, numero 377, de 26 de novembro último, fichado, no Tesouro, ' Sob numero 93.441-38, solicita a juntada, ao mesmo processo, do respectivo auto de infração.
— Ao Exmo. Sr. Dr. Procurador:
N. 1.111 — Remeta para cobrança executiva, 17 certidões de
de números 3.025 a 3.011, da série H.A., no total de róis
I
5:2028000.
— Ao Sr. Diretor do Serviço de Aguas e Esgotos do Distrito
Federal:
N. 1.112 — Remetendo o processo fichado no Tesouro, sob número 88.260-38, formado com o oficio da Recebedoria do Distrito
Pedera/ n. 38-2.471, de 16 de setembro do corrente ano, e com as
peças do executivo fiscal n. 679, série E.Y.. movido pela Faonida
Nacional, contra Henrique t1c Cia., solicita as informações de que
oogita o parecer da Secção da Divida Ativa, ás fls. 8, verso, do prooesso aludido.

Diretoria das Rendas Interna.1
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 20 de dezembro de 1938
Ao Sr. delegado fiscal em Pernambuco:
N. 175 — Comunicando que o Sr. diretor geral, resolveu dispensar o escriturário da classe "E" do Quadro VII — Delegacias Fia-.
*ais — Romeu Pire* Ferreira — da comissão de inspetor de coletorias federais e mesas de rendas não alfandegaclas no Estado do PaPana o designa-lo para exercer idênticas funções na 3• 4 zona do Estado de São Paulo.
— Ao Sr. delegado fiscal ene Pernambuco:
N. 176 — Comunico-vos, para os devidos fins, que o Sr. divetor geral da Fazenda Nacional, por despacho de 6 do corrente, proferido no processo fichado sob n. 55.404, de 1938, resolveu aprovar
ato dessa Delegacia que anexou a coletoria federai de Belo Jardim
ã de Caetano, dada a vacancia dos exatores respectivos, conforme
; *ousia do vosso oficio a. 2.493. de 12 de julho do corrente ano.
— Ao Sr. diretor do Servien do POSSOR1I
N. 317 — Solicitando providências no sentido de serem reguisítacha 2 passagens de 1. a classe, i:oro direito a transporte de bagarem, do porto desta Capital ao de Porto Alegre, para o agente fiscal
do imposto de consumo no interior do Estado de Minas Gerais —
Carlos Marques Listaria, ultimamente designado para inspetor fiscal
do mesmo imposto no Estado do Rio Grande do Sul.
— Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
N. 319 — Comunicando que foram recebidos pela Secretaria
desta Diretoria, os dez exemplares do Regulamento de Promoções dos
Funcionários Públicos Civis, a que alude o vosso oficio u. 604, de
5"

• do fluente.

FISCALIZAÇÃO BANCARIA
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 13 de dezembro de 1938

N. 93.239-38 Jonalas de Melo Barros Filho. — Reclamando
contra a Auxiliadora Predial S. A. — Compareça a eita Diretoria,
afim de tomar conhecimento das alegações da Auxiliar liora Predial.
N. 63.703-38 — Casa Bancária Ipanema S. A. — Solicitani,,
re.W111.140 de documentos. — Deferido.
91.054-38 — Dr. Pedro de Morais o MaLo — rteclawando
contra a Associação Auxiliadora dos Funcionários. — Compareea a est,. Diretoria afiro de tomar conhecimento das alegal ps da Associa911.o Auxiliadora dos Funcionários.
N. 92.816-38 — Carlos Alargues. — Soliciianru o depósil,, na
filial do Banco do Brasil de Uberlandia F:.stado dc Mina Gerais. -Satisfaça a exigência do parecer.

Dezembro de 1988

FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO DE CONSUMO E OUTROS TRIBUTO
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 13 de dezembro de 1938
.t. 73.813-38 — Companhia Brasileira de Administração Imobiliárie, solicitando permissão para pagar, em prestações, multa
imposto de vendas mercantis 'de 1938. — Satisfaça a exigência.
FISCALIZAÇÃO DE CLUBS DE MERCADORIAS MEDIANTE
SORTEIO
EXPEDIENTE DO 811. DIRETOP

Dia 14 de dezembro de 1938
Á. 79.281-1938 — Sociedade Anônima Viagens Internacionais
— Solicitando autorização para venda de passagens e turismo, pelo
sistema de sorteios semanais. — Satisfaça as exigências.
FISCALIZACÃO DA GARIMPAGEM E COMÉRCIO DAS PEDRAS
PRECIOSAS
EXPEDIENTE DO SR. DIDETOR

A. 91.229-38 — José Blazer — Apresentando doeumentaeão.
Satisfaça as exigências.

Diretoria das

Rendas Aduaneiras

PROCESSO DESPACHADO PELO SR. DIRETOR

Dia 14 de dezembro de 1938
.Sem número — Em que Alcebiades Amaral, alegando a qualidade de agricultor registrado no Ministério • da Agricultura, consulta
se na expressão "reprodutores", de que trata o art. 11, inciso 50, do
decreto-lei n. 300, de 24 de fevereiro último, estão compreendidas
as vacas e vaquilhonas. — A esta Diretoria não cabe resolver a consulta do telegrama de fls. O interessado dirija-se, querendo, à autocidade competente,
enteuun N. 58
De conformidade com o resolvido no processo fichado no Tesouro
sob ri, 84,131, deste ano, declaro aos senhores inspetores das Alfândegas e chefes das demais estações aduaneiras do pais, para seu
conhecimento e devidos fins, que a Companhia Den Norskei Sud-América Linje, de Oslo, de que são agentes nesta cidade Fredrik Eu..
ge/bart Como,. além dos vapores citados na circular n. 30, de 10
de junho de 1928. tem lambem regalias de paquete, devidamente
liquidadas de acordo com o decreto n. 4.955, de 4 de maio de 1872,
rara Os vapores "Boroas". "Norma", "Borgland" e "Bra-kar".
Em 19 de dezembro de 1938. — Uldarico B. Cavalcanti, diretor.

Conselho Superior de Tarifa
ATAS DAS SESSnEs ORDINÁRIAS DA 1 $ oAssssos, DO cONSETAIO SUPERIOR
DE TARIFA

Realizou-Se no dia 7 de dezembro de 1938,

tis 13 1/2 horas, a

i a sessão ordinária da 1" Câmara do Conselho Superior rt- Tsr;ra.

Compareceram os Srs. Drs, Hildebrando Newton de Barcelos, presidente, Alberto Mano Carneiro da Cunha. Otávio Lopes Sá Campos
Antenor da Fonseca Rangel Filho, membros da Câmara; n Sr. tol.
Leão Caçador, representante da Fazenda Pública e o Sr. Leonardo
Guimarães, secretário.
Aberta a se.ssão foi tida a ata da sessão ordinária anterior, realizada no dia 2 ae dezembro corrente, a qual foi aprovada.
A seguir, p rocedeu-se a distribuição dos processos abaixo enumerado s nelos seguintes relatores:
Ao Sr. A. Rangel Filho: 1.346-A, 1.353-A. 1.361-A. 1'.365-A e
1.371-A.
Ao Sr. Hildebrando Barcelos: 1.220-A, 1.224-A, 1.230-A, 1.23A e I.211-A.
Ao Sr. Sá Campos: 1.405-A, 1.410-A, 1.414-A. 1.419-A e

1.430-A.

Ao Sr. A. Solano; 1'.402-A, 1.407-A, 1.411-A, 1.415-A e 1,420-A.
Procedeu-se, após, a entrega para vista do representante da
Fazenda, dos aeordãos concernentes aos seguintes recursos: 30-A-63,
845-A-379. 902-A-85, 1.010-A-111, 1.074-A-286, 1.107-A-283, 1.115A-287. 1.11 fl- A-288. 1.120-A-295. 1.141-A-14s, 1.167-A-323, 1.1681-324, i .172-A-327. 1.173-A-328. 1.178-A-331, 1.181-A-332, 1.187A-33('. 1.10n- \--U9. 1.202-A-347. 1.212A-351, 1.216-1-355, 1.217A-R5S, 1 .22N- -363. 1.?213-.4-36 .1. 1 .231-A-367, 1.233-1-368, 1.237A-3;1, 1.235- 1-372, 1 .7 , 2-A-375, 1.243-A-376. 1.252-1-383. 1.2581-38?,
-A- 388, 1 .263-A-391, 1.20i-A-392. 1.268-A-395, 1 .3112.032-55,
1.w",1-t-1i'3. 1 780-A-170. 7.006-A-I00,
3.(0-1; -203, 3- 011(1-11,??-3 .117-R-17. 3 . 170-204-3 .371-199, 3 389-R2.G7', n -1Z-210.
. A10-211. 3. 780-B-22?. 3 .785-215, 3.8134-223,
.Sii1-221 .,957-R-?2:. 3.
(.! n ; -11-.213, 3 970;.12i--23.-) e
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Passando-se à ordem do dia, foram julgadas os seguintes rePassando-se à ordem do dia, foram julgados os seguintes tasi
cursos:
Cursos:
N. 1.222-A-3(30 - Felix Pereira dos Santos & Cia. - Class.
N. 1.128-A-297
Jer-& Comp.
Ifoefel,
- Class. San
mero. Alt
mercadoria - Alffindega do Rio de Janeiro - Relatar. .N. Soiano. - Porto Alegre - Relator, A. Range! Filho. - Deu-se provimento ed
Negoti-se. p rovimento ao recurso, unanimemente.
recurso, unanimemente.
N. 1.080-A-268 - Companhia Anitinas e Produtos Químicos do
N. 1.255-A-385 Companhia S. K. F. do Brasil - Clastif•
Brasil - Class. merc. - Alf. do Rio de Janeiro - Rel. A. Solano, - mera. Alf. Rio - Relalor, A. 'Rangel Filho. - Negou-se provimentgl
Deu-se provimento ao recurso. unanimemente. Im p edido o Sr. Sá ao recurso, unanimemente.
Camno,.
N. 1.319-A-l63 - Afonso Vidal - C:a3S. merc. Alf. Santos •-ek
N. 1.040-A-131 - Barci & Cia. - Class. merc. - Alf. Santos itelator, Sá Campos. - N'egou-sc e Provimento ao recurso, unanime4
- Relator Sá Campos. - Tomou-se conhecimento do recurso para ment .
considerar bem classificadas as campainhas e classificar as cigarN. 1.358-A-467 - Companhia Comercial de Representa0e4
ras como objetos físicos de matéria plástica, do art. 1.877, laxa de Ltda. - Class. merc. Alf. do Rio! - Relator, Sr. 'Sá Campos.
173100, unanimemente.
Negou-se provimento ao recurso unanimemente.
N. 981 -A - R - 102 - The são Paulo Tramway Light and Power
N. 1.363-A-471 - Armando Coelho J.; Comp. Ltda. - Clasifsh
C o . Ltd. - Class. more. - Alf. Santos - Rel. 'Sr. H. Barcelos. - n-lerc. Alf. do Rio - Relate . , Sr. lS.(1 Campos. - Negou-se prov.
Indeferiu-se o pedido de reconsideração, unanimemente.
mento, unanimeme:,11e.
N. 1.081-A-140 - .I. Teixeira de Carvalho & Cia. - Class. merc.
Class. merc. Alf. Rio - Re-se
N. 1.368-A-475 - John Roger
- Alf. Rio de Janeiro - Relator, Sr. A. Solano. - Negou-se pro- latór, Sr. Sá Campos. - Negou-se provimento, unanimemente.
vimento ao recurso, unanimemente,.
N. 1..377-A-479 - Ferreira La d Sr. Comp. - Class. merc. ,A/11,
N. 1.196-A-152 - E. Spiller 1Júnior - Dir. s/envoltórios - Rio - Relator, Sr. Sá Campos. - Negou-se provimento, unanime,4
Alf. Rio de Janeiro - Relator Sr. A. Solene. -- Deu-se provimento mente.
ao recurso, unanimemente.
N. 2,006-221 - Júlio G. Ger ade - Class. merc. Alf . . Santo('
N. f.309-A-432 - J. Cunha Sotn Maior - Class. merc. - - Relator, Se. A. Rangel Filho.
Negou-se provimento, tinanion-.
Negou-se provimento ao re- mente.
Alf. Santos - Rei. 'Sr. A. Solano.
.
curso, unanimemente.
Adiado - 1.330-A-468.
N. 1.315-A-436 - Companhia S. K. F. do Brasil - Class.
Secretaria da 1 1 Câmara do Conselho Superior de Tarifa, 10,44)
merc. - Alf. Recife - Rel. Sr. A. Sotana. Não se conheceu do
dezembro de 1938. - Leonardo Guimarães, secretário.
recurso, por perempto, unanimemente.
N. 1.324-A-443 - Mueller & Wolf Ltd. - Class. merc. ATA Ok SESSÃO . ORDLNÁRTA DA 2 a-- CÂMARA DO CONSELHO SUPERICR
Alf. de Paranaguá - Relator Sr. Sá Campos. - Deu-se provimento
I' I
DE TARIFA
ao recurso. unanimemente.
N. I.331 - A- 448 - Liceu de Artes e Cridos - Class. merc.
Realizou-se no dia 15 de dezembro de 1938, às 13 1/2 horas, §,
- Alf. Santos - Relator Sr. A. 13olano. - Tomou-se conhecimento
do recurso para classificar a mercadoria no art. - 861, alínea 2 0,, como 23a sessão ordinária da 2 9, Câmara do Conselho Superior de" Tarifa.:
Compareceram os Srs. Rodolfo Ortenblad, presidente da CA-1
parte de caixilho de , porta, não fazendo parte do esqueleto da unistrucão. taxa de 1$560, contra h voto do relator que negava P ro- mora; Luiz Cavalcanti Sucupira, Odflio Martins do Araujo e Nestog
vimento. O Dr. A. Rangel Filho foi designado para redigir o acordão. li,pura' Brasil, membros da Câmara; e o Sr. bacharel Garcilazd
N. 1.334-A-451 - Loureiro, Costa & Companhia Ltda. - Class. Veloso Freire, representante da Fazenda Pública e o Sr. Sisini0
mero. - Alf. de Santos - Relator Sr. Sá Campos. - Negou-se pro- Sequeira, secretário.
vimento ao recurso unanimemente.
Aberta a sessão, foi lida a ata da sessão anterior, realizada 11$1
N. 3.668-455 - Theodoro Putz & Cia. Ltda. - Recebedoria dia 12 de dezembro corrente, a qual foi aprovada.
Campos. - Não se conheceu
Federal em São Pauli) - Relator
A seguir fez-se a entrega, para vista do senhor representai:4qt
• do processo, por não haver ato Ou decisão contra a firma inferes- da Fazenda Pública, dos acordãos concernentes aos seguintes ro.e
g oda P por ter sido apresentado a, repartição incompetente, unani- cursos: 2.974-A, 2.586, 2.681, 2858-R, 2.956, 8.005, 3.01t
,
rnemente.
1.
3.076, 3.091-11, 3.134, 3.140, 3.152, 3.157, 3.1
N. 4.631-11-252 - The Armco International Corporation - 3.070,
3.206, 3.207, 3.251, 3.287 e 3.290.
l
Class. merc. - Alf. Rio de Janeiro - Relator A. Solano. - Inde- 3.201,
erma
A
seguir
procedeu-se
a
distribuição
dos
processos
abaixo
feriu-se o pedido de reconsideração, unanimemente.
pelos seguintes relatores:
N. 1.338-A-456 - Companhia 9. K. F. do Brasil -- Class. merc. merados,
Ao Sr. Rodolfo Ortenblad - 3.129, 3.430, 3.485, 3.4111A
- Alf. do Rio de Janeiro - Relator A. Solano. Deu-se provi- 3.443,
3.448 e 3.453.
mento ao recurso contra os votos dos Sr. relator, 111.10 tomava conheAo Sr. Luiz Sucupira - 1.724-A, 3.432, 3.436. 3.440, 3.414
cimento para classificar a mercadoria no art. 1.831, divisão C, pagando direitos conforme seu peso, e do Sr. presidente que negava 3.449 e 3.454.
Ao Sr. Moura Brasil - 2.731 3.483, 3.437, 3 . 488, 3.44ffil
provimento. O Sr. Sá Campos foi designado para redigir o acordão.
Retirados da pauta: 1.656 - A- 174 e I.139 -A- 307.
3.447, 3,,452 e 3.457.
No expediente, por solicitação do Sr. representante da Fazendej
Realizou-se no dia 9 de dezembro de 1938, às 13 112 horas, á 24" Publica,
o Sr. presidente concedeujpreferância para distribuição 11
ordinária
da
I
s Câmara do Conselho Superior de Tarifa.
Sessão
n. 2.78-A, e interesse de Otis Elevat*
julgamento
do
recurso
Compareceram os Srs. Drs. Hildebrando Newton
de Barcello
4 , prea,
sidente; Alberto &dano Carneiro da Cunha, Otávio Lopes Sá Campos Company.
ordem do dia, foram julgados os seg uintes roisi
Passando-se
-e Anterior da Fonseca, Rangel Filho, membros da Câmara, o Sr, batharel Leão Caçador, representante da Fazenda Pública e o Sr. Leo- cursos:
41
eardo , Guimarães, secretário.
N. 3.085/A/116 - Otis Elevator Corapany - Faturas comi*:
Aberta a sessão foi lida a ata da Sessão ordinária aateriór, rea- lares - Alf. do Rio - Relator, Odilio Araujo. - Negou-se pro~.
lizada no dia 7 do corrente, a qual foi aprovada.
-•
mento ao recurso, unanimemente. 1
A seguir, procedeu-se a distribuição dos -prodetsõs abaixo entN. 2.686/149 - D. Marsicano & Comp. Ltda. - Redução NI
tnerados pelos seguintes relatores:
direitos - Alf. de Santos - Relator, Luiz Sucu p ira - NegouAo Sr. A. 'Rangel Filho - 1.439-A, 1.437-A, 1.44I-A, 1.445-A provimento ao recurso, unanimemente.
it
• I.454-A.
it
.
N. 8,037/219 - Sociáté Anonyme du Gaz de Rio de Janeiro
Ao Sr. Hildebrando Barcelos - 1.245-A, /.251-A, 1 . 207 -À,
Revisão de despacho - Alf. do Rio -- Relator, Moura Brasil • `
1.256-A e I.282-A.
Ao Sr. Sá Campos
1.435-A, I.439-A, I.443-A, 1.450-A ia Impedido o Sr. Luiz Sucupira - Deu-se Provimento agi recur -aaz
',
unanimemente.
1.456-A.
Ao Sr. A. Solano - I.431-A, I.436-A, 1.440-A, 1.441-A •
N. 3.109/243 - Wilson, Sons & Company, Ltd. - Impe!
1.453-A.
de Farol - Alf. do Rio Grande - Rel. Moura Brasil -, Impedid4
A hora do expediente, foram lidos os offcios do chefe do gabi- o Sr. Odflio Araujo - Deixou-se de conhecer do recurso, por ui'
nete do ministro da Fazenda na. 374 e 975, de gs de novembro desta rempto, unanimemente.
.
1
ano, relativos aos recursos interpostcis pelo representante da FazenN. 3.186/279 - The Amazou River Steam Navigation Compa2
da dos acordãos ris. 2.787 e 2.920, em que são interessados. respectivamente, R. C. A. Vitor Brasileira e Ponte, Irmão & Com i., co- - 1911 - Ltd. - Direitos em dobro - Alf. de Manáus - Relat .
municando que S. Ex. havia proferido nos másmes Os seguintes deÉ- Odflio Araujo - Negou-se provimento ao recurso, unanimemente
N. 3.187/280 - Booth & Co. 1 (London) Ltd. - Imposto
pachos:
Farol - Alf. de Fortaleza - Relator, Odflio Araujo - Impedid
'Dou provimento ao recurso do Sr. representante da Fazenda o Sr. Luiz Sucupira - Deixou-se de conhecer do recurso, por priiii,
para, reformando o acordão recorrido, restabelecer a doe i51) l i e pri- tenção de formalidade essencial, unanimemente.
1
meira instância."
, N. 3.214/296 - The São Paulo Tramway, Light and Pow .e;
"Tomo conhecimento do recurso do Sr. represeillanli . iia Fa- Co., Ltd. - Redução de direitos - Alf. de Santos - Relato?. Odf.
zenda para, reformando o acordão recorrido, aia n; ;ai' classi- lio I, Araujo - Negou- ge provimento ao recurso, unanimemem 0, .
•
ficar a mercadoria - ilhós de ferrq revestidos de celuluid p como
N. 3.232/308 - Amaro & Moio - Reduçãn' (r' di • ,, : t n3 --••;11fst
obras não classificadas de matérias plásticas, do art. 1887 t!a tarifa de Santos - Relator, Odflio Arauic - Deu-.., urovilo-uto a0.3144 e taxa de 26$000 por quilo."
lurso, unanimemente.
-•
., ....';.

cor :1
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N. 3.210/312 — S. A. Fábricas "Orion" — Isenção de direiDia 10
Oficioet
tos — Alf. de Santos — Relator, Odflio Araujo — Deu-se provi-.
mento ao recurso, unanimemente.
N. 792 — Ao Sr, Dr.
da Fazenda Pública, reiteN. 3.261/324 — Companhia Comercial e Marítima — Reviaão rando o oficio n. 318-DA, de Procurador
28 de marco último.
de despacho — Alf. do Rio — Relator, Odilio Araujo — Deu-se
N. 1.286-DA — Ao Sr. diretor de Yundos do Exército, soliciprovimento ao recurso, unanimemente.
tando quo informe se foram efetuados, em folha de vencimentos do
N. 3.287-327 — Ford Motor Company, Exporta Ia. — Revi- soldado Ladislau Alves Macedo, os descontos solicitados no afiei.
do de despacho — Alf. do Rio — Relator, Moura Brasil — Deu-se n. 270, de 18 de novembro de 1935.
provimento ao recurso, unanimemente.
N. 1.287-DA — Ao Sr. comandante da l a Formação de Intel],
N. 3.275/331 — Inspetoria de Plantas Textels — Miniatério delicia do Exército, pedindo restituição de importincia
descontada
da Agricultura — Redução de direitos — Alf. de Recife — Relatar, lodevi'eunente dos vencimentos do soldado Antônio Dias Nele.
Moura Brasil — Deixou-se de conhecer do recurso, por ter sido inDia 12
devidamente interposto, deliberando-se mais, encaminhar o pro.
cesso ao Sr. Ministro da Fazenda, afim de serem solicitadas proProcesso despachados
videncias à respeito do mesmo junto ao Ministério da Agricultura,
L 85.848-88 — Joaquim Teixeira Soares de Brito, pedindo oomm
unanimemente.
N. 8.297/347 — Loureiro, Costa & Comp. — Faturas consu- pra de próprio nacional à rua Senador Bernardo Monteiro n. 180. --e
lares — Alf. de Santos — Rel. Moura Brasil — Negou-se provi- Aguarde oportunidade.
N. 88.299-38 — Francisco Ventura, pedindo locação da terreno
mento ao recurso, unanimemente.
rua Benedito °tone junto ao n. 102. — De acordo COM ri parca"
N. 3.304/352 — S. A. Fábricas "Orion" — Isenotio de direi- ti
tos — Alf. de Santos — Rel. Odflio Araujo — Deu-se provimento indeferido.
ao recurso, unanimemente.
Oficio
N. 8.819/366 — Indústrias Reunidas F. Matarazzo — Faturas
N.
797
— Ao Sr. delegado fiscal do Tesouro Nacional no Estado
consulares — Alf. de Santos — Rel. Luiz Sucupira — Negou-se do Rio de Janeiro,
reiterando o ofício n. 299, de a de j unho últimoprovimento ao recurso, unanimemente.
Secretaria da a Câmara do Conselho Superior de Tarifa,
Dia 18
lk dezembro de 1938. — Sisínio Sequeira, ~rotária.
,
Processos despachados
N. 78.286-38 — Amaro de Andrade Bestes Pimentel, pedind0
locação de casa rua da Alegria n. 412, casa 18. — Indeferido de
Diretoria do Domínio da Uniáo
Oeordo com o parecer do Serviço Regional.
N. 437.109-38 — Alvaro José Metias, pedindo locação de Casa
REPEDLEVT2 DO ere marrou
oo largo de Bemfica n. 8. — De acordo com o parecer supra, re,coneklero o despacho de fia. 3 para a fim de autorizar e. locaolto praDei 18 de dezembro de 1,936
tendida.
Offeidif
N. 77.368-88 — Aristides Lima, pedindo Ideação da casa XVIII
P. 1.312-D. A. — A.o senhor diretor Preel dente ar" Min rtoo- à rua da Alegria n. 412, — Deferido.
WMICit do Rio de Janeiro comunicando a autorização dp Tribunal
ofícios;
de Contas para o levantamento da oauC60 lega Pelo tEke Uade EWA
N. ale — A rt aenhor diretor do Serviço do Pessoal do Minto-,
Relativa ao processo n. 83-.239-38.
rio da Semeada, leroetendo boletins de Merecimento de funcionárioa
do Serve, 1. gional desta Diretoria, no Paraná.
~VIÇOS IN& 001111~X1
N. ate — Ao senhor delegado fiscal do Tesouro Nacional no Estado do Paraná, acusando recebimento do ofíolo g. 788, de 1. de
emaironaeas no aa. einacroa;
Aexembee corrente.
Dia 14
tga 8 de dezembro de len
Requerimento desrpeohado
Processo despachado
Irooesso A, .761-38 — Pedido de aeetadOo caiu are-ign.
N. e5.481-88 — João Machado, pedindo &bania de faltas. e- Tu1 riIí
pertifique-ae. — Viviam) da Barros.
falta de amparo legal,
Oficio
;
Dia 51
Telegra~oiroulare
d04 — Ao senhor diretor do Serviço do Poema' do MinisMa senhores chefes doa Serviços Regionais' liba Ratadas dO Mãe- ideio de Fazenda, retificando o oficio n. 767, de 3 do corrente môo.
Jamas, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Perafba, Per-,
N. 1.305-DA — Ao senhor comandante do r Batalhão de Infaneambuco, Alagbas, Sergipe, Bafa, &pirite, Santo, Rio de Janeiro, São taria da Policia Militar, devolvendo relaoão de Preene daquela uni,Paulo, Perante Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goitis dade que poupam praprioe nacionais.
alp Minas Gerais.
~odiento do dia 20 de dezembro de 1938
N. 738 — Deveis encaminhar os processoe em remem numerada,
Foi
mandada
protocolar a petição de pedido de reonnsideração
°orno fazia Delegacia Fiaoal, de acordo portaria;. 19, de 19_387
zeterento ao processo de n. 29.919.
atarei 4a Faseado ~tonal. — .Utpdono de Barral.
O Sr. presidente despachou favoravelmente as petições em que
interessados nos processos de na. 25.351, 8.927, 29.443, 3.918 a
Dia %O

2

~orla

Mato.'

1/9 , 1 41',5 kr
betete do aerykr aeglOgelt
nelendo o ~ossos
sob n. 98.. Cri-.:38.
Dia te

$7 .687, pediam a juntada cie documentoe.
Mandou-se dar as certidões pedidas de reier400ia aos pegeouod
Aturg4.83, Wel ts Pe. 38.808 0 3.404.

Wein(

1. 1. -te2-O. A:. s- enhor tabelião -do tr Meto de Not-ne do
Federai, soliottando certidão das escritures de doação e retini° do terreno &toado na praia Jejahl, Ponta do Matoso, na Ilha

o Governador, doado à Caixa de Conatruçees de Casas par. q Peasonl
ignietéelo ta Guerra pele Ministerio da Fazenda.
~amem

DO BR. &MPB 'DO

somente

Recebedoria do Distrito Federei
ezpsymniern no ma. manroti
Dia 20 de ~ombro do NU
Elf'queriatentoe:
N. 45.967 — Raul Cunha ao Comp. ee IndeforkbX de Ws& thoM
a informação e o parecer.

N. 37.43t — Rahr nado Rodriguea. — Declare onde d estatuiseido e se ê contrUminte do Imposto de consumo.
N. 47.205 — Alberto de Vasconeelos Ras go e outro. — as ~MO
meios
tom a informação a o parecer, imponho ao requerente pena do ra.
791 — á enhor elide do Sorrio Regional em EM Ruske vididsoo correspondente ao solo devido.
Dia a° de dezembro de 1938

gr,Wwnheado premem n. 92.480-38.

RERVIQO DE GIONTARILIDADE
EZPEIDIENTE DO Bit. DIRETOR

Dia 1 de dezembro de toas
•Praceiem despachado
Clotilde Garibaldi Pereira, fottirafa a!?$.? G,
-3, g 4.85243
o lhe Mara sonobdidas as férias regulamentares. — Drreei,io

ti2M 2 Itttfamiv•

N. 47.20;". -- Alberto de Vasoonoeloe Hasse. — Idem.
N. 48.6:; — E. Piedade St Comp. — Imponho, de acordo eonl
o parecer, a pena de revalidação correspondente ao selo devido. Publicado o despacho 'decorrido o prazo legal, remeta-se o processo h
Procuradoria Geral da Fazenda Pública para a inscrição da divida.
N. 46.dli — C .Braga. — Proceda-se à cobrança de acordo
DOM a informaçrm e o parecer. Intime-se para efetuar o pagament0
111) prazo ile rito
sob as penas da lei.
N. 39.342 — L'Union Compagnie d'A5 ,. =orances centre
les Aceidents et. 'Risques Divers. — Tmlefericlo, em faro (1,-, de(MUS anteriores dr-ta dirmeria

Quarta-feira Cf
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N. 40.303 — José de Almeida e Silva. — Proceda-se h 30—
branca de acordo com a informação e o parecer. Intime-se para
efetuar o pagamento no prazo de oito dias, sob as penas de lei.
N. 46.063 — Carlos Foigel. -- Idem.
N. 31.714 — Paulo Mendes de Oliveira Castro. — itestatua-se
a quantia de cento e vinte mil réis (120$000).
N. 33.331 — A. L. 11Taudin. — Cumpra-se o despacho de fls.,
restituindo-se a quantia de um conto oitocentos e dezoito mil e cern
reis (1:818$100).
N. 47.616 — Amélia Maria do Desterro. — De acordo com a
informação e o parecer, imponho' ao requerente a pena de revalidação correspondente ao seldo devido.
N. 47.207 — Hipólito & Ferreira. — Idem.
N. 47.818 — Luiz Guedes Alves e outro. — Idem.
N. 47.617 — Ocirema Marques de Pinho.
Idem.
41.504 — Berel Seger. — Desanexado o auto, restitua-se, de
mordo com a informação e o parecer, a quantia de 2:000$ çdoia comos
de ris).
N. 21.859 — Banco Francês e Italiano. — Desanexado o auto,
restitua-se, de acordo com a informação e o parecer, a quantia ,je
cento e vinte e nove mil reis (129$000).
Processo n. 45.949-38 — Pedido de reconsideração do despacho
proferido na consulta fichada sob n. 44.308-38, de Emanuel Bloch
& Frère. — Indeferido, à vista do' que dispõe o art.. 208 do dPPPP:0tei n. 739, de 24 de setembro do corrente ano. Recorram para instância superior, querendo. Publique-se.
Processo n. 43.924-38 — Requerimento de Sloper & Comp. Ltda.
— Decla re-se à Alfândega desta 'Capital, em aditamento ao oficio
n. 360, de 23 de novembro próximo passado, desta repartição, que
0.4 íris a serem fornecidos à firma Sloper & Comp. Ltda., em virtude ,io seu requerimento, aludido- no mesmo ofício, devem ser da
taxa de $1'50, isto é, 10.533 de $150, para selagem de 10.533 metros
de filó de seda de menos de um metro de largura, e não de 50 réis,
como diz o ofício anterior, devendo ser atendida a circunstância de
preço a que se refere a nata 16', última parte.
Processo n. 15.731-38 -- Consulta do Centro industrial de Fiação
e Tecelagem de Algodão. — Encaminhe-se o processo à Alfândega
desta Capitai, sellsitando-se-lhe audiência da Comissão de Tarifa,
para e fim do indicar a classificação que cabe à mercadoria representada pelas amostras juntas.
Processo n. 47.623-38 — Consulta de The Rio de Janeiro Flour
Mills & Granaries, Limited. — Responda-se que desde que se trata
do assunto pertinente a despacho que se processa na Alfândega desta
Cspital. h qual compete deliberar no caso a que alude a consulta,
nada bá a deferir. Publique-se e asquive-se.
Processo n. 39.021-38 — Consulta da S. A. Fabricai Cardoso de
Getneia. Responda-se que os produtos de que trata a consulta,
ap-ritivos "Gurnabara" e "Az de Copas", incidem no pagamento do
imposto de acordo com a alinea VIII do § 2° do art. 4° do decreto-lei
D. ;ao, de 21 de setembro de 1938, para pagar a taxa de 2$400 por

Psocesso n. 44.301-38 — Consulta de R. Ferraz & Comp. Ltda.
— Responda-se de que o assunto de que trata a consulta encontra solução no decreto-lei n. 915, de 1 de dezembro °errante, publicado no
Didrio Oficial de 3 do mesmo mês.'
Processo n. 48.196-38 — Consulta da Companhia Carioca T.
dustrial. — Ilesponda-se que à filial da requerente, situada em São
Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, onde fabrica, por conta e
ordem da consulente os produtos de seu comércio, compete adquirir
os selos do imposto de consumo na coletoria federal a que está jurisdicionada, fazendo a remessa dos referidos produtos aos adquirentes depois de preenchidas todas as exigéncias fiscais do regulamento vigente do imposto de consumo, a que se refere o decreto-lei
n. 739, de 24 do setembro dltimo.
Processo n. 31.345-38 — Coneulta de Rudá de Carvalho Tuper,
auxiliar da fiscalis ação dos impostos internos. — Responda-se que
a retenção, pelos postos fiscais, de mercadorias de propriedade de
devedores remissos da Fazenda Nacional, não encontra apoio legal,
por isso que, cru se ti-alando de medida coercitiva da liberdade de
comércio, ela só poderia ser tomada dentro dos rigorosos termos da
lei que a estabeleceu.
Desde que tais mercadorias satisfaçam as exigências fiscais a que
estiverem sujeitas, podem transitar livremente.
Processo n. 30.706 — Consulta de Ernoingt & Cia. — Responda-se negativamente a consulta. Desde que a matriz e filial t6m, cada
qual, o seu livro de vendas á vista, é mister que o movimento de
eetampilhas seja . registrado em livros distintos para os estabeleci,prontos referidos. — Publique-se.
Processo n. 47.187-38 — Consulta de Gonoalvee. Pereira & da.
Responda-se que, á vista do disposto no item 27, do decreto-lei
n. 828, de 1° de novembro do corrente ano, que retificou o de n. 739,
de 24 de setembro, tombem deste ano, os objétos constantes da aliam
/V, do parágrafo 34, do artigo 4°, do decreto-lei n. 739, aluado,
quando confeecionalos com barro, cimento ou Osso, escapam ao pagamento do imposto de consumo, não colhendo a isenção os produtos da a/inea II, Lambem referida na consulta. Deste meu despacho,
recorre para o 2° Conselho de Contribuintes, na conformidade do
artigo' 91, parágrafo 2° do decreto-lei n. 739, já mencionado. — Publique-se e encaminhe-se.
Processo n. 45.023-38 — Consulta do Gonçalves, Salas & amei.
Coneultam Gonçalves, Sales & Comp., sobre 4 valor do imposto
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de consumo que incide sobre o queijo que fabricam e acondicionara

em caixtehas de peso bruto de 260 gramas, hertnétioamente fechadas, e que é fracionado em 4,6, 8, 10 ou 12 porções.
Das informações do processo infere-se que a consulta em causa
se originou no fato de ter sido impugnado pela fiscalização o sistema
de venda do- produto, pelos comerciantes retalhistas, que abrindo a
caixinha, vendem o queijo às porções.
Sendo assim, devem os consulentes aguardar o julgamento do
processo que tem por base o autU n. 2.283-38, instaurado sobre o
assunto, de vez que a Recebedoria não pode .antecipar o seu julgamento, mesmo aftavés de codsuitas, feitas por interessadoe, direta os
indiretamente.
Publ ique-se
psecssse ___ Go Ul ta cio A. Gomes & Comp. —
Encaminhe-se si processo à Alfândega desIa Capital, solicitando-se-lhe
audiéncia da Comissão de Tarifa, para o fim do ind l car a classificação
que s abe a mercadoria representada pelas amostras juntas.
Processo n. 45.220-38 — ConJulta do advogado Sully de Sousa.
— Não sendo o signatário da coàulta, contribuinte . do imputo dg
vendas e consignações, nada há a deferir.
Publique-se e arquive-se.
Processo n..34.230-38 — Consulta de Estriaria° de _Morais. --.
Responda-se que o assunto da oonsuita encontra ampla solução no
decreto-lei n. 915, de 1 do corrente mês, publicado ao Diário Oficial
de 3 do mesmo mês, art.. 2°, § 2', in fins.
Publique-se.
, Processo n. 28.120-38 — Consulta de Wegenast, Silva & Almeida.,
- Responda-se que o assunto da consulta encontra solução no art. 112,
§. 3°, letras a e b, do decreto-lei n. 739, de 24 de setembro de 1958.
Publique-se.
Processo n. 45.953-38 — ConsUlta das Indústrias Químicas Brasileiras "Duperial" S. A. — Indique, nominalmente, os produtos a
que se refere a consulta, precisando, igualmente, OS fina a quc
' mesmos se destinam.
Publique-se.
r Processo n. 46.463-38 — Consulta da Companhia Carioca In-.
dustrial. — Afim de possibilitar a solução do caso de que trata a
consulta, deve a consulente, a bem do 6eu interesse, declarar em
aditamento à iskesona, consulta, onde são realizadas as vendas do Produto preparado pela Fábrica Nacional de óleos, Tintas e VoIrDIZCS
Ltda., de São L e opoldo, Rio Grande do Sul, por conta e ordem d4
consolente. Tsto feito', volte a despacho.
Publique-se.
Processo n. 37.251-38 — Consulta de Afonso Giaffone & Irmão.
— Responda-se que as dispositivos do decreto-lei n. 9/ .5,5 de 1 dg
corrente, resolveu as dúvidas suscitadas na consulta em aprece.
Processo n. 41.591-38 — Consulta de Lucius Seller 36 Cmnp.
.__, Responda-se que, nos toros do disposto na allnea XXI de
§ 7° do decreto-lei n. 739, de 24 de setembro do corrente ano. estão
enjeitas ao pagamento do imposto 'de consumo as essências simples,
ou combinadas e óleos puros naturais ou artificiais, que constituem
matéria prima de perfumarias, quando vendidos a varejo ou a oonsurnidores, esclarecendo a nota 3•1 ao referido parágrafo, loa os
produtos incluidcrs nas diversas atinem do referido Parágrafo, mesmo
considerados especialidades farmaeOutleas pelas repartições como.tentes incidem no imposto como perfumarias.
tentes, pois, sujeitos ao pagamento do imposto de consumo og
produtos a que se refere a consulta, mesmo quando adquiridos Pelos
laboratórios, drogarias ou farmácias, para aplicá-los na preparação
de outros produtos.
Auto n. 2.330-1938, contra Abrahão Anizio Zaher. — Provadas(
confessadas como se acham as infrações descritas no auto de fls. 3,
Julgo-o procedente e imponho a Abrahão AnIzio Zaher, a multa de
500$, mínimo doe arte. 72 e 81, do decreto-lei n. 739, de 24 dek se-n
tembro deste ano.
Feito o depósito da multa e atendidas as demais exigências
gulamentares, entregue-se a mercadoria apreendida.
Intime-se para o recolhimento da quantia devida, no prazo de
at -dias, sol.) pena de cobrança executiva, salvo a direito de recurdo
dentro em 20 dias, observadas as esigènelas do decreto-lei n. *07, ,ts
4-0 de agosto deste ano.
Auto n. 634-1938 — Contra Jogo Batista Terceiro. — À vista dell
que ficou apurado neste processe e etendendo as recomendações fed-,
tas pelo Esmo. Sr. ministro da Fazenda, em sucessivas circulares,
resolvo julgar improcedente o auto de fls. 4 e determino o seu arqui-e
vamento, depois de feita a entrega da mercadoria apreendida.
Notifique-se.
(*) Processo 83277-38-- L. Figueiredo as Cia. — "L. Figueiredd
Çia.", consultam se a sua firma está sujeita ou não ao pagamento dai
patente de registro para o oomérole, de mercadorias sujeitas ao linposto de consumo.
Alega a consulente que a exemplo do que faz ha longos anoq
na praça de Santos, e na qualidadc de "Comissários de despachos"
que são, vem despachando na Alfândega desta Capital em seu própetto
nome mercadorias destinadas a seus comitentes desta e de outras pra-1
çae do pais.
Entretanto em face dos dispositivos do recente decreto-lei n. 30t
de 24 de fevereiro deste ano os fiscais de plantão na Alfândega tent
se' recusado 'Visar as guias .para aguisdção dos selos de eons~
,(

— Reproduz-se por ter cAdo
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ame estão sujeitas as diversas mercadorias estrangeiras importadas
pelos seus 3°mi-tentes e despachadas em nome da firma na mesma
alklfandega exigindo-lhe o respectivo "registro" de comerciantes.
Acontece que o mencionado decreta-lei estabelece penalidades pateei as firmas que requererem registro de firma ou fábrica não existente, e corno a firma em questão acrescenta a consulente não é comer'plante nem ftibrica, pois não ninara não vende nem fabrica mercaMon as (sie) conclue-se que o seu registro seria ilegal.
De fato a instrução do processe revelou que se trata de firma
PiCOMI:j ária de despachos" de impoltação e exportação, modaliciaide que pufula na praça de Santos e que se pretende transplantar para
luta cidade.
Segundo declara a informação de fls. 5 as mercadorias importaaba pelos comitentes desta firma sãe despachadas em seu próprio noa= por meio do mandato endosso nos reepectivcs contecimantos de
paga.
Do exposto se verilica que it firma consulente exerce atividade
teomereittl não compreendida no Re g ulamento do imposto de consumo
tque limitou a incidencia aos casos de artigo 4 do nosso Código Comerad com o artigo 19 parágrafo 1.° do decreto n. 737 de
combino
de novembro de 1850.
É preciso não confundir a naturraa oomereial de um ato ccm a
Profissão de comerciante na qual se acta Implícita a ideia de lupro e liabitualidade.
De acordo com o artigo 8a do decrcto-lei n, 739, de 24 de seternIpep último:
"NInguem poderá fabricar, bereciaaiar, transformar, ter
em deposite, vender ou expor à venda produto sujeito ao imposto de consumo sem se achar habilitado com o competente
registro".
(reação dos decretos ns. 746 de 26 de fevereiro e 816 de 14 de
balo de 1892 cum as ampliações estabeleciarts no artigo 4.* da lei n.
041. de 14 de novemino de 1899, evoluiu o registro para o comércio
Me mercadorias sujeitas ao imposto de consumo sempre como eleto de fisealizaçãe e estatística, e não como modalidade de lanemento com que se pudesse atribuir ao imposto o earater misto,
rdireto e indireto, como em principio pretenderam alguns.
Assim, conceder registro para o comércio de produtos sujeitos
Po Imposto de consumo a quem de fato não está compreendido nas
Idisposições do respectivo regulamento seria desvirtuar a finalidade
tabelecida, e crear perigoso precedente, mesmo porque sem a pa•
• - • te de registro não é admissivel a venda de estampilhas nos termos
CO artigo 41 - decreto-lei n. 739 citado.
A situação da Consulente que não compra, não vende nem fabrica
rcadorias, alijas operações não estão compreendidas na incidência
pois idêntica à do particular que importa mercadorias sem obvi6es, porém, do registro.
IVIas desde que reconhecida esta situação, a selagem da mercaria que a consulenle despachar em seu nome só pode ser feita "por
Mn' nos termos do partigrafo 2.° do artigo 33 do de.cieto-lei a. 739
cada.
Hem procederam pois os agentes fiscais que recusaram o seu
Mate às guias de aquisição de selos formulados nominalmente peta
pequerefite a quem nego o fornecimento da patente de registro a
Veta dos fundamentos expostos.
Naplifique-se, feitaa as necessárias comunicações.
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N. 9.723 - Américo da Silva e outro.- Averbe-se a mudança.
Imponho a Américo da Silva e Manuel Lima Valente a multa de reis
50000, mínimo da lei.
N. 29.601 - Frutuoso da Fonseca Fernandes.- Idem.
N. 27.765 - Maria Alice J. Ribeiro.- Idem.
N. 26.054 - Albino Vieira.- Averbe-se a mudança. Imoenhe
a Albino Vieira a multa de 50O00, mínimo da lei.
N. 26.454 - Gravina ez Adalberto.- Idem.
N. 29.753 - Amadeu Braz.- Transfira-se. Imponho a Amadeu
Braz a multa do 508000, mínimo da lei.
N. 25.996 - Dr. Pedro Pernambuco.- Idem.
N. 26.612 - Gervásio Joaquim de Souza.- Idem.
N. 11.396 - Alexandre Costa.- Dê-se a baixa a partir do exercicio de 1939. Imponho a Alexandre Costa a multa de 50$000, mínimo da lei.
N. 9.616 - J. Abitan.- Idem.
N. 12.685 - Chindler & Adler.- Idem.
N. 27.882 - Abílio de Jesus.- Idem.
N. 13.567 - António Francisco da Silva.- Idem.
N. 13.57'1 - Adão de Almeida.- Idem.
N. 13.599 - Pascoal Ambrósio.- Idem.
Notificações:
N. 1.337 - Morais Alves & Cia. - Av. Passos n. 110.- Multa
de 150$000, mais a importância de 100$000 relativa a emolumento/
de registro. Prazo 20 dias. Intime-se.
N. 1.338 - Morais Alves & Cia. - Av. Passos n. 116.- Multa
de 6308000, mais a importáncia de 630$000 relativa a emolumentos
de registro. Prazo 20 dias. Intime-se.
N. 1.132 - Faustino Fernandes - Rua A. prolongamento da rua
Joana Fontoura n. 25. Intimada a firma notificada, da decisão de
fls. 3, nenhum pedido de reconsideração apresentou no prazo regulamentar. Encaminhado, por isso, o processo ao agente fiscal da Secção
para providenciar na forma determinada pelo art. 1° do decreto n. 5,
13-XI-37, informou ele que deixada de cumprir o que lhe fiara ordenado por haver verificado que a patente de registro, cuja falta dera
motivo e notificação, havia sido paga antes desta. Não tem cabimento
neste ezva, como sempre decidiu esta Recebedoria, a aplicação da mui..
ta prevista no art. 28 do decreto n. 17.464, de 6-X-26, vigente ao
i am P e • e m q ue ocorreu a infração. Provado, como se acha, que a patente do ree,ndstro foi paga na época regulamentar, não
ha motivo para
que continúe a subsistir o despacho de fls. 3, razão porque o reconsidero para torná-lo de nulo efeito.
Certidões:
N. 48.019 - F. R. Moreira ez Cia.- Junte a procuração.
N. 48.050 - Idem.
N. 47.677 - Busi Cia.- Junte-se ao processo acima referido,
de ii. 23.138, de 22-5-38.
Sa 48.107 - José Gonçalves Ferreira Costa.- Cumpra-se
N. 48.091 - Luiz Rinaldi.- Certifique-se o que constar.
N. 48.103 - Elias Alves de Aguiar.- Idem.
N. 48.064 - C. Castanheira & Irmãos.- Idem.

Diretoria do Imposto de Renda
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

EXPEDIENTE DO SR. ASSISTENTE

Dia 20 de dezembro de 1938
aleauerimentos:
. 'n. 44.656 - Hipólito da Costa Rodrigues.- Ordeno á baixa realarida de acordo com a informação 'e o parecer.
N. 11.444 - Agostinho Moreira & Cia.- Autorizo as baixas re•
apuadas a partir do exercício de 1939. Imponho à firma Agostinho
!Moreira & Cia. a multa de 100$000, mínimo da lei.
N. 45.592, - Germano de Almeida.- Transfira-se. Imponho a
emano de Almeida a multa de 50000, mínimo da lei. Em seguida
o processo à i4 Sub-Diretoria para dizer se existe dívida por parte
airma sucedida.
tab.; N. 28.423 - Manuel Guilherme Martins.- Em face da informae parecer, reconsidero e despacho de 26-2-1938, para o fim de
-lo de nulo efeito.
N. 27.881 - Joaquim Ferreira de Melo.- Cobre-se novos se.os.
N. 26.082 - Luiz Bento.- Transfira-se e averbe-se a mudança.
uh° a Luiz Bento a multa de 50000, mínimo da lei.
N. 33.478 - Carlos Rebelo.- Proceda-se a .inscrição pelo modo
oposto. imponho a Carlos Rebelo a multa da 100000, mínimo da
I,

tá

N. zs .520 - \ n do-nereantil S. A.- Idem.
T. 25.273 - Anui:Ou Diniz e outro.- Insareva-se a coleta. Iirnbo a Antônio Diniz e Antenor José de E,:'ssa a multa de 100000,
ulmo da lei.
- N. 25.272 - António Carlata.- Idem.
&V:- 25.15t3 - t o irinino de Stetza Gotv .:.-- 13(1. n .
.nl. . '25 . (17 5 - Bichava Calil e: Cia.- Ident.
, .' 29.[ -1- Gabriel Pereira.- Idem,
i i\ar : 27.0 ..---'-- Abílio José da Silva.- Idem.
- 1. Guimarães Mota.- adem.

Dia 19 de dezembro de 1938
Offeies expedidos:
N. 251 - Sr. agente da Leopoldina aanway Co Ltd. - Resma.
sitando transporte de bagagem para um funcionário desta Diretoria.
N. 252 - Sr. agente da Estrada de Ferro Central do Brasil, sal
Rezende - Requisitando p assagem para um funcionário desta Diretoria.
N. 640 - Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da
Fazenda - Sobre objeto de serviço.
N, 641 - Sr. diretor da Despesa Pública - Remetendo rocesso
em que a Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro pede p apgamento
referente a assinatura de três telefones instalados nesta Diretoria.
N. 642 - Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da
Fazenda - Transmitindo por intermédio daquela diretoria, o processo em que a Comp. de Navegação Lloyd Brasileiro • pede pagamento referente a fornecimento de passagem para um funcionário
desta Diretoria.
N. 643-644 - Sr. diretor das Rendas Internas - Restituindo
processo em que são interessados, o Sindicato dote Se g
uradores do Rio
de Janeiro e Arcelino Pinheiro Ramos.
N. 645 - Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da
Fazenda -- Remetendo processo em que é interessado o oficial administrativo da classe r, Esmeralda Cox Leite e Oiticica.
N. (14 -- Sr. direlor da Despesa Pública - Remetendo proceãso
arn que a t.tmipantlia de Navegação Lloyd Brasileiro pede pagamenolo
de orna conta p roveniente de transporte de material.
N . aí; Sr. direlor 'las Rendas Internas - Transmitindo petição acompanhada de 'Min p rocuração que a instruo dirigida ao
Exaro. Sr. MintsHo ri:, 1, ',nn ri (In pelo nr , jo;i 0
(tomes da Cruz, c.eur),..)
seu proeuvador o Dr. Pedro Fel relva Akes e prestando infornr-.
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N. 1.992 - Sr. °hei() da Secção de Niteroi - Solicitando infor.
)rtaç ne . s.
N. 1.993 - Sr. chefe da Secção de Niteroi - rifem.
Telegramas expedidos:
N. 179 - Delegado fiscal em . Pernambileo - S"i4l'e dejeto de
herviço.
N. 180-180-A - Srs. delegados tisea.is de, Ata: 1,i, e cj;;1, Pre,...tando informações.
-Requerimentos despachados
Dia 20 de dezembro de 1938
N. .5.598-38 - Sebastião de Azevedo Matos. - Certifique- zz e em
termos.
N. 11.581-38 - Espólio de Manuel da Silva Dito. -- Aprovo
a modificação efetuada no cálculo cie fls.
Pague o débito do
N 18.806-38 - Gonzalez & Fernandes.
exercício de 1932.
N. 18.838-38 - Fonseca, Almeida & Comp. Ltda. - Prove ha;ver pago o imposto cio exercício de 1938.
N. 18.846-38 - Arruda Filhos & Comp. - Certifique-se o que
Constar.
Pagde os débitos das
Comp.
N. 18.921-38 - Alvaro Costa
axereicios de 1933 e 1934.
N. 18.922-38 - Graça Couto & Comp. - Prove haver pago o
imposto do exercício de 1938.
N. 18.930-38 - Duarte, Neves t% Comp. - Prove o início do nekocio e haver pago o imposto do exercido de 1938.
N. 19.142-38 - Estática Construtora Ltda. - Cetifique-se o
gue constar.
N. 19.143-38 - Arnaldo de Castro. - Prove o ideio do na-
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•
N. 7.355 - Júlio ' Antunes - .v.• mercantis - Recebedoria do
Distrito Federal - Relator Sr. Eduardo liodrigties. - Negou -Se
provimento ao retiro, unanimemente.
.N. 7.129 - Banco Ceneircial do Estado de São Paulo e Casa
Fi acalanza - l n.o . selo - Recebedoria Federal em São Pulo -•
N....duill. i.: "ex - uff'do -- iteialor Sr. Araújo Mata. - Negou-se pro..
vento aos ru . ...... vo•;;..ntario e "ax•-oifi2io" para confirir.ar-se
a decisão recorrii,a, unanimemente.
N. 7 . ::.0 I - Banco Popular de Silo Benedito - op. bane •- Deleg..:cia Fiscal, do Ceará - "ex-officio" - Relator Sr. José LubI
Batista. - Negou-se woNilnent() ao recurso "0x-officio" para confirmar-se a decisão re,iorricla, contra o voto do Sr. Jaime Pórieles.:
. N. 7. 00 - Casa 13ancária Azevedo Branco & Cia Ltd . ,-. 013.
• bami - Recebedo-..ia do Ditrito Federal - "ex-offleio" - Relate
Sr. José Luiz Batista. -- Neguti-se prosimento ao recurso "ex-offi.
na, a decis;-.. recorrida, unaninnime.nte.
cio.. P
, ra r u lifirt

N. 7.221 - Banco Popu:ar de Barro. do Pirai - Imp. renda
voluntário e "ex-ufficio" - ec. 1mp. Renda, Estado do Rio „Sr. Jeee Luiz - provimento ao reculfs0
voluntário e deixou-se ib..; comiceer do -ex-officio", por incabível
na esnecie, unanimemente.
Di7.3•15 - Alvaro Rodrigues Teixeira - imp. renda
retoria de Imposto Renda - Relator Sr. Neves da Fontoura. - Dese provimento em parle, ao recurso, pira r•o need er- se as seguinav
deduções: na célula 1), 40% da renda bruta - classificada, para atender ás despesas com ordenados, expediente e outras mais do cartario; na célula E, n. 5, 2:100000 para comissões de arrecadação de
alugueis, e na renda global, n. 2, . 1 2:150$000 de juros de dividas
Ocio.
pessoais, que foram comprovadas, unanimemente.
(
N. '19.341-38 - Casa Lohner 84. - Prove estar habilitado
Cia (suc. de A. D. Siqueirn&
N. 7.303 - A. D. Siqueira
It requerer em nome da intereSsada.
Filhos) - imp. renda - Sêc. de Imposto Renda, do Geará N. 19.491-38 - Comp. International das Estacas Armadas tor Sr. José Luiz Batista. - Negou-se provimento ao recurso para
Frankignotil S.A. - Prove estar habilitado a requerer em nome da manter - se o lançamento, contra o voto do Sr. relator. Foi desigiiaInteressada.
do para redigir o anordão o Sr. presidente.
N. 19.524-38 - Francisco da Silvri ,. a. G-usmão. - CertifiqueN. 7.403 - Banco Popular de Barra do Pirai - imp. renda
le o que constar.
Soe. de Imposto Renda, do Estado do Rio
volut. e ex-officio"
Relator Sr. Jaime Pedales. - Negou-se provimento ao recurso vsN. (1) 8.570-38 - Adelino' Diniz da Mota. - Indeferido.
lutário e deixou-se de conhecer do "ex-offIcio", por incab'vel na etk
De acordo com o parecer, mantenho o lançamento.
inicie, unanimemente.
N. 5.897-38 - Luciano Martins Veras. - Constatando -se ser o
• N. 7.404 - Banco Popular de Barra do Pirai - imp. renda ffigntribuinte funcionário público e atendendo à inexistência de qual- volunt. e "ex-offieio" - Sec. de Imposto Renda, do Estado do Rio me
quer diligência para a determinação de seu paradeiro, ou mesmo Relator Sr....eratijo Mala. - Negou-se provimento ao recurso volita.
Simples informação do desconhecirhento' da residôncia do processado, rio e deixou-se de conincer do "0x-officio", por incabivel na especiey
)Iex-vi" do disposto no art. 155 do regulamento deste impoelo, não unanimemente.
1
jmlaia a notificação por edital.
Considerando tambem, de acordo com o parecer, a improprie- N. 7.105 - Banco Popular de Barra do Pirai - imp. renda '41ade do lançamento, à vista da penalidade indevidamente imposta, volont. e -vx-offlelo" - Soe. do imposto Renda, do Estado do Rio ..
resolvo conhecer da reclamação de fls.' e determino seja o contri- Relato1 , Sr. Jaime Péricles. - Negou-se provimento ao recurso Vobuinte notificado a fazer prova mediante certidões de iegistro civil, luntário e deixou-se de conhecer do "ex-offieio", por Incabível ri&
unanimemente.
'dos encar g os de família deduzidos na, declaração do exercício de espeeie,
N. 7.106 - Banco Poqular de Barra do Pirai - imp. renda t
3933,
Sue. de Imposto Renda, do Estado do Rio - Relator Sr. Neves de
N. 10.213 - 38 - Diniz Afonso Rodrigues da Silva Júnior. - Fontoura. - Negou-se provimento ao recurso, unanimemente.
Inpeferido. A alegada "espontaneidade" só se manifestou após a
N. 7.471 - Societé de Sucreries Brésiliennes - irnp. renda --.
?entre ga , na porraria da Caixa Econômica, da notificação expedida Soe. de Imposto Renda, de São Paulo - Relat.cir Sr. Neves da Fonlo
ta forma do art. 114 do regulamento. Consequentemente foi acer- Loura. - Negou-se provimento ao recurso para manter-ao a cobratf.
tado o lançamento, procedido sem deduçães, "ex-vi" do art. 88 § 1* ça do imposto, unanimemente.
N. 7.172 - Societé de Sucreries Brésiliennea - kap. renda ...
io com a multa de 30 %, do parágrafo único do art. 116, ambos do
Oltado regulamento.•
Sec. de Imposto Renda, de São Paulo - Relator Sr. Neves da leani•
N. 12.374-38 - Manuel A. Santos. - De 'acordo. Arquive-se, toura. - Negou-se provimento ao recurso para manter-se a °ohm..
Dor,improcedente, o processo "ex-officio", de vez que o seu inicio ça do imposto, unanimemente.
•
lei motivado por informação errónea da fonte pagadora, ' como se
imp.
renda
eel
N.
7.473
Societé
de
Sucreries
Brésiliennes
'ondeia de fls.
See. de Imposto Renda, de São Paulo - Relator Sr. Eduardo Rã.
N. 18.218-38 - M. Santa & Neves. - Indeferido.
acordo
eorn
a
informação,
Prossiga-se
na
cobrança
do
débito
e
drigues. - Negou-se provimento ao recurso para manter-se a eu.
De
branca do imposto, unanimemente.
1
br quive-se o processo.
N. 7.474 - Societe de Sucreries Brésiliennes - imp. renda ---,
Soe. de Imposto Renda, de São Paulo - Relator Sr. José Luiz Ba'.
tista. - Negou-se provimento ao recurso para manter-se a eohran.
Primeiro Conselho da Contribuintes
J .
oa do imposto, unanimemente.
neafizou-se no dia lã de dezembro, ás 14 horas a 3764 sessão . N. 7.475 - Societé de Sucreries Brésiliennes - irnp. renda odinária, do 1. 0 Conselho de Contribuintes. Compareceram De 04-, Bee. de Imposto Renda, de São Paulo - Relator Sr. Jaime Périt..
bhores Raul de Araújo Mala, presidente, Jaime Périeles de Sousa eles. - Negou-se provimento ao recurso -para manter-se a cobra*.
nimarães, vice-presidente, José Neves da Fontoura, Eduardo Lopes ea do imposto, unanimemente.
N. 7.476 - Societé de Sucreries Brésiiennes - imp. renda -..
odrigues, José Luiz Batista, e Felix Martins de Almeidaé o senhor
to Rezende, representante da Fazenda Pública e o secretário, se- Soe. de Imposto Renda, de São Paulo - Relator Sr. Araújo Mais. -•
Negou-se provimento ao recurso para manter-se a cobrança do impes*
''Iher António Pereira da Costa.
Aberta a sessão foi lida e aprovada a ata da sessão anterior, rea- to, unanimemente.
'I
N. 7.498 - Companhia Ferroviária SM Paulo - Goiás, O, A
jNzada no dia 13 do corrente.
- imp. renda - Sec. de Imposto Renda, de São Paulo - Relatg
Passando-se á ordem do dia /oram julgados os seguintes,
Sr. Araújo Maia. - Negou-se provimento aio recurso para mantero
lançamento, unanimemente.
•
RECURSOS
N. 7.500 - Companhia Ferroviária São Paulo, Goiás
- inap. renda - Soe. de Imposto Renda, de São Paulo (Sessão pública)
Sr. Araújo Main.. - Negou-se provimento ao recurso para mana

ii

N. 7.364 - Júlio Antunes - v. mercantis - Recebedoria do ter-se o lançamento, unanimemente.
N. 7.537 - A. D. Biqueira & Gla - invp. rende ,--- Bes. r
sirito Federal - Relator Sr. Neves da Fontoura. - Negou-se pro- Imposto
. - Negou
S e r.9 Ar
Maia lsgte
Raelnatteoire
ianaúj
uaomoti
Senda, do Ceará - m
lento ao recurso, unanimemente.
proviment ao recurso para
do Sr. .L.4:1 Luiz Boatista.
(1) - Publicado novamente por ter saldo errado.
.1
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N. 7.541 A. D. Siqueira & Cla (suo. de A..D. Siqueira & Filhos) - imp. renda - See. de Imposto Renda, do Ceará - Relator Sr. Jaime Péricles. - Negou-se provimento ao recurso para
manter-se o lançamento, contra o voto do Sr. José Luiz Batista.
N. 7.548 - F. Moita Sr, eia Ltd. - imp. renda - Diretoria
de Imposto Renda - Relator Sr. Araújo Mala, - Deu-se provimento, em parte, ao recurso para arbitrar-se a renda tributável era 10%
do movimento bru n o tia firma recorrente, unanimemente.
N. 7.559 - Banco Popular de Barra do Pirai - imp. renda volunt. e "ex-offirio" - Sac. de imposto Renda. do Estado do Rio
- Relator Sr. Jaime Périrles. - Negou-se provimento ao recurso
voluntário e deixou-se de conhecer do 'ex-olficio", por incabível na
especie i unanimemente.
N. 7.576 - Israel de Arruda - ¡MD. renda - Sec. de Imposto
Renda, de São Paulo - "ex-officio" - Relator Sr. José Luiz Batista. - Negou-se provimento ao recurso "ex-officio para confirmar-se a decisão recorrida, unanimemente.
Diligência ns. 7.542, 7.543, 7.544 e 7.50 - Banco dos Importadores de Fortaleza - imp. renda.
Acórdãos de cue foi dada vista ao Sr. representante da Fazenda:
as. 7.367 a 7.479.
Primeiro Conselho de Contribuintes, em 16 de dezembro de 1938.
Antônio Pereira da Costa, secretário.

N. 464 R - João de Carvalho Macedo Júnior (espólio) - Imposto de renda - Pedido de reconsideração do aeordão n. 7.146, recurso n. 6.833 -t- Diretoria do Imposto de Renda - Relator, Sr. José
Lula Balista.
N. 406-R - Carlos Castex Filho - Imposto de renda - Pedido
de reconsideração do acordão n. 3.713, recurso n. 3.819 - Secção
do Imposta de Renda em São Paulo - Relator, Sr. Araujo Maia.
N. 468-R - Helena Romeiro Cunha - Imposto de renda - Pedido de reconsideração do acordão n. 7.215, recurso n. 6.994 - Diretoria do Imposto de Renda - Relator, Sr. Eduardo Rodrigues.
N. 469-R - Almeida Marques & Comp. - Imposto de renda
Pedido de reconsideração do acordão n. 7.261, recurso n. 7.042 -~
Diretoria do lrnpostode Renda - Relator, Sr. José Luiz Batista.
N. 5.991 - Francisco Perlingeiro - Imposto de renda - Secção do Imposto de Renda no Estado do Rio - Relatar, Sr. Neves da
Fontoura.
N. 6.910 - José Bonifácio do Amaral - Imposto de renda Secção do Imposto de Renda em São Paulo - Relator, Sr. Eduardo
Rodrigues.
N. 7.264 - João Ferreira Soares - Imposto de renda - Sera
cção do Imposto de Renda no Estado do Rio - Relator, Sr. Jain10
Péricles.
N. 7.292 - Basílio Cury (proc. Dib Metran) - Imposto de renda - Secção do Imposto de Renda em Mato Grosso - Relator, senhor Araujo Mala.
Primeiro Conselho de COnlrilmintes
N. 7.466 - Companhia Anglo Brasileira de Juta - Imposto de
renda - Secção do Imposto do Renda em São Paulo (ex-officia) Pauta para a sessão ordinária a se realizar no dia 23 de dezem- Relator, Sr. Neves da Fontoura.
bro, s 14 horas:
N. 7.554 - Antônio Soares - Imposto de renda - Secção
Imposto de Renda em Santos - Relator, Sr. Araujo Maia.
RECURSOS
N. 7.602 - Ranulfo de Assis Batista - Imposto de renda --a
,Secção do Imposto de Renda na Baia - Relator, Sr. Araujo Mala.
(Sessão pública)
N. 7.614 - João Ferreira Soares - Imposto de renda - SecçãO
N. 273-R - Companhia Comércio e . Nevegação e Herm Stoltz do Imposto de Renda no Estado do Rio - Relator, Sr. Araujo Mais.
As Comp. e outros - Imposto do selo - Pedido de reconsideração
Primeiro Conselho de Contribuintes, 20 de dezembro de 193*.
do aoordão n. 4.692, recurso n. 3.645 - Recebedoria do Distrito Fe- Antônio Pereira da Costa, secretário.
j1eral - Relator, Sr. Jaime Péricles.
N. 367-R - Meia Fernandes ez. Comp. - Vendas mercantis Pedido de reconsideração do acordo n. 5.353, recurso n. 5.391 A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
Recebedoria do Distrito Federal - Relator, Sr. Eduardo Rodrigues.
vigor,
só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o excreto%
N. 454-R - Raimundo Afonso Filho - Operação bancária pedido de reconsideração do acordão n. 5.268, recurso n. 5.454 - de 1939, mediante pagamento da importai:mia correspondente ao PeSegundo Conselho de Contribuintes - Delegacia Fiscal no Pará ríodo de 12 meses na Tesouraria da Imprensa Nacional, á rua 13 de,.
Relato; Sr. José Luiz Batista.
- N. 457-R - Paolino & Filhos - Vi-mias ror reautis - Pedido da Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas rio.
reconsideração do acordão n. 6.432, recurso n. 6.253 - Recebedoria
partições arrecadadoras federais - Delegacias Fiscais, Alfândegas*
Øo Distrito Federal - Relator, Sr. Eduardo Rodrigues.
N. 459-R - Sociedade Paulis:a de Nave,gazão Matarazzo Ltda. Mesas da Randas e Coletorias.
... Imposto do EA) - Pedido de reconsideração do acordão n. 5.826,
recurso n. 5.288 - Delegacia Fiscal em Pernambuco - Relator, sejahor Jaime Péricles.
Aos funciorários puLlicos federais, estadoais e municipais é fane
N. 460-R - Antônio Andrade - Operação bancária - Pedido de
reconsideração do acordão n. 5.514, recurso n. 4.520 - Segundo cultado pagar custo da assinatura, computado já o desconto de
.Conselho de Contribuintes - Delegacia Fiscal ein Minas Gerais - 20 %, a que tem direito, em duas prestações semestrais de 28;000.
' • Relator, Sr. Araujo Mala.
N. 461-R - Casa Bancária José Antônio da Silveira & Cimo. e
'Antônio Jorge José - Imposto do selo - Pedido de reconsideração
do acordão n. 5.960, recurso n. 5.901 - Recebedoria Federal em
Ministério da Guerra
São Paulo - Relator, Sr. Araujo Maio.
N. 465-R - Paulo CafaIli e Volpe, Mandonnet & Comp. - ImExPED1ENTE DO SR, WUNISTRo DE ESTADO DA GUERRA
I postA do selo - Pedido de reconsideração do acordão n. 5.963, reDia 17 de dezembro de 1938
Ouso n. 5.981 - Recebedoria Federal em Silo Paulo - Relator, selabor Jaime Péricles.
Avisos.:
N. 7.582 - Moreno Borlido & Como. - Vendas mercantis Ao Sr. Ministro da Fazenda, solicitando o pagamento:
Distrito Federal - Relator, Sr. José Luiz Batista.
Pelo Tesouro Nacional, da quantia de 3:59f$000 ao sargento do
- N. 7.588 - S. A. Indústria Reunidas F. Matarazzo - Vendas
:mercantis - Recebedoria do Distrito Federal - Relator. Sr. José Exército Floriano Eulálio, e não como foi solicitado em aviso &mus
ro 148, de 25 de Janeiro do corrente ano. (Aviso n. 1.379).
Batista.
Pela Deleg acia no Paraná, da quantia de 1:5131300 ao Capitão
•N.
N. 7.629 - José Leão Baleeiro - Operação bancária - Recebedoria do Distrito Federal (ex-officio) - Relator. Sr. Araujo Mala. Arf Saldanha da Costa, e não como foi solicitado em aviso n. 529. de
N. 7.638 - Joaquim Simão - Vendas mercantis - Delegacia 20 do corrente ano (Aviso n. 1.378).
o Ao Sr. Diretor da Diretoria Provisória das Armas. decla n
Piscai no Estado do Rio (ex-officio) - Relator, Sr. Araujo Mala.
rand:
11=à.
(Sessão secreta)
Que, à conta do saldo "em ser" na Diretoria de Fun,dos
N. 373-R - Viana Braga Comp. - Imposto de ronda - Pe- Exército, da verba 2', Material - II Material de Consumo, sul-com,
dido de reconsideração do aeordão n. 4.945. recurso n. 4.827 - signação 16-01. Forragem, etc., do atual orçamento deste MinistéDiretoria do Imposto de Renda - Relator, Sr. José Luiz Batista.
rio, deve ser aistribuido ao 28° Bata/hão de Caçadores a quantia de
N. 447-11 - Anterior da Fonseca Rangel - Imposto de renda 4568000 (quatroce.ntos e cinquenta e seis mil réis), para atender 8
.- Pedido de reconsideração do aeordão n. 5.730, recurso n. 5.752 despesas da mesma sub-consignação.
- Diretoria do Imposto de Renda - Relator, Sr. Neves da Fontoura.
O referido pagamento se efetuará pelo Serviço de Fundos da O'
N. 452-R - Prnig Torres (‘: Comp. Ltda. - Imposto de renda 8.giiin Militar, (Aviso ri. 892).
Que nesta data foi exonerado o Coronel Eugênio Pereira ds Al
- Relator, Sr. Ne ves da Fontoura.
N. 453-R - Companhia de Fósforos do Norte - Imposto de meida de membro da Con4ssão de Orçamento e Fiscalização Finan.!
renda - Pedido de reconsideralo dc acordão n. 6.235, recurso nú- ceira. (Aviso n. 893).
mero 6.194 - Dire flrfti do ÍmpOsto de Renda - Relator, Sr. EduarNinisrio da Guerra - Rio de Janeiro. 17 de dezembro de 1935
do Rodrigues.
Marrolino - Ttuposlo de renda - 1)-:.- -- Aviso n. 891.
458-R. - Maauol
6.140
i.
r
O. (183 --d]do d rcromiderae5o dpo aeordán
1)11-elor da. Diretoria ProvisSia das Armas:
Secção do Imposto de Renda cal Santos - Ito!ater, Sr. José Luiz lbDociaro-vo,, para fiel cumprimento do aviso n. 841, de 23 dd
tIsta.
N. 403-R - ()riflo So2res - Imposo do renda - Pedido de re- norend(r() (diurno, que os estabelecimentos produtores desie Minist(4n
consiciernefío do aec_n rdão n. 6.835, reeurso n, 6.(“? Sorlo do Im- rio devoro marder as unidades administrativas consumidoras no per-.
p osto do Renda em Minas Corais - Relator, Sr. Edertrdo Rodrigues. fei10 enn!ierimentm 6(33 artigos fabricados e dos respectivos preços,
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igie serão rime-soa.,qo pussivel, de. modo a verificar-se uma
para menos, de 10 por cento, no mínimo, sobre ort dos arti10S da indústria civil.
As tabelas atuais de artigos e serviços devem sofrer uma revisão,
do modo a evitar-se que, — a pretexto de serem elevados os preços
em laboratórios, clínicas e comércio particulares, --- se aufiram lufares excessivos. — General Eurico Go.spar Dutra.
Despachos:
Em 16 de dezembro de 1938 •
Porem concedidos mais 20 (vinte) dias, em p rorrogas:AO; para
• entrega do inquérito policial militar de que estt olowrogado o
alriajor Américo Carneiro de Campos.
Apostila:
1
Na carta patente do general abaixo mencionado foi lavrada a
Seguinte apostila:
Por decreto de 19 de fevereiro do corrente ano, foi promovido ao
posto da general de divisão, o general de brigada Francisco José Pinto, de quem trata esta Carta-patente.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1938. — General Eurico
Cavar Dutra.
Requerimentos:
- Assad Antônio Du•ech, 1° cabo, do 90 Regimento de Infantaria,
pedindo permisaão para gozar dois periodos de férias na G. Federal —
;Concedo a permissão.
Alfredo da Costa Monteiro, capitão veterinário, pedindo para
gore- férias em Rosário-Oéste, Estado de Mato Grosso. — Coimado
a isprinissão.
Alfredo Pinheiro Soares Filho, capitão, pedindo abertura de ia (
, quérilo sanitário de origem. — Como pede.
Alcebiades da Costa Lerina, 2° tenente reformado, pedindo aposÍ tia de quota de 2 por cento sobre o respectivo soldo. — Deferido,
) atos termos da informação da. Diretoria do Recrutamento.
Adriano Sanchez Osório, ex-terceiro sargento, pedindo reinem• o nas fileiras do Exército. — Indeferido. O requerente foi julga:do incapaz definitivamente para o serviço do Exército, podendo proyer Os meios de subsistência.
Alfredo Lune, major, pedindo concessão de férias. — Indeferido.
Brivaldo Cavalcanti Costa, ex-alono do Colégio Militar do Ceai ai. pedindo permissão para candidatar-se ao concurso de admissão à
• iascoat Militar. — Deferido, em face da informação. •
••
Gados Bruno Schwartz, 2° sargento enfermeiro da Escola Vetetalaria do Exército, pedindo permissão para gozar as férias regulaalentares, correspondentes ao aro de 1938, em S. Lourenço, Estalo
Minas Gerais. — Concedo a permissão.
Celestino Nunes de Oliveira e Luiz Jucá de Melo, segundos tenena pedindo permissão para gozarem as férias regulamentares, rela• an,
lavas ao corrente ano, no Estado do Ceará. — Concedo a permissão.
Domingos Ferreira do Amparo, segundo sar g ento do Contingente
n Escola das Armas, pedindo promoção ao posto de primeiro ser• cido. — Indeferido, em vista das informações.
Francisco de Oliveira, Músico de 3' classe, do -2' Regimento de
Infectaria, pedindo 30 dias de dispense do serviço .e , permissão para
Ir ao Estado de Mato Grosso. — Concedo a permissão.
Il'eliciano Soares de Mendonça,
sargento, monitor de esgrima
de Escola de Educação Física do Exército, pedindo pagamento de
— Deferido, à vista das inforrnaçOes. .
Fernando de. Almeida, capitãe, pedindo retificação de Dome. —
Drfe rido.
• Felisberto Nunes Vilhena Filho, segundo tenente de administragale. pedindo retif:cação no Almanaque das datas de praça e nasciatento. — Deferido, à vista da informação da D. I.
Hugo Afonen de Carvalho, major, pedindo permissão para ir a
Luenos Aires (R. Argentina), durante o período de férias escolares.
— Concedo a Permissão.
Ifermenegildo de Freitas Lobato, do 27 0 Batalhão de-Caçadores,
pedindo pagamento de gratificação. — Deferido, de acordo oora o
al.an VI da informação 6.131, da la S. do S.F.E." — Item a que se
reler° o despacho acima "VI. Em face do exposto, somos de paresoe. que ao interessado eabe o pagamento da gratificação do seu posto, no período de 7 a 31 de dezembro de 1937, isto.porque; ri'disOensa de serviço quendo não constitue prémio, nos termos do artigo 267
R.I.S.G., implica na perda da gratificação. E. em vista de ter
o peticionário peimanecido Sem função e sem aviai" conhecido, iate
é, que esteja expresso no presente processo durante o período de
de novembro a 6 d deznibro; tudo de 1937".
Ihten Lopes do Castro, capitão, pedindo contagem de tempo de
serviço, como arregimentado. — Deferido, de acordo com a informa-.
*Ais 'do E1 ..
.
Tsnard de Almeida' Fortuna, 2° tenente de 'administração, pedindo restituição .de uma importância. — Aguarde a solução do Conselho da Justificação, a que foi submetido.
João Sinéeio da Silva, sub-tenente, pedindo lhe seja permitido
gozar as férias regulamentares em Guaratinguetá,. Estado de Na
Paulo. — Concedo a permissão.
Jo go Francisco da Silva, 2' tenente da 1• Ouse da reserva da 1'
linha, nedindci retificação de contagem de temPO de serviço. — Indeferido, () artigo 25 'do decreto 23.347, e 'avisou. 703, de f,g de no-.
tembro de 1935, referem-se a anos completos e não, a. fração de ano.
701O, Atig IESIA. de Uma, reseevist4 ski filkogoxis, 9edind4 KM*
4iferença,

Dezensle'e de
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ter de seus assentamentos, o primeiro tempo em que serviu no alaéroito. — Como pede..
João Darnasceno Marques Dias, coronel, pedindo coatinuar no
gozo da licença-prêmio que lhe foi conferida de acordo com o artigo
1° do decreto 42, de 15 de abril de 1935, por haver obtido mais PO
dias de licença para tratamento-de saúde. — Concedo.
Jaca António José Soares, primeiro sargento reformado, pedirado melhoria de vencimentos. — Indeferido, em face das infor-.4
mações.
Joaquim de Sousa, soldado, pedindo abertura de inquérito sanitário de origem. — Indeferido, de acordo com a 'informação da Diretoria de Intendência.
José Alves Trigueiro Filho, soldado, do 1° Regimento de Aviapão, pedindo pagamento de diárias de especialista. c- Deferido, à
ylsta das informações.
• José Soares, pedindo seja compelido uru primeiro tenente dentista, a saldar uma divida contraída com o requerente. -- Prove o
nua alega, e volte, querendo.
Jorge Barreto Lins, capitão; pedindo retificação de despacho em
um requerimento que solioitára acréscimo de contagem da tempo de
serviço pelo dobro. — Deferido, nos termos da .' informação da D.
P.A.
Jurucei Campeio, capitão, pedindo 'contagem 'de' tempo de servio. — Como pede.
Josias Vieira da Silva, segundo sargento do 14° Regimento de
Infantnria, pedindo promoção ao posto de-primeiro sargento. — Arquive-se.
Júlio Illariath, 2° tenente farmaceutieo, reformado, pedindo pagamento de soldo. — Arquive-se. O caso está encerrado, administrativamente.
Manuel Pereira Meia, 2° tenente reformado, pedindo apostila em
sua -carta patente de duas quotas de 2 por bento. — Deferido, nos
termos da informação da Diretoria do Recrutamento.
Manuel Vilanova, pedindo seja compelido o Serviço de Febre
Amareis a pagar a diferença de vencimentos , e reintegrar o requerente no cargo que ocupava, quando sorteado. — Recorra autoridade competente, querendo. Ao Ministério da Guerra 'caberá prestar
os esclarecimentos relativos à p restação do serviço militar.
Orlando Leite Viana, terceiro sargento do C Regimento de Infantaria, pedindo permissão para gozar as férias relativas aos anos
de 1937 e 1938, no Estado do Ceará. — Concedo a permissão.
Paulo' Bolivar Teixeira, major, pedindo exoneração dos cargos
de instrutor-chefe da Escola de Estado Maior' .8 4 auxiliar de ensino da Escola Técnica do Exército e arregimenta(4..- Deferido.
Plínio Faelaute da Gemera Lima, primelaci .. talente reformado,
asilads, pedindo seu transporte e demais elementoirneeessários à sua
ida•para uma estação de guas. — Indeferido.
Roberto Roliço. reservista, pedindo cancelamento da 'note de' SUS .
exclesfin do Exército. — Indeferido, por falta' de'•ansaiaro
'
Raul Leite x Cia. (laboratórios), pedindo "sejáloanada sorti efeito
a medida que vedava a aquisição e emprego doe' produtoi para use
animal da fabricação dos re q uerentes, pelos Serviços de Remonta 4'
Veterinária do Exército. — Nada ha que deferir.- Nenhunia ordent
foi expedido vederdo a aquisição de produtos doá'requerentes.
EXPEDIENTE DO CHEFE DA DIVISÃO Do EXPEDIENTE' D0 '. 04ELNETE 'DO
NISTRO DA GUERRA /

Dia 15 de dezembro eiti'1988;
Ofícios:
Ao Sr. diretor da Imprensa Nacional solicitando providências
no senta do do ser renovada, no próximo ano, a' assinatura do "Diário
Oficial" para a Comissão de Rede da Estradllaelu'rerro Central do
Brasil. no Estado Maior do Exército; para' Instante Geográfico
Militar; para o Campo de Instrução de Gericiná; Pata a Auditoria
e Promotoria da 9° Região Militar ("Diário
'Jitstioa", tanibem).
(Ofícios ns. 2.859, 2.860, 2.861 e 2.1mp.
Dia 1.'í'
Ao Sr. diretor da Imprensa Nacional solicitando' providências no
sentido de ser renovada, no próximo ano, watisinatura do "Diário
Oficial" para a Diretoria de Saude do Exército; Inspetoria do 3'
Grupo de Regiões Militares; Instituto Militar de Biologia e Hospital
Militar de Recife. (Ofícios na. 2.886 e 2.887).

Serviço. do Pessoal

'

ATOS DO SR. MINISTR0 DE ESTADO DA GUERRA

Requerimentos:
• •
Júlio José Rangel, cozinheiro da classe "C", do Quadro Hf, do
Ministério da Guerra, pedindo seja considerada,. de acordo com o
§ 30 do art. 4° do decreto n. 42, do 15 de abril de 1935, a licença
de tres meses que lhe foi concedida' bera • tratamento 'de saude. —
-Deferido.
.
Miguel Mendes, servente de 1', classe da Inspetoria Especial de
Fronteiras, pedindo pagamento de 43 diárias Indeferido, à vista',
da informação última do Er. diretor ,do 9..F., E. ,
" Manuel de Avila Goulart, professor catedrátice, :do Colé gio Mie'
litar do Ceará, pedindo contagem de 'tempo de, serviço público.

D.9red(19, 44 morda ona

Op

i)t. 1 Nt.'
'
• )
DIÁRIO OFICIAL (Seetilá' /)
e
66. Manuel Cardoso de Andrade.
ATOS 1)0 311. GIIETE na szav.iço
67. Vitor Alves de Oliveira.
68. Paulo Magalhães da Silva.
Dia 20 de dezembro de 1938
69. Geraldino Rodrigues dos santos.
70. Alípio Cordeiro de Brit0.
Foi mandado publicar:
71. Anibal Alves Franco
3°
Regimento
de
A admissão como diaristas para servirem no
João da Costa Nobre
72.
de
tranas
funçôes
Aviação, com a diária de 6$000 ::seis mil réis) e
73. Floriano Nunes.
Silva,
a
balhadores braçais, dos seguintes civis: Galvão Gomes da
74. Joaquim Correia Nadais.
contar de 8 de novembro; Juvenal Lopes Sabala, Luiz António Lopes,
Pedro Manuel Porfirio, a contar de li de novembro; António Vieira,
1Rufino Antônio dos Santos
Manuel Pires, a contar de 12 de novembro; Manuel Pereira da Silva,
75. António de Araujo Costa.
José Luiz da Silveira e Eduardo Bandeira, a contar de 14 de noFrancisco Pereira de Mel;
vembro, tudo do corernte ano.
.
26056
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A -,egutnte relação dos funcionários civis deste Ministério, mia
ordem de antiguidade foi alterada em consequtincia de faltas $fle
deram ao serviço, organizada de acordo com o art. 14, combinado
com o art. 39, do decreto n. 2.290, de 28 de janeiro de 1988?
Carreira de Servem,

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Quadro T
Classe "R
1. Jaime de Carvalho Dias.
2. Teodósio
3. José Cardoso Serra.
4. Vicente Mareolino Gomes.
5. Pedro Alvos do Oliveira.
8. Antônio de Medeiros Coimbra rilha.
'7. Antenor Monto;ro de Barros.
8. Manuel José Nanes.
9. Quirino José de. França.
10.Etelvina Alves.
11. Geraldino António Maia.
12. Francelina Joaquim Lemos.
13. Américo Henrique dos Santos,.
14, Felipe Santiago.
15. Pedro Soares de Lima.
16. João .Amando Bastos.
17 . . Luiz Marques dos Santos)
18. José Ernesto de Melo.
19. Manuel Antônio Martins.
20. Felisberto João Machado
21. Guilhermino Pereira.
22. David Moreira Lima.
23, 0.,;ear Rodrigues Matizo'.
Cohstantina da Mota.
25. João Francisco Soares.
26. Acácia Joaquim das Neves
27. Antônio Bargos de Araujo.
28. Benedito José do Nascirnentois,
29. Justino Constância Gomes.
30. Manuel Domingos Chagas.
31. Pedro venâncio da Silva,
32. inflo de Santana.
••ino Ferreira da Silva..
33.
ido Marinho Lopes.
31. 1.. •
35. Fur.i.inato L a!‘e Bernardino.
U. Osvaldo Pessoa de Mendonça.
37. An tônio Manuel Fernandes.
38. João Batista.
39. Francisco Pires.
40. Luiz Marl ins Valonça.
41. Hernani Henrique Corras
42. José Manuel Lopes.
43. Samuel Xavier da Cunha.
44. Francisco da Silva.
45. Severino Ricardo da Silva
46. Augusto Pereira da Luz.
47. Valdomiro Reis.
S. Lipinio Vieira.
49. Ernesto Rodrigo/as de Oliveira
50. Manuel Luciano dos Santo
. Henrique de Sousa.
52. Júlio dos Santos.
53. Sebastião Fer,.eira Dias
1. Osear Martins Kramel.
Alzira Tnácio Singelo.
nn. Pedro Francisco Nascimento.
67. Henrique Fre-1,seo.
Floro Xavier da Cunha.
a. ),
I joaquim Pereira da Costa.
•

.ia Nlota
irin da S ; Iveira Madri
, 1?ilTon Hortre.

14e/ 0,,,s oro ria FonSreJa eSEVE'.
3. lylgeiske_ Alyos kiii4ent§

85.

87.

Raimundo Morais Rego.
Manuel Nunes de Sousa.
Ananias Gonçalves do Naseimenak,
Manuel Joaquim dos Santos
António José de Oliveira.
Gonçalo Rodrigues. .
João Agripino dos Reis.
{ Antônio Vicente da Silva.
Alcides Candido de Oliveira.
Francisco Espíndola da Silva
Germerinda Sampaio.

89. Manuel da Silva Cavanelas
90. Hnnório Batista de Oliveira
9t. Vicente Ferreira da Silva.

f Amaro Damião da Silva.
'. 92. Manuel Rafael de Almeida. ,
Simeão Vitorino Vitória,
Severino Nunes Leite de Melo,
96. José Gi‘illierme Soares.
97. Deolindo Escóssia.
98, João Mendes da Cruz.
• 99. Raimundo José da Silva.
100. Miguel alarcelino Casar.
101. Manuel Vicente da Silva
102. Osvaldo João de Barros.
103. Mário Teodoro Vidal.
10i. Raimundo Fialho das Chagas,.
'105.

'José A n elino dos Santos
.Jasé Rufino de Lima.

107. Joaquim Francisco da Silva.
108. José Nunes de Oliveira.
409. Antônio Joaquim Goulart.
110. João Antônio Ferraz.
111. Urbano Damaseeno.
112. Manuel Eugênio do Naseimezno,
113. Miguel baias Pereira.
114. Renato Ramos.
.
4l5. José Martiniano de Santana
Alcides
Mendes
de
Azeredo..
116.
117. José Alves de Sousa.
118. João Francisco Aragão.
119. Arnaldo Lopes do Vale.
120. Júlio Raul° de Oliveira.
121. Antônio Marques da Silva
122. Panfilo Luiz de Alarcão,
123. Manuel Domingos Gomes.
121. Rosalino da Silva.
425. Antônio Alves da Silva.
126. Genuino Nunes de Lima.
127. Epifânio José dos Santa
128. Ma.ximiano Duarte.
129. Agostinho Saraiva.
430. Paulo Pimenta da Silva.
131. João Batista da Silva.
132. Manuel Raimundo.
153. João Emidio de Oliveira.134.

{ Adolfo Moreira de Araujo
José Antônio Machado.

136. .108,:: Francisco da Silva 1*.
137. Benedito Justiniano do Naseimentt
13-8. Ani Óri i o Cardoso Paiva.
139. i .:icero Vieira Cavalcanti.
lio. Ezeauiel António do Nascimeriás
)11. Anacleto Ferreira clOk 8aptc4

Dezembro de 1-9331''
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DIARTO 01110TAT.; .(Seeção I) 'Dezen.bro

ti'

Washington Mendes da Costa.
Classe "A"
Antonio Gomes de Barros,. ,
V¢244, amásio Pereira Pinta.
antônid Pereira da Silva.
José Francisco Amazonas. Manuel Pereira dos Santos.
Manuel Francisco de Mataste.
jogo Albuquerque Guimarães - 9 faltas.
Maximiano Vitor de Lima.
,A.Wilsedo Santos - 9 faltas.
Severino Correia dos Santode
Tibúrcio Ventura doa %Moo.
Carreira de Maquinista Marítinto
1(150. Sílvio dos Santos.
Classe "II"
451. Roaendo de Oliveira.
d52. José Gonçalves de Abreti.
Vago.
153. João Freitas da Silva.
.41„, Vago.
154.: Manuel Marques da Rocha.`
Classe "G"
L155. Lindolfo Leite.
• r156. Aristides Rosa de Andrade.
of Messias José Barbosa.
1 157. José Francisco da Silva - 1 faltii.
. Eurico de Jesus Trindade.
4158. José Aatónio Lopes - 1 falta.
. José de França Filho.
d59. José Tertuliano dos Santos .--)1 NU.
f. Cássio Gonçalves Pinheiro.
1160, António Vitorino Vitbrio - 1 falta.
pl. Augusto de Farias.
161. Júlio Mendes
1 falta.
..,
#. Ascanio Burlier.
162. Alfredo Benjamim das Neves.
2 falte..
a. Osvaldo da Silva Dantas..
,
163. Oscar Domingos dos Santos - 2 faltar..
Observação - Existem 4 eircedentet.
164. João Francisco dos Santo - faltas.
165. Alexandrino Bati
sta do Nasciniento
§
166. Orestes de Araujo - 3ars.
Classe "r.
falt
.' -167. Manuel de Assis - 3 faltas.
José Francisco -Cápinam.
168. Manuel Francisco Malta - 4 faltas.
Oregório Ferreira.
169. António Geraldo da Silva - 4 faltas.
. Vago.
170. Manuel de ' Oliveira - 4 faltas.
1
471. Celso José de Vasconcelos - 4 faltas..
172. Oscar Ferreira Louro '--. 5 faltas... \
CiO458 mIr
173. Francisco Nunes dd Lima - 6 faltado! ,
ri vagos.
174. Pedro José da Silva - 6 faltas.
175. Marcionfflo Rodrigues Bezerra - 6 falbal
176. Manuel de Brito - 1 faltas.
Carreira de Meodnied. it&grialsta
177. Pedro Rodrigues da Silva - 8 faltas. 1
178. António da Silva - 8 faltas.
Guiais "RI
179. Armando de França Mendonça - H fat~
Emilio
BeillY•
180. José Fabricio da Costa - 13 faltas.
3. Manuel de Araujo Lopes.
181. Genésio Pereira de Menezes - 14 falimo i'
#.
Pedro Demétrio de Sousa Ramosa,.
482. José Lopes Ferreira - 15 faltas.
Apartei° Couto Teles Pires.
183. Carlos Roberto da Silva - 16 faltas.
5,, Anibal Garnoire.
184. José Alves do Nascimento - 17 faltas.
•
11,.. Vago.
f 5185. Percílio Alves da Veiga - 17 faltas.
1.
Vago.
186. Juvenal dos Santos - 20 faltas'.
Classe -or
487. Manuel Estuiano da Silva - 26 faltas.
1188. Orestes Ribeiro - 33 faltas.
• Francisco da Silva Castro.
489. José Genésio Barbosa - 45 faltas.
• Armando da Silva Nogueira.
90. Antônio Estulano da Silva -431 faltas.,
• Francisco Lanteri Conti.
' 491. Benedito José Ferreira - ,.7. 90 faltas.
• José Joaquim Pereira.
a92. Joaquim Pereira Gansaçao-- 98 faltas'.
193. Manuel Miguel da Silva - 108 faltas.
6 • Maximiano Pereira de Oliveiral.
194. José Moisés de Almeida - 131 faltas.
• Antônio Rodrigues Chaves.
195. José Gracindo dos Santos - 135 fatias'.
• Rafael de Santos Alexandria --I
Mai;
196. José Barbosa - 180 faltas.
O. Vago.
197. Otacílio Nunes Ramalho (aão tem intersteci)',;\
1. Vimpa.
198. Demova! Alves de Oliveira (não tem interstbsior.;
fc
.9.. Manuel fareisgudeos Ndeas?siimeneenzteos ?nuãirn
Observação -- Mete uns interind.
o attelimesiánet tent Tr.„4-1~...Z‘
0
Carreira de Pafrdot
tu. Ernani Pereira da Silva (não tem interstíc(o).
002. José Mário da Rocha (não tem interstício).
Glasse nr
03. Murilo Valdino dos Santos (não tom interstíciofi.
4. Orlando Batista Gasse (não tem interstteio).
4. Venancio José Alves Madeira.
5. Sérgio Augusto da Silva (não tem intersitoier..
16. Rui Ferreira Queiroz (não tem interstício).
6. José Luiz Magalhães.
a. Vago.
7. Armando Simeão dos Anjos (não tem interetfof"
8. Alain() Santos (não tem interstício).
Classe "fr
9. João Curvei° (não tem interstício) .
910. José Gomes de Faria (não tem interstício,' -. L
4. Josino Francisco Bastos.
Observação: de 211 a 90. inclusive, Vago*.
• Francisco Rodrigues Maia.
3. Henrique Mariano Adolfo.
Carreira de Pintor
à. Heitor Veiga.
3. António Geraldino do Nascimento.
Quadro
3. José Francisco de Freitas.
1. Joaquim Pereira Santiago.
Classe "Re'
Observação - Existem 2 excedented.
1. Vago,
Classe "R"
Classe *E*
1. João Francisco do Amaral.
1. Carlos Vitoria° da Silva Guimarães,
j. Idalino José Feliciano.
2. Glaudionor do Sousa (licenciado).
3. António Ramalho Loureiro.
'1. Eugénio José Bernardes,
6. Manuel Pereira da Rocha.
Classe "D"
4. Vago.
1. João Augusto Rodrigues.
Classe "E"
2. António Francisco da Silva.
A. Olímpio Manuel Santana.
Carreira de larelineim,

4.

.1.

r0

•
,4 .

irInn.

Classe "B",

Observação - De 2 a 7, inclusive, vagos.
Rio de Janeiro. 20 do dezembro de 1938. - M. L.

tems, pilote OS. P. C.

'f f
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.flezepSbro 'de 1938.

DI.U110 OFtelikL ., (5ecçnki .1)

.4.498 - Ao mesmo Idem, de 21:084100 a 2ernardiao
•
A DIreaoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
•
•
Barbbsa... (28.746-38.)
vigor, só registrará assimturas dos orgãos oficiais, para o exercido
Ideia, de 48:1021800 a Franniseco
'Ní 4.499
Ao mesmo
. _
.
'de 1939; mediante pagamento da importáncia correspondeate ao pe- nhãea da Boa Morte. (28.745-3&.)
• ,
N. 4.500 - Ao mesmo - Idem, de 115:889$700 a Vidal di "aforaríodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, á rua 13 de
•
•
do
.
(28,566-38.)
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas reN. 4.501 - Ao mesmo - Solicitando providencias atim de que separtições arrecadadoras federais - Delegacias Fiscais, Alfándegas, ja distribuida á Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado do Maranhão a importando de 200:0001000, para as despesas de emnbustivel,
Mesas de ' Rendas e Coletorias.
lubrificantes, etc., da Estrada . de Ferro São Luiz a Teresina. (t8.772,
de 1938.)
.
• Aos funcionários públicos federais, estadoals e municipais ó ta • 4.502 Ao mesmo - Solicitando pagamento da importancia
N.
de
22:664000
a Pedro Hipólito da Silveira, proveniente de aerviaas
coitado pagar o custo da assinatura, computado lá o desconto de
prestados em proveito da D. S. B. F. (28.587-38.)
26 %, a que tem direito, em duas prestações semestrais de 28000.
N. 4.503 - Ao mesmo - Idem de 77:8851400 a Fernando Barata
Ribeiro. (28.740-38.)
N. 1.504 - Ao mesmo - Solicitando pagamento da importando dc,
4 :412$900, aomaqilista de 3 a classe da E. F. C. B., Aquiles Sigo, correspondente aos vencimentos do período de 16 de julho o 31 de dezemDiretoria de Contabilidade
bro de 1934. (28.2G7-8.)
N. 4.505 - Ao mesmo - /duo, idem de 2:787$100, correspondente aos vencimentos do período de 1 de abril a 15 de julho de 1931.
(28.267-38.)
Expediente do dia 1(1 de dezembro do 1938
N. 4.508 - Ao mesmo - Solicitando pagamento da importaneia de
47:l40$800 á Casa Bancária Fluminense, proveniente de serviços pros.AVISOS:
,
N. -4,775 a- Ao Tribunal de Contas - Eacaniiiillando processo desta lados eia proveito da D. S. B. F. (28.738-38.)
N. 4.507 - Ao mesmo - Idem, 93:034$100 a Henrique da 1101.1(:1
Secretaria de Estado n. 27.738-33, referente ao contrato celebrado entre o,Governo Federal ,e o "Cornptoir des Acieries Belges", para o for-. Filho. (28.736-38.)
necimento de trilhoso acessórios á E. F. C. B. (27.738-38.)
N. 4.508 - Ao mcmo - Idem, 56:099$l00 a João Tobias da a d4.476- Ao Ministério da Fazenda - Solicitando pagamento da veira • (28.568-38.)
imPortttnéia do 533:684700 á The Great Western Railway Compaay,
N. 4.509 - Ao mesmo - Idem, 18:58500 a Nagib Saha Feik.
ein quanto importa a folha de medição provisória • 2 a parte),
de trabalhos realizados em julho o agosto do corrente ano, no prolon- (28.569-38.,
gamento da E. F. C. de Pernarnauco, de Alagoa de Baixo a Flores, treN. 4.510 - Ao me z mo - Idem, 59:9008000 a Everardo Ribeiro do •
cho compreendido entre.as estacas 5.100 e 6.700. (29.250-38.)
Cas(ro.
(28.570-38.)
t al. 4.477 -Ao mesmo - So l icita.nd3 pagamento da importando do
125:5808000 a B. Dutra ei Cia.
rrie,irno N. 4.511
8851:4891900, a The Great Western of Brasil Rallway Company, Limitas!,
em quanto importa a folha de medição provisória de trabalhos realiza- Ltda. (28.483-5,3. )
N. 4.312 - Ao Ministério da Agricultura - Comunicando que 13
dos em setembro e outubro do corrente ano, uo prolongamento da E. F.
Ç, çle Pernorribuoo, do AlagOa de Baixo a Flores, trecho compreendido D. C. T. providenciou junto ás Diretorias Regionais interessadas, ro
}zeutitio de ser considerada oficial, durante o corrente ano, e por cou'a
entre ás estacas.5.100 e 7.027. (29.249-33.)
Mi e . Mn objeto de serviço pifiblico,
Ministério
a corre ,:oondéneia
.
.
N. 4.478' -- :Ao: Tribunal de Contas.- Prestando esclarecimentos desse
for apresentada, poios funcionários constantes do aviso ri, G. M. a:13,
de
1
do
corrente
mós,
desse
Instituto.
(28.729,
sobre o oficio a. 658,
m;nis(61,10.
do novembro 611 ri".
de 1938.)
Mini,fiério
da Agricultura - Comunicando- roto
N. 1.313 Solicitando pagamento cia
,N..(4,479.-a Ao Ministerio da Fazenda
co'rn-..ido.rada oficial, duro rio
de
D.C.T.
providol.riou
lio
seri:
o
importandaode 37091000 á Companhia Nacional ale Construções Civis
objoto de serviço público i'aa
cx3rroute
ano,
a
corcr.sponancia
o
e Hidráulicas proveniente de serviços preatados em proveito da D. S. npresnlitada por lbecto Corroia, delegado lo Conselho de FiscaliB.
(28.729-38.),
i
zação olm Ex;woicr,cs Artísticas e Cientificas, no Estado do Piauí.
(28.679-38 , .
'4.480 - Ao mesmo - Idem, idem de 4:511$700. (28.728-33.)
N. 1.514 - Ao mesmo - Comunicando que o D.C.T.,
N. 4.421 -Ao mesmo - Piem, idem de 5:8301000. (28.730-38.). cinli rio sentido dé
extorisk-ii ao Estado do Paraná. a faculdade do
(li chefia do Serviço de Fomento da 1:111N. 4.482 Ao mesmo - Idem. idem de 50:10(4000 a Alfredo Aires Ariosto PeiYoto.
ro on dé nc i a post al-1 elográfica, pelo agrônomo
Fernandes. (28.48048.)
liso Pç ai da
idem, de 75:544000 a Vidal & Aleofo- lura do '['riem rio T.,lado de Santa Galarimt. (28.603-38).
Ao mesmo
'N. 4.463
••
rads; (28.445$18.)
N. 1.5.5 - Ao 1`.1iii i sf.'rin do Trabalho - Comunicando que o
.
.T..
providL• ocion no scrifido do ser facultado o uso oficial do
de 12 :3800 a Crisanto Henrique
N. 4.484-Ao mesmo telégrafo,
em 01-, , U.do iço público. aos funcionários Bernardino
de Sburt. '(38,.417-38)
.Gonçalvo , Ferrei! a, (-Icritiiririo da classe G, é Mário Fredericoa Stoliy,
! fiem, idem de 7;8753000. (28.418-38.) auxiliar .vie 1 . ?,..erita (In ir- classe, ambos com exercício na 44 In-neAe, mesmo
11 .485
N: 4.486
Os 87:2551000 aos Irmos Breve. torna lteg.iom,1 com s( t do na capilal e jurisdição em todo p F'sf
4.0 xneG ruo
(8.741-38.)
cie Sr4 1) PZ3111n. ?g
10 fine, mo - Comunicando que o
L.87 -,-, Ao mesmo - Idem, idem de 150:5831500. (28.742,
,
N. 1.5-16
de 1933. a, a ,
denriiiY fi,l , re ri trai-muja toleg,ráfien: para o Sr. Vicente Paolcz,l,
do Aposontadoria e Ponsties
N ..' 41 .488 --. Ao mesmo - bien.; de 13 :50030a0 a Joaquim Gonça/- repfus.érdari;e do instituto
lo íi. Pre,,,olento Produrionle, 'Estado de São Paulo.
rins
na
tida:
v es' dte-Fonsecaa t28:744-38./'
Idem, de 21 :300$000 a Zorobabel Alma ,(28.-1'2S-,;(3)
N. 4.489 - Ao
i.loN. -1.517.- A Intervontoria Federal no Estado de São
•
-(28.735-38,)
o sobro o Ofício n, 7.392 , de 2?
Prestando
.escli1e(-1firiont
' !dein de '511:464$590 a Luiz. BarbOso. - Ultimo dessa Interyoutoria. (19.339-38).
Ao •nSeiiiinó -:-•N. 4:490
N. 4.518 - Ao T. de Contas. - Encaminhando cópia em (/111;A
-- Na 4,49/ - Ao :mesmo - higui, de-25904000 a .Honório-Ferreira..-Vias,. do deereto-lei .n„ .917, de 1 de dezembro corrente, que ah!,.
de Freitas. (28.734-38.)
por este. Ministério, o crédito especial de 120.000:00$000, afini de
N. 4.492 - Ao mesmo - Idem, idem de 37;6081100. (28.733-38.) ocorrer a le spes a com a aquisição de material rodante destin:.1d ,.. a
N. 4.493 -Ao mesmo-Idem, idem de 14:715.500. (28.732-38.) E.F • C • 13 - (22.51R-3R) .
. .
N. 4.519 - Ao alinistério- da Educação e Sande - Comunieaftio
N. 4.194 - • 'So mean-aa-a latem, tie 99 :989(4000 a Alfredo Aires Fer- que o D.C.T. providenciou junto à Diretoria Regional do Disfiro°
nareles . (28.482-38.)
.
Fecli'al, 'no 'Sentido 4Ei. ser considetada oficial, durante • ti correIt'e
N. 4.495 - Ao Ministério da Fazenda - Solicitando pagamento ano, a correspondancia ' que, eni objeto de serviço público, 'for mirada impontando de 78 :91(4400 a Sísmico Ramos de Almeida, P roveniente sentada pelo Dr. •Sebasti5o Sodré da Gama, .diretnr , do Obaeryaaa io
.: .
dn aeav4aos .osestados.am proveito; da D. .S., B.. E. a28.737-38..) - ‘• 'Nacional. `28.678-38). .•
Comun.li..v''.'
Geral
da República
•
AlfrestoaAires
.
45:4622900a=
Idem;
'
.
.A'Procuraddria
N'.' 4'.520 - .
'Isl.' '4.496" -J'An'tneárrio
auaa
,aaa a , •
D.C.T. providenciou sobre a franquia postal-tslegráfie-aa a
Fernando z . (28.731-38.)
Fazenda p ública no Estado -do 4f14411641fiaal'al•
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N. 4.521 — Ao D.N.P.N. — Aprovando a tomada de contas da
Companhia Industrial de Meias, cessionária das obras do Porto 4e
a ene", relativa ao ano de 1937, dê acordo com os documentos que
ncompanharam o oficio 4.038, do 7 do 'comente desse Departamento.,
(28.300-38).
r
N. 4.522 — Ao mesmo — Prestando esclarecimentos sobre o
efecio n. 3.960, de 28 de novembro p. findo, desse Departamento.
;(78A/15-8).
•
N. 4.523 -e. Ao Ministério da Fazenda — Solicitando providên• rias no sentido de ser sustado o pedido de abertura do crédito de
e .837;700000 correspondente ao orçamento aprovado peio decreto
se. 1.761, de 3 de julho do ano p. findo, para melhoramentos do porto
fluvial de "Porto Esperança", em face das razões apresentadas pelo
• D.N.P.N. (28.445-38) .
Requerimento despachado:
José Lúcio Pimenta, maquinista da classe J da EFCB., pedindo
pagamento dc gratiffcaçeo adicional, a que se julga com direito. —
e:evo o requerente, dirigir-se rio Ministerio da .Fazenda. (26.117-38).
ATOS DO Sn. DrACTOP
-

Oficies:
Expediente do dia 19 de dezembro de 1928:
N. 6.258 — Ao Departamento Na...-àoaal de Estradas de Rodaesoird— Comunicando que o Tribunal de Contas resolveu ordenar o
eeritstro do crédito, especial de 50:0144000. abaeto pelo decreto-lei
n. 863, de 17 de novembro último. 28.319-38.
N. 6.259 —Ao Automovel Clube do Beasil — Comunicando que
.Por decreto-lei n. 863, de 17 de noven-ibro próximo findo, for aberto
por este Ministério, o •creilito especial de 50:000$000' para auxiliar
4-nsa• agremiação na organização do .t.ergreeeo Nacional de Estradas
de lindagem. 28.546-38.
e'. 6.280 — À Despesa IV,Iica1— Restituindo o prOcesao' em
tilw é interes,serlo Aquiles Sietnereefiárlsta aposentado da E,F.C:B.co.nunteando que 'em face do que det.ermina o aviso desse Mie
raisterio, n. 37, de •19 de inaroo 'do ciercrte ano, foram requisitados,
separadamente, o pagaineato.,.: de •: -.8741f.0 e 4:412900,
pondentes aos períodos de 1 de abril a 15 de , jultio d 1í3í, e MI de
jelbe a 31 de setembro. do mesmo ato. reapeativereente. 28.267-28.
N. 6.283 — Ao Tribunal de Coutas — .Remetendo a 2 4 via do•
reupeelea• de diepesa e..174, de te de Nereide mês, da erupertencia
total de 1.0001000e0U0 extra:aio por esta Secretaria de Eatedod
• 29.007-88.
• N. 6.284 — À Inspetoria Federal das Estradas Enviando a
primeira via do. .empenho. de despesa a. 171, elekta data. em favor"
da 'ene Great el'estern or Brash Railway Co. Ltd." 29.007-38.
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Portaria n. 615, de 19 de dezembro de leee.
O ministro de Estado dos Negóc n oe da Viação e Obras Públicas,
ern.nome do Presidente da República. resolve arbitrar ao engenheiro
ria classe•I, (D.N.P.N. — D.S.B.F.) do Quadro I, Paulo de Carvalho.Fontes, e ao escriturário da classe (1., de Quadro IV, Romeu de
Miranda e Silva, respectivamente, as diárias de 50,000 8 303000 a
que fizeram jús no período de 21 de outubro a 10 de dezembro deste
ano, pelos serviços prestados na comissão a, que se referem as portarias as. 433; de 14 de setembro e 506-A, de 21 de outubro
mós, na forma da parte final do parágrafo único do art. 399, do
• , Regulamento .Geral de " Contabilidade Pública, diárias essas,' somente
agora arbitradas, visto terem os •aludidos funcionários • executado
trabalhos de natureza técnicá, -somente apteciados depbis de'produzilloQ. •
•
desperia correrá à conta cia verba 4' — Eventuais
I — Di•vereos
Subeonsienação n. 1 — Despesas imprevistas a Mo constastes das tabeles.
Requerimentos despachados

DezeuAiro dó 1.

2n;1),R) , 2

anteeior, que Indeferiu o 'seu pedido, ".:datitentio o despacho anter;or",
, (26.450-38) .
' Fi'ancisco Carlos de Oliveira, engenheiro do padrão "K"
R.V. Cearensee . solicitando sejam consideradas como férias vinte
dias de faltas nao justificadas. Ocorridas no período de 23 de outubro
a 9 do novembro de 1934, "Indeferido, por falta de apoio legal",
(25.619-38).
Hilda Baltazar, p edindo sue nomeação para o carko de ajudante., da agencia portal-telegráfica de "Santa Rita de Passa Quatro",
na Drt. de São Paulo, "Indeferido, de vez que o lugar pleiteado è
acesso, por promoção". (26.586-38).
• • Jaime Andrade Ribas de Avila, pedindo sua nomeação para o
cargo de agente da a g encia de Monte Alto, na DII. de São Paulo,
"Indeferido, por falta de vaga". (26.411=38).
Eireard Dantas Carrilho, pedindo pagamento dos vencimentos
doe cargo do observador meteorológico, correspondentes ao período
de 1 do fevereiro a 28 de 'junho de 1934, "Indeferido, nos termos
do' parecer do Sr. . consultor jurídico". (26.307-38).
Mario Mateus da Roda, agenl.e da E.F.G.B., do padrão "H",
pleiteai» do concessão do abono para aluguel do casa, "Consoante riscolução do Sr. Presidente da República, em outro processo, deve o
interessado aguardar a regulamentação da lei n. 251, de 21 de setembr(.• de 1936". (22.717-38).
• • Eduardo Pinto , de Arruda, guarda de 2 a classe, extranumerá.
rio mensaiista,. da E.F. Noroeste do Brasil, reclamando contra o fato
do não' ter sido a proveitado no car go do ajudante de trem, em virtude do reajustamento determinado pelo decreto n. 24.348, de
1934; "Indeferido, 'por falia de fundamento legal". (26.574-38).
António Pereira Guarino ou António Pereira Lima, ex-pedreiro
da 5" Divisão de Sobrel. RVC, solicitando sua readrnissão,
"Dele convem a . readmissão do requerente". (24.624-38).
Josfl Clomes .de Amorim, te.legrafista da classe "I" da Quadro II(
deste Ministério, pedindo aposentadoria de acordo com o artigo 177
da Constituição. revigorado pela Lei Constitucional n. 2, de 16 de
maio último, "Não ó possivel atender". (26.953-38).
Miguel Pesseet de Araujo, carteiro de 3 a classe, aposentado, pedindo a-utorisaeáo para submeter-se a inspeção de saudel, afim de
Voltar- ao serviço ativO ., 'indeferido, por falta de • apoio na lei
at. 5.352, do 28 de novembro de 19.27.
Temistcw, les de galos Costa., diretor regional de Alagôas, pedindo
recondderecio . ,do. ato que lhe negou o pagamento da gratificaoão
do "art. 107 do Iteentamenfo do D. C. •T., no ano de 1937.
Tendo em vista o parecer do DASP, ' indefiro o pedido de fls. 6.
(e7. e31"):t. I.7e1 . e. arbeiro Me-inteiro, extranumerário, mensalista, da I. F.
Oe C. ses: tendo silo apravado, em 1930, em concurso de primeira
entrância para empregos nas ropertições dá Fazenda, pedindo nomeação , paro a carreira de escriturátio do Quadro I deste Ministério.
--e• 1 — endeferldo, •por. falta de apelo legal; II — Dirija-se ao Mi' erio da Fazenda, se . ainda. tiver validade o concurso que alega
h se-; fv•— str'I O "P.17.189i38N.
Winckelmiwn d Barros Earbosa Lima, oficial administrativo da classe ".I", do D.S.C., pedindo, por equidade, sejam transformados em licença especial deseseis dias de licença para tratamento de
saúde, gozadas no perlado de 28 de janeiro de 1937 a 13 de fevereiro
da mesmo ano. — Indeferido, por falta de amparo na lei n. 42,
cii?, abril de 1925. .(26.066138),
Aristides Garcia Gil Pi-lente', ex-auxiliar meteorologista de 14
classe e exercendo atualmente o cargo do calculista da classe "O", no
DAC, solicitando seu aproveitamento em cargo de vencimentos equivalente. RO que percebia quando auxiliar meteorologista de l e classe.
— Aguarde oportunidade. (25.838138).
Oscar Martins Gandra, pedindo a transferência do seu pae, Mário
Martins Gandra, guarda-fios de 4 4 classe, extranumerário, mensalista da DR de Uberaba para a de Diamantina. — Não é possível atender, à vista do que dispõe e derreto-lei 21. 210, da 4 de fevereiro
do 'corrente ano. (25.855138).
. Renato Delfino dos Santos, praticante de trem de 1 a classe, da
E. • F. C. B., reclamando providências contra o &ó desta Diretoria
Mie ;indeferiu a sua petição, em que. solicitou 6 meses de licença de
acordo com a lei n. 42, de 15141935. — Indefiro o pedido de fls. 77,
visto que posstle decênio hábil que autorize a licença. (24.219138).
ATOS Do SR, DIRETOR

Expediente do dia 19 de dezembro de 1938
Teresa Pereira de Melo, pedindo sua dial-moa do lugar de seta.
Ofícios:
denário, mensalista, 'do D.A.C. — Deferido. 28.255-38,
Almir Alvos Monteiro, ex-guarda• de arma gem de 2' atasse da
N. 6.200 —. Ao Dr. Franeisoo de Sá Lesse. — Comunicando •que
pedindo reconsideração do tdespaoho• 4e . fie. U-IT e sua 110C portaria ti. e613eo :mesmo . foi designado para presidir "a Comissão
as consequente, readmiseão,
Mantenho - o deepacho anterior. de Inquérito, encarregada de apurar fatos que teriam ocorrido no
23.872-48.
IN, N. P. N. (24.481138).
Antildquio de Araujo Ribeiro Júnior, '.ofioial administrativo da
N. ,6.261,—:Ao Dr. Fernando Augusto deilmeitla Brandão. —
,, Glasse "J"-, do • Quadro I deste Ministério, recorrendo de 'despachos- Idene .,designado para .-servir como vogal.
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N. C-202 — Ao Dr, Artur Ara.ripe Vúnior. — Idem.
— Á Despesa PibIica — Enviando o proceseo relativo a;
y. ,
P M que Marcionila Pess0a da Silva, solicita ao Senhor
r ri, da República, ultimação do seu processo de habilitacto ao
l ft r

;26.326,38).
— Ao Departamento de Aeronáutica Civil

Remeten-)eia do deereto que aposentou Juvéncio Leopoldino doa Santos.
o. ;_a5.— Ao Departamento Administrativo do Serviço Público
tui tcndo o processo n. 23.003138, referente a pessoal interino
»41 -:).-14:.;;•tainnlia de Aeronáutica .Civil.
-• N.
— Delegacia Fiscal .de ile90iiíro rec R. de Pernambuco
pr tihiiij o processo n. G.819138 dessa-Delegacia. (27.033138).
N. C4 .267 — í Delegacia-Fiscal do -Tesouro no E. do Rio .Grande

da i— Re , titeindo o proce aso alue aoentipenhou o oficio A. 1.0% de
a11'..ic,.'naesernifit-o itimo, destea delegacia. (26.760138).
6-.268— Á mesma — Idem, oficlo . n. 89, de 11 de novembro
(26.7e1138).
N. L2o9 — Á Inspetoria Federal dee Escalas — Devolvendo
devidamente upostilada a parlaria de admissão de João de Araujo
Rosa. (28.30738).
N. 6.270 — Á mesma — idem, de Pedro Batista. (28.453138).
N. O. ;271 — Á mesma — Idem, de. Artur Silvério. (28.455138).
N. 6.272 — Á mesma — Idem, de Sebastião de Oliveira, ,(Nú-

mero 28.309138).

N. 6.273 — A 11WW:11.4.

te igrp.3)).

Morri, de &tele! Eernardee•

N. 0.274 — 11.0 Departamento dos GOTTei Os e Telégrafos — Re,
êeetendo cópia do (IPCX(40 que aposent(n Rala Munis Tavares Lobo.
005.804138)
PROTOCOLO 'GERAL
RETIFICIA¢Me

No D. O. de -16-12-38 a páginas 25.534, publique-O tinvamente
b vt,ficio n. 6.164, K 2 . Vara dos Feitos da Fazenda — Enviando o
precatório para pagamento da importAncie de 6 :255$300 expedido a
favor de Emílio Cândido. (27.210138).
No mesmo 19. O. a páginas 25.537, no affeio ice 4.118, onde Se
PS: tis. 660 e "61% leia-se: ns. 680 e 681.
No D. O. de 17-12-38, a páginas 28.707 no aviso dirigidoáo
gini;lério da Fazenda, onde se lê N. 4.438 -38, leia-se: N. 4:438.
.„ No ilie:mio D. O. a página 25.708 no oficio n. 6.CIA onde Re X!
peretria 'n. 59 594, leia -etc: portaria n. 594,
•.. No mesmo D. O a página 25.709 no alfaio a. 8.203 onde se Kk'
Secoão 'Administrativa deste, acrescente-se; no Secoão Adminis- tive deste Serviço, requerimentos em -que solicitará ao diretor da
I)cspesa Pública do Tesouro Nacional a -eoneessão. de 00319 jpael$Rãe
rio e a expedição' de seu título de inattviitio0_,..._
•

Serviço do Pessgal

Presidência da Republica — De p artamento Administrativo
Serviço Público — Rio de Janeiro, D.F., sol 10 de deaengro
1938 — N. DE 506.
Exce r entissimo Senhor Presidente da República.
Submeteu V. Eie • à apreciação deste Departamento ó Dieceeragp
originário da exposioão de motivos n. 32, de 5 de agosto do corrente
ano, em que o senhor ministro da Viação e Obras Pública olidem
teu aprovação da proposta apresentada pelo Departamento dog Cos•J
rcios e Telégrafos, para o p reenchimento de vaga S existentes
tabelas de mensalistas dos diversos Serviços do referido DeParta
mento.
2. Constam do processo, rganizadae pelo Serviço de Pessou4
da referida Secretaria de Estado, as relações dos candidatos que, segundo esclarece o Sr. ministro, "irão ocupar lugares iniciais dei
funções previstas nas tabelas aprovadas paia o corrente exertio",..
3. O Ministério da Fazenda, dúvida
respeito, manife,s
favoravelmente, ao atendimento da indicação em exame' assim se,

expressando o respectivo titular, na exposição„.de motivos nUrneixf
2.230, de. 16 de novembro último, de seu gabinete: t,Os docrene,
toe de habilitação dos candidatos propostos, de que táta o ar . 18,
do decreto-lei n. 240, de 4 do fevereiro último, foram apreciados`.e.
julgados em ordem pela Comissão de Eficiência do referido Minto».
tério (da Viação), consoante se depreeende dos perderes que inse•
truem o processo. A proposta foi devidamente- examinada por este
Gabinete, verificando-se que a mesma guarda perfeita:confornildadd
com a legislação reguladora da espécie, e a despesa : se comporge
na respectiva dotação orçamentária.
Nestas condições, nenhuma objeção se me afigura opor à aproll
vação pretendida, posto que existem, realmente, as Vagas ein que
serne apreve t tarios os candidatos propostos".
4. Convem esclarecer que, em algune dos pareceies de folh41
omitidos pela e. tinta Comissão de . Eficiência, do Ministério propo-•
nente, há, por vezes, referência à documentação incompleta, relativamente a clivereos candidatos.
5. Na organização das relações anexas ao presente preces.
entretanto, esses propostos foram excluidos, constando, apenas, dast
referidas relações, segundo esclarecimento verbal prestado à Divi.,4

são do Extranumerário, deste Departamento, pelo Sr. diretor do:

Pessoal do Ministério da Viação, os candidatos que observaram. q
disposto no inciso I, do art. 18, do decreto-lei n. 240, precitado.
6. Satisfeitas que foram as formalidades legais que regem efl
matéria, provada a impreseindibilidade das admissões e mellioriage
de salário indicadas, e, como exista disponibilidade orçamentáriar
que comporta a despesa, no atual exercício, tenho a honra de restie.
tuir o incluso processo à consideração de Vossa Excelência, opinando
nó sentido de nada haver a opor à aprovação da preseiite proposta..ii
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os !
protestos do meu mais profundo respeito. — Luiz Simoe.i kopuso•
presidente.
•
Despacho:
Aprovado. Jidt .1,11-11;438.. ey. ~Lao Ymeeetle
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DTÁTITO OFICIAI; '(Secção I)'

()ufa rl a- f e i ra

Departamento dos Correios e Telégrarns
ExPEDDINTZ DO 811.

inuma

GERM.

Dezembro de 193fi

dias, sendo 2 meses e 9 dias com a metade da mensalidade e o praX40
restante com uni terço da mesma, para tratamento de mude, a partiM
Oa 3 de março últirno4 (58.547-37).
Einiomar Burlamaqui de Campos, telegrafista auxiliar de

1•01
fiasse, mensalista, da Diretoria Regional de Campanha. 2 meses e O'
Dia 20 de dezembro de 1938
dias, com 2/3 da mensalidade, para tratamento de sande, a partir de
Gonsalerondo transferido de referência à portaria a. 1.375, é* 10 de outubro último. (65.716-38)
Olavo Pinder, telegrafista da classe "G", da Diretoria Reglong
de neveinbro último, para a Diretoria Regional do Ceará e não para
a do Maranhão, o telegrafista da classe "G" — Francisco Pereira Ponom (te São Paulo, 3 meses, cora ordenado, para tratamento de saude, a •
partir de 18 de agosto último. (68.374-38).
de Leen. (Portaria n. 1.4S5 de 19a12-38.)
Alfredo Dias Bandeira, telegrafista da classe "G", da Diretoria
Dasignando os escriturários das classe "G" e "F", da Diretoria Regional do Maranhão, 3 meses, com os vencimentos integrais, de
Regional do Distrito Federal — António Lemos Marinho o Nicanor acordo com o art. ', do decreto n. 42, de 15-4-35, para tratamento
Bitencouri Fr. Sousa aa, para, em comissão, percorreram as agên.- de saude, com o prazo de 30 dias para ser iniciada. (proc. e2.789-38).
cias postais e postais telegráficas à margem das estradas de ferro
Adão Bento de Assis, guarda fios de 4'. classe, mensalista, de
Central do Brasil e Leopoldina Railway e Rede Mineira de Viação Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, 6 .zneses, com 2/3 da meti.
(trecho da antiga Rede Sul Mineira) e providenciarem quanto a arre- salidade, para tratamento de saude i a partir de 16 de julho último.
eadação e remessa de sacos vazios para a Diretoria Regional do Distrito (69.019-37).
Federal, (portaria n. 1.487 de 19-12-38).
Maria Laias Valente, auxiliam do tráfego de 3'. classe, mensalista„
Determinando seja paga a cada um aios serventuárias tarefeiros da Diretoria Regional do Maranhão, um mês, em prorrogação, com
desta Diretoria Geral: António Freire da Silva Junior, Pedro José 2/3 da mensalidade; para tratamento de saude, a partir de 1' de maio

Fernandes, Mauri da Silva e Mauricio de Almeida Ferreirs a ;mpertáricia de duzentos e trinta mil róis (230$000) relativa ao salário a
que fizeram ,iús no mês de novembro deste ano, transportando, arrumanda, distribuindo c'ensacando materiais diversos no Almoxarifado
e nas Oficinas desta Diretoria Geral. A despesa, no total de novecentos e vinte mil réis (920100(), correrá pela Verba 1' do .orçamento do
Ministério da Viação e Obras Pública, II — Pessoal ExUariumerário,
Rib.-consignação n. 43, — "Pessoal Extranurnerário, ate.", parte 1.
_ disposto desta Diretoria Geral, destinada a °tarefeiros". (Portaria
19-12-38.)
2 ii. t.488
Requerimentos despachados.

Francisco José Teixeira, agente de 4' classe, da Diretoria Regiosal de Campanha, pedindo pagamento de abono provisório. -- Indeferido. (Proé . 39.4)5-38 . )
Ernesto de Gouveia Monteiro, escriturário da classe "G", da Dikatoria Regional do Distrito Federal, pedindo justificagáo de faltas.
Indeferido. (Proc. 59.608 -38.)
Flávia Alves Gomas, agente da olaase "G", da agache postal tela..
Vilifica de Farol da Barra, na Diretoria Regional da Baia, solicitando
rua trarisferóncia para o lugar de ajudante da classe "C' da agência
postal de Rosário na mesma Diretoria Regional. Ni
ã ha que deferir. (Proc. 18.516 - 38.)
José Gomos da Nobreza, telegrafista aclimato de 4' ame, da Diretoria Regional do Rio de Janeiro, olassificado em concurso para auailiares de 3* classe, hoje escriturários da classe "E", pedindo sua nomeação para o referido cargo. — Aguarde oportunidade, dentro do
prazo de validade do concurso. (Proc. 66.835-38.)
Paulina Soares, pedindo a sua nomeação tomo ajudartte da agêneia postal telegiáfica de Miracema, pelos motivos que exp5e. — Nada
tia que deferir. (Proc. 62.812-38.)
António Pereira de Andrade, e outros, riu:adutores de malas da Dlreteria Regional do Rio de Janeiro, pedindo melhoria do esmoca
aguarde oportunidade. (Proc. 65.304-38.)
Otávio Olímpio de Moura, escriturário da ?biso, "G" da Diretoiia Regional do Distrito Federal, servindo na Diretoria Regional de
Paia pedindo prorrogação de prazo para se apresentar à sua Diretoria
Regional. — Conceda 30 dias. (Proc. 68.380-38.)
• Licenças concedidas:
• Barato Guirnarens Wandeok, oficial administrativo da thisee
da Diretoria Regional do Distrito Federal, 4 meses, com ordenado; para
'atitatnento de saude.. a partir de 5 de setembro último. (68.130-38.)
Egfdio Josué Gitirana, oficial administrativo da -lasse "H", da
airetoria Regional do Distrito Federal, uni rn-as e 29 dias, com ca
vencimentos. nos termos do artigo 1 9 , parágrafo único, combinado com
.n artigo 4°, do Decreto n. 42, de 15 de abril de 1935. para trn4ainento
de saude, a partir de 31 de outubro último. (Proc. 30.553-36.)
Pedro Salgado Pereira do Lago, escriturário da classe "F", da
airetoria Regional rio Distrito Federal, 6 meses. com vencimentos,
nos termos do artigo 1', § único, do decreto n. 42, de 15-4-35, para
tratamento de saude, a partir de 13 de setembro último. (6.910-38).
Silvio de Queiroz, oficial administrativo da classe "I" da Direleria Regional de São Paulo, 3 meses, com ordenado, nos termos
do
'
artigo 19, do decreto n. 14.553, de 1-2-921, para tratamento de suada,
a partir de 4 de outubro último. (proc. 68.313-38).
Silvio da Silva Pontes, escriturário da classe "G", 4 me ses, com
vencimentos, nos termos do artigo 1*, parágrafo único, combinado
nom o artigo 4°, rio decreto n. 42, de 15-4-35, para tratamento de
saude, com o prazo de 30 dias para sor iniciada. (proc. (38.33?-38).
Patrício de Feitas Vale, ajudante de tesoureiro padrão "H", da
Diretoria Regional de São Paulo, um n u s, com or,tenado, para tri.lnmento de saudo, a partir de 16 de novembro último. (p. ,0c. G1.00538) .
Israel Augusbb de Carvalho, lelop-,ratista- da c!as.,:e "F", da Diretoria Regional da Baia, 6 meses, ema ordenado. ni.-a tra.iawento
'I ttuct(k . (68.380-38).
Maria Do!orr; Mourão Camelo, atu:i!ine rio trfits ..f: nn de 5'. 4.1w=se,
mensalista, da Diretoria Regional de Minas Gerai , , ,; ine3es e cinco

último. (05.345-38).

DIRETORIA DO PESSOAL
Requerimento despachado:
Eline Batista Pereira, ajudante de tesoureiro padrão "H", da
Diretoria Regional de São Paulo, pedindo licença. — Submeta-se.à
inspeção de saude. (proc. 69.393-38).

Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Distrito
Federal
EXPRDIENT

g DO SR. antrroft REGIONAL'

Dia 16 de dezembro de 1938
Requerinient4 despaabado:
Nicanor Cardoso, e Oto Sansp:áio, pedindo respectivamente, admisa
são contai condutor e auxiliar de carteira. -- Indeferido, à vista do
informado. (48.265 e 71.235-88)
•nn•nn••n11.

Inspetoria Federal das Estradas
ESTRADA DE FERRO .CENTRAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Relacão das importâncias a serenk pagas ao pessoal fixo desta
estrada, a Mui% de inspeção, fiscalização e alimentação regulamenta.
rea e de serviço extraordinário além das horas do expediente, nos
meses de outubro, novembro e dezembro do corrente ano, em obeditincia 31, norma 8' da circular 7-38, de 16 de agosto de 1938, da Sóeretaria• da Presidèneia da República:
Nomes — Cargos — Importancias
Mas de novembro de 1938:
24 reata da verba i — Pessoal — Sub-consigitação n. 56 — Serviços Externos (Inspeção, Fiscalização e Alimentaçãp Regulamentares):
Clodomir Lobo de Oliveira Lima — Agente da E. Ferro
Central do Brasil .
351000
Paulo Botelho — Engenheiro I
601000
Arlindo Santana — Chefe de Oficinas H
40$000
Mauritf Cordovil da Canta — Mestre de linha, E, interino
703000
Mês de dezembro de 1938:
Dr. José Soares Espinheira — Diretor N
120$000
Mês de outubro de 1938:
Á conta da verba 1 — Pessoal — Sub-consignaçã3 n. 54
— Serviços Extraordinários (acta. 399 e 400 da Regulamento Geral de Contabilidade Pública):
Francisco Gomes da Rocha Fagundes — Maquinista do
E. de Ferro, E
2030001
Manuel Pedro da Sils a. — Idem, idem•
4,51600
Genézio Luzia — Idem, idem
503900
Elfzio Marques das Chagas — Idem. D
77000
Juvenal Bezerra de Lima — Idem, idem
200$300
Osvaldo Lopes — Idem, idem, interino
1568200
Mèsde no, caibro de 1938:
Luiz Timóteo — Maquinista de E. Ferro, E
1189:00:
Manuel Pedro da- Silva . — Idem. ideia
18I5-20t1
Gustavo Dias da Silva — Idem, idem ..
4 7:78:60
17 O 6
-Elfzio Marques das Chagas . — Idem. D
Juvenal Bezerra de Lima — Ideia, idem
idem, idem, inierino
Ovado 1..ores

.rM;

:13.3d" 264iffir:

ICS".

A' •

MéCtlee de emb.( o -de• 19á8: .'

15 ailloSiliillõ de Sá e Benevides • — reci.iturário V

-

. .1,270-38, ;C E.
Iteepfc'io.'dê, Pitetilte ettaegr afFia da -classe
•170$G00 G. do Quadro III, perlir4lo transferéncia para. o Quadro : I (Doge
-parecer,' ao
,191$700
S. .P.
20300
:-Em 16 de dezembro de 4,19,38
91000
91000 •
N. i .252-38, C. E.,
a-Obre
CaPrOiga
OritiÃ.1
79090
• iiadeO,
Q
-Encennei4n4o„,
04p00 pae:ec-er, ao Sr. minietroe , • fiCef.e, Afinietério,.
, • .. .4;
,.
68000
N. 1.2164-38, C. E.
48000
'Oofizagallerrihause-de'Linea;
nistrador. do Demiti() daeLiniile•-eneeEetael.ce,do Peraná„ pedindo sue
transferência. desse. Gamo para r.v, ,classei.,1(1 ': do Quadro , 11,.. deete.(Mieris
tério. .ET1C arri 1 pd("), r:Crri pareenrel ;("1: ef. -Fe, e

(:arlos Nelson Lins Baía — Contabilleta B, interino.;:
.1 Olímpio -Batista Filho — E.seriturário
Idetn, D .... ..
lberte• 'Vandisidei
-UalloS Monteiro -- Idem, idem . .......
. .
•
Newton Gaivão — Idem.
t C
-'Sérgie Assunção
idem
Z. • .•
- 11Úli -o' Siqueira Seabra de Melo — Idem, idem- Batista — Idem, p
.1llturberto
eÁ Nata da verb .a 5-- Obras, Aparelhamentos e
•paraentes..e--.I — Estra.das de Ferro — Sub-consignação 1•— Construção, Aparelhamento, • Prosseguimento- de Obres e Melhoramentos — 01) inspetoria
Federal das Estradas — a) Prosseguimento da Conste.
..-trução
-Apare!;hamento da E. F. Central do Rio
Grande do Norte: •
514000
•Dr". ro'gà Soares Espinheire — Diretor, N ;
•
•
•
Contabilidade da Estrada de Ferro Central do Rio Grande 1, do
Norte, em Natal, 9 de dezembro de 1938. — Istj bel Macitedo !Éinuo,
eecriturário D.
Com:88/87m

de

Efieièdeiti

- etiecássos .ileseeeenDoe
Em 12 de

de 1938 •

N.• 1.253-38. C. E. — Iiernaiii. Bilao Guimarãee, escriturário
da classe G, do Quadro IV deste Ministério, pede irensferéncia para
cargo idêntico no Tribunal de Contas ou na Cede de Apeate",e.
et minbado, com paieeer, à C. E. F.
•
N. 1.242-38: O. E. — 1U:rabeei:os apresentados pelo desenhista
da classe II da É. F. C. B,, Ari de Queirós, pára es fins previstos
na letra "b" do art.. - 28 do Stegulainento de prorneelies. ("Meio número 354 à Central do Brasil em 12-I2-3 .8. •
Ene 13 de dezelebro ;r1e. 111:18
• •
.
.
N. 1.254-36, G. E. —1Emelio Cruz Fonte- nilas, ajudante de
egerte da classe F, do Quadro XLI, pedindo transferência para a'
car eeira de escriturário da mesma (lese do mesmo quadro. Eneaininbado, com parecer, ao D. A. S. P:
: N. 1.257-38, C. E. — ',Camilo Gurgel 'Figueiredo,. eseriturário
d'I classe G, do Quadro XVIII. pedir do transferência para classe de
1D.
arereira , clêntica no Quadro;IV.
. Encaminhado, Cem' parecer, ao
_ ;
.
A. S. P.
.-e.
,
N. 1.072-36, C. E. — Sobee Éequerimento firmado por 18 .éne;eneeiros do D. C. T. pleiteando equiparaea'o .de Vencimentos aos
engenheiros de outras Pe•pariiçõee. Encaminhado, com pfaxecer,
D A. S. P.
N. 1.250-36, C. E. — Enna Peixoto Ferreira Frange, escriturária da classe E, do Quadro XX deste 11I:nielério. pedindo tramiteréncia para a mesma carreira e elasse do Qeeadeo III. Encaminhado,
uoin parecer, ao D. A. S. P.1
Em 14 de de/ P.Alá.) de 1938
N. 08048, C. E. — Teedeleiro 'Adão Gonçalves, escriturá.eio
ede.clawo E do Quadro II deste Minietério, reclamando contra as pron-toetiee processadas na sua repartirão na -carreira a que pertence.
Znraminhardo, com parecer, ao D. À.
P. Em 15 de dezerebro de 1936
N. 1.160-38, C. E. — Sobre 'enganos verificados, na relação nominal dos mensalistas em serviço no porto de Recife. EncaminhadO,
com parecer ao Sr. ministro.
•
N. 1.209•-38, C. E. — Adélia Chamié- Nonato de Barros, telegrefista da classe É, da D. R: do Distrito Federal, e Argemlso Pauio da Fonseca, escriturário da casse F, da me,ma Diretoria, pedem
piumuta d'e seus cargos. Encaminhado, com parecer, ao D." A.
.P.
N. 1.203-38, O. E. — Domingos Mourão, escriturário da elaSs.e
E. do Quedar XXXVIII, e Milton Olímpio de Moura escriturário da
alasse E, do Quadro IV. pedem permuta. Encaminhado,
' com parecer.
an IN . A. S. P.
N. 1.219-38, C. E. — Eugênio Casteleti, escritu.-"ário da olmLe
D, do Quadro XXXIV deste Ministério, pede transferência para o cargo inicial da classe E da mesma carreira, do Quadro XIV.. Encaro":iittado, com parecer, ao D. A.15-. P.
•
N. 1.2648-36, C. E. — José Guerra -da . Paixão eseriturá )la
el.;s43 E do Quadro VII deste .Ministério, pedindo .transferênrie para
o Quadpo jr. Encaminhado, com 'parecer, ao D. A. 5.,1-e-;

e.esee.:

A Diretoria da .Impeene aiNggiOnAk cie acordo" com e aelegielaçãe:
vigor, só reg istrará assinaturas dás "‘órgÉds ofiCials, Pára o eiere'iele
de 1939, nteáiante pagamento '
CorkesPodente
.
„
•,
. ao
. .ne•
rodo de 12 Meseã, na. Teeopraria . da,Imprensa Nacional., A etual1I3 de
Maio, ou' -mediante
receihiinento, e reSp'seti
e-,
. . ,
partiçóos •arrecadadoras federaia•.--..„'Delegacias erisceis,t..Alfandeees,
lieSas de Relidas ,'
c'
'"
,
ee, :e sk. ee,ieee,[ie
•
• Aos funcieuriãos Rillificos I eer41S, esepadeáis.:e 'i).44.„i".C,OiNÀ"'XOcuttado pailar o custo da assinatura, corenutado • já' o .deti'conio
%, a que têm direieo, eni„duee pe7ezeee5ge seineetrais de 28$000.
I

!!

!

Ministério da. Agrron.itura,"' 4")
,
Serviço do ;. -Piy sok.11 •

- • Ext.)Euti-:N
•

•,,};,-...•.'ee; e

& oh ' R. 1 -.BilmsYrào,

20 'de; elezembrofry:

Poe perLiteia ie. 735-A, de ele do covrente,...o, pai pietro de ES tadd.

dtaignOti O eeunotnisia rtipl; puisse, 'Oronno,..Rodr,ignes Nidikalf

do Quadro.ún ico deste Ministério. , para .ter excretai() na; Direteilid.,de
Organiza e e De f• eea de H jleraièrelo.
, . • e- e-• (•
Por portaria n. .604-A, de n• de .outubro
Estado , designou o • profes,sor .eatedrátlee, 'padrão L, diretog.
.Nacional de Agronomia,- Heitor- Vinfein-S" . da' Silveira 'Grilo,' o'
ribeiro rural, classe L, Angelo Alkérfo .'M'urget É; o ofiéial ad
uis
trativo, Çlsuso E, , Roberto de, Oliveiree•Borges .para -fazerem' pa ta
da Cornisafie: en'ern;r( . .geda, dae.f ecelii-(leãe .0, da construeN0 ;das ,f)))1'n
da refcride, Eseo l a.
•
.-!!!!!!!
;
t!!!..W rla ria o • 737, de 20 do' 'ta yi' iu',iit", O J1111.1ilitr9; fi;d.25'ta0
signou, • dn acordo 'coam o' dispbeice-noi' - §t§ '10' e' 2°'d°'
do Regulamento, aprovado pelo decreto"'n." 'g4 ..114,' • ;c1t3" 12 'de '
i
de 1934, o agrônomo fruticultor,- ciasso
Qiiadro
Ministério, Joaquim Inácio Silveira da Mota,. para.„exeenteir •edides
de defesa sanitária vegetal na região em_ que se acha instalada a
Estação -Experimental do Viticultura (3 • 'Eliíelágia,"'di3 ..P. drdieeS„
t.)
a sua -direção,• recebendo, peie( -esee • di"dito," as"' ii-ikthj;,%0
•
fizerem neceseárias.
Diretores; d° - n^rvire ; de;'Défésa "SP,t,P" - ia
Animal,'
• •
••,•.
Por portaria n. 738,":,10 . 20 •de...éperente,. oeininiSteo...'
Esieeo
concedeu sessenta 'diaS. -de
eip p roreogação,.. para ..tratainelde
de àaúde, nos 'Lorena do art.tiF!
deereteen.;
1-2-1921, ao auxiliar de ensino. ,94848.
"E% do Quadro.' lanie01 d 1 g
Ministério, com exercício no , APrenclizado , Agrícola. de 'Pelotas,.
lado do Riu Grande do Sul, • da
. Lopes ,Prieto.,
Por portaria n.
. rinsMa,: dáta, .o .minietroi
da,
concedeu seis meses de licença, rbEWp," ,tratamento de- saÚde;. 4a partir'
de 1 de novembro último, tios termos gf,) art. -80, ineiso..4,eclo Decreto n. 14.663, de 1 do fevereiro de 1921
.
.„ à dacti145g,rafa,,.plasw
"F", com exercício' na Inspetoria Agrícola' do S.F.P-.V., etn Salvador,
Estado. da Baía, Edite de Araujo GÓCs.,
•
:••
Por portaria n. 740, da' mesneti.clata, o, ministro .cle.--Eetado
cedeu três meses de licença, para tratementO de saúapartii-. tla
17 de novembro Último, na forma, 00 art.. •89,. n.; •1,edo ,deentoe 'mero 14.603, de 1 de fevereiro do 101; ao. prátipo ..ru;rale e cl e e se
"E", do Quadro Único deste Ministério„ ,com exerelcipena JilaPeictria
Regional do S.D.,S.A. em Fortaleza, , Milton
, Mamcdo.i
_
Por portaria n. 741 da mesma data, o ministro •de Ee`L10
designou o médico clínico, classe G, Samuel Hardepan •Cavalcaeli
d'Albuquerque, do quadro Único deste. Ministério, ' para 'ter (2fer(3r1^fcio no Aprendizado Agrícola do Estado do Rio • de 'Jettetee n iro.
• ,
.
Por porleria ai. 742 da Mesma data,. O ministro ;de g4tatim.,c,01ced,.t1 :,eis meses -de 'licença na forma dá art. 1° dó. •decreto n. 42. de

Dezembrok de R.J.3

(Seeçrio

Ounrl a-rei ra ••`••=4-

tGINfitroi

_
de 1935, ao químico agricide. L, do Quadro único
le" •Ministério, com exercício no IsHtitute de Química Agrícola,
iz Gurgel de Sousa Gomes, ficando-lhe mareado o prazo de oito
s da data da publicação deste, para entrar no gozo da mesma.
Por portaria n. 743 da mesma data, o ministro de Estado detem o auxiliar de Ensino, classe "D", Hoetinirno Madeira Pinheiro
Quadro Único deste Ministério, para ter exercício no Aprenedo Ag r ícola do Estado do Pará.
Por portaria n. 744 da mesma data, o ministro de Eetado deliou o veterinário, classe G, interino, do Quadro único deste Mitério, Marcílio Machado, para ter exercício na Inspetoria Renal do Serviço de Defesa Sanitária Animal, em Porto Alegre, Rio
aedo. do
Po , portaria 745 da mesme data, o ministro de Estado, designou
ficiat administrativo, classe "J", do quadro único deste Ministério
;tearel Bernardo Deites para. em comissão, representar este Minisio no sio de transmissão, por escritura, dos terrenos doados pela
leitura Municipal de Uberaba, do Estado dé Minas Gerais, onde
instalada a Exemeição Permanente de Animais do Triângulo Miro, delegando-se poderes para na forma da legislação vigente, reatos necessários à transferêner o dito imoral e praticar todos
cia. propriedede.
•
Pote portaria n. 746 da mesma data o ministro de Estado desigI. o a grônomo D. N. P. V.. classe G, do quadro único deste Minister), Antenor Alves Pedroso. para ter exercício no Aprendiazdo AgridoEstado do Rio de Janeiro.
Por portaria n. 747 da mesma data o ministro de Estado designou
ráti.co rural, classe D, Francisco Assis Rodrigues de Andrade, do
adro único deste Ministério, para ter exercício na Inspetoria Renal do Serviço de Inspeeão de Produtos de Origem Animal, em
'Por portaria n. 748, da mesma data, o ministro de Estado, resoltornar sem efeito a portaria n. 602, de 28 de outubro do corrente
!•, pela qual foi rosto h disposição da Diretoria de Organização e
l'esa da Produção o estatístico, classe 1, do quadro único deste Miféria Urbino Viana.
Por portaria n.749. da mesma data. o ministro de Estado resignou
t.grOnomo D. N. P. V., classe G, Interino. Henrique Diniz Gomes
'A ter exercício no Aprendleado Agrícola de Sergipe, ficando sem
-Ra a partir da presente data, a portaria n. 702, de 8-do corrente,
a qual foi designado o referido funcionário para 'servir na Dire-ia do Ensino Agrícola.
Por cortaria 11. 750, da mesma data, o ministro de Estado desiw4 o prático rural, classe D. interino, Elisio Pereira de Almeida,
'N ter exercício na Inspetoria Regicrnal dof.t enrico de Tnspeeão de

Produtos de Origem Animal PM Brio Horizonte, ficando sem. crena,
a• partir da preeente. date, a desienaçL: o constante da portaria e. 074
de 30 de novembro do corrente! ano.
Por portaria n. 751, da mesma data. n ministro de Fetedá
nou o prático rural. classe D, interino 1\ittine1 'lavares pa.ra,
ter exercício na 'Aspeto-ria Regional do Serviço de Inspeção da Produtos de Origem Aniirini cai Sà.) Paulo, ficando sem efeiio, a partir
da presente deta, e designaeão censtente da pnrtsria n. 002 . , de 2
de dezembro de 1938.
Por portaria n. 7a2, da mesrr:r 11(11'2, o ministro de E-!. -!ijo tendo
em vista a autorização concedida pelo Sr. presidente da República,
mediante despacho exarado na exposição de motivos S. A. 319, de 24
de novembro último, do Departamente Administrativo do servien
Mico, resolveu ptSe à disposição do mesmo Departamento, na toma
do disposto no arti g o 13. do de:reto-lei n. 579, de 30 de julho Lio
corrente ano, sem prejuízos dos respectivso vencimentos, Nilza Teixeira Leite Lins de Almeida, bibliotecário, classe H, do quadro (arco
deste Ministério.
SECÇA0 ArtMIN1STRATIVe
EXPEDIENTE: Do SR •

eitetsrric

Portaria n. 484 de 8 de dezerneeto de 1938.
O mnistro de Estado. devidamcdc., autorizado pelo Sr. President
da República, em despacho eNaradc na exposição de in(. tiros p. ereg
de 7 de dezembro de 1938, do DASP, e na forma do que prescreve
item V, do artigo 2G. d cleareto-k‘ a. 2 .§.0, de 4 de fevereiro de 1193e
resolve admitir corno extranumerárin mensalista, Manuel Pedro Mat

pelo prazo de à a 31 de cl,: s zernbre da. 19?8 para desempenhar as fune5e
de servente da 5. • classe da Escola Nacional de Agronomia do DNPV
portaria n. 484, (SI. 3.098-3dj.
EIPEDIFNE DO Sh. DIFtÉTOI

Ministério.
Apoetila:
funcionário a que se refere e presente título chama-se AIuízio
Esmeralda de Carvalho Filho e não come °meta do mesmo. (SP. 2.167
de 19383.
Servioço do Pesoal, em 19 de dezembro de 1938. — HL Blau de
Freitas, diretor.
Requerimento despachado:
Eloy Franqueira Soares, oficial administrativo, classe H, pede para constar de seus assentamentos tempo de serviço prestado na Diretoria do Serviço de Ind. Pastoril. — Deferido. (SP. 8.948-38.

Serviço do Pessoal
Quadro nominal do "Entranunterário" diarista necessário aos serviços de campo, da Estação Experimental Central do Café, do Serviço Técnico
Cafe do D. N. P. V., em Botucatú, Estado de São Paulo, de actirdo com o Decreto-Lel a. 240, de 4 de tevereiro de 1 433. eu a despeza correr
outa .da verba ia Pessbal — Decreto-Lei a, 107, de 27 de dezembro de 1937, consignação 11 — 51lb-consignação n. 2 — PeEsCat exttaninnererig
Gotação na Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional em São Paulo.
Remuneração
Dettogniaaçai

Nome

Darias

Jose Crespan

Botucata, 13 de desootbee de 1933. —

S. T. Co

Trabalhador de campo

!siar°

N. de
citarias

Período

Despesa total

De 7-12-33 a 31-12-33

Utii, Diretor da Beteg*. 11apet iinental Central de Cate. Aprovo, —Joaquim
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" 'DIÁRIO OFICIAL '(Secção I)

Diretoria da Contabilidade
Din 19 de dezembro de 1938
Aviso:
Senhor interventor federai no Estado de São Paulo,
N. 5.786 - Em resposta á effiesulta feita por Vossa Exceleneit,
• o auxilio de 70:000$000 concedido por age ministério Be destinava á Prefeitura Municipal de Jundial ou á Comissão Organizadora
da 2' Expasição Viti-Vinícola da citado Município, tenho a honra
de declarar a Vossa Exceléncia, que dito auxilio foi coneedido águota Prefeitura Municipal para despesas com a realização daquele
oertame
Primeira Sec-o
EXPEDIENTE DO SP.. DEIL^TOR.

Dia 30 de novembro de 1938
Ao Sr. ministro da Fazenda:
N. 5.362 - Transmite o proctsso Dor exercícios findos, número 9.155, na importância de 1:0001+000, proveniente de auxílio
para construção de um banheiro earrapaticida em 1937, em proveito do fazendeiro Inscrito neste Ministério, Pedro José Altoé.
N. 5.363 - Transmite o processo por exercícios findos, número 9.170, na importância de 22351500, proveniente de passagense
concedidaivem 1937, em proveito do Departamento Nacional ria Procalção Animal, de que é credora a Companhia Paulista de Estradas
(t2 Ferro.
N. 5.364 - Transmite o processo por exercícios findos, mirtlet O 9.160, na importância de 382$000, proveniente de transportes
feito s em 1937, em proveito do Departamento Nacional da Produção Vegetal, de que é credor o Lloyd Deasileiro.
N. 5.365 - Transmite o processo por exercícios findos, número 9.200, na importância de 56e500, proveniente de transportes
feitos em 1937, em proveito ao lacpartainento .Nacional da Produção
Vegetal, de que é credora a Secretaria de Estado dos Negócios da
Visaão e Obras Públicas (Estrada de Ferro Sorocabana).
N. 5.366 - Transporte n. 9.169, na importância de 1:479500
preeeniente de serviço telofónao prestado ao Servia-) Técnico do
Energia Elétrica da Baia.
N. 6.367 - Transmite o processo por exercícios findos número 9.200, na importância de 6ee500, proveniente 'te transportas
feitos em 1936, em proveito do Serviço Técnico do Café, do Departamento Nacional da Produção Vegetal, de que é credora a Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro.
N. 5.368 - Transporte o preeesso por exercícios findos n. 9.193
na importai:mia de 88400, proveniente de transportes feitas em 1937,
em proveito do do Departamento Nacional da Predirei° Vegetal, de
tine é credora a Rede Mineira de Vines).
N. 5.369 - Transmite o processo por exercfeios findos, numero 9.172, na importância de 1618e00, proveniente de transportes feitos em 1937, em proveja) do Departamento Nacional da Produção Vegetal, de que é credora a Navegaçãn Mineira do São FraneiscO.

-

N. 5.371 - Transmite o processo por exercícicios findos, número 9.192, na importância de 211800, proveniente de transportes
feitos em 1934, em proveito d o Departamento Nacional da Produção
Vegetal, de que é credora a Rede Mineira de Viação.
N. 5.372 - Transmite o processo por exercícios findos
9- 1 65, na importância de 574200, proveniente de serviços teteeenicos prestados ao de Fomente da Produção Vegetal do D. N.
P. V. em 1936, de que é credera a Coinpanbia Telefônica Brasileeia.
fiadas o. 9.178,
5 -373 - TralISTILit e o P L ' Oee›.A
lie importância de 840e000. proveuiciúe de teanspeetes concedidos à
requisição da extinta Inspetoria dos Peixe:J.:is
deete Ministeres cio 1932, de que é credora a-Rede Mi seira de Viaselo.
N. 5.374 - Transmite o processo por exerefeins fardos, n. 8.195,
na importância de 229100, proveniente de transportes feitos em 1937,
em proveito do Departamento Nacional da Produção Vegeta!, de que
4 credora a Secretaria da Viação e Obras Públicas do Estado de São
Pauto (Estrada de Ferre eerershaee,,
- .ii.!o put):,.-s,.. por e eeciriv 1iodo, n. 9.167,
ao importância de 172$900, proveniente, de transpertes feitos em 1936,
em proveito do Departamento Nacional da Produção Vegetal (S. F.
Pe V.), de que é credora a Compatible Mogyana de Estradas de Ferro.
N. 5.396 - Transmite o processo por exercícios firdos, te 9.158,
ri.i importância de 80n00, proveniente de traneportes feitos em 1937,
4DI proveito do Departamento Nacional da Produção Vegetal, de que
á credora a Estrada de Feto São Paulo - Rio Grande -- Rede de Viação Paraná Santa Catarina,
N, 5.397 - T:emeeite o processo por enrolei, s feidos, n.
na im p ortlecia de 99e600, proveniente de transportes feitos eis) .1937;
Nu p roveito do Departamento Nacional da Produção Vegetal, de que
4 rvedora tv Secretaria de Estado dos Negócios da Viação e Obras .P11teelesee do Estado de São Paulo (Estrada de Fevra Sorocahana) .

'd5

• N. 5.398 - Transmite o processo por exercícios findos, a. 9"
em proveito do Departamento Nacional da Produçao Vegetal, de caea
é oredora a Secretaria de Estado dos Negócios da Viação • aliena NI
Nicas (Estrada de Ferro Sorocabana) Estado de São Paul.
Dia 2 de dezembro de 1938
Sr. Ministro da Fazenda:
N. 5.460 - Transmite o processo por exertdolos findos a. 3.1.59
na importância de 7683000, proveniente de reparos, pinturas, etc. enei
uni refrigerador elétrico G. E. da Diretoria Geral do Departamentia
Nacional da Produção Vegetal em dezembro de 1937, de que é oredera¡
General Eletric S. A.
Dia 5
•
N. 5.511 - Transmite o processo por exercícios lindos n. 9.2G4
na importância 265$500, proveniente de passagens e transportes feitoe
em 1937, em proveito do Departamento Nacional da Produção Vegetal%
de que e credora a Viação Férrea do Rio Grande do Sul.
N. 5.512 - Transmite o processo por exercícios findos, n. 9.1740
na importância de 48600, proveniente de transportes concedidos em
1937. em proveito do Departamento Nacional da Produção Vegetal, dei
que é credora a Rede Mineira de Viação.
N. 5.513 - Transmite o processo por exercícios fiados, n. 9.173s
na importância de 1:0004600, proveniente de transportes feitos era
1937, em proveito do Departamento Nacional da Produção Vegetal, de
que é credora a Navegação Mineira do Rio São Francisco.
N. 5.514- Transmite o processo por exercício findos, n. 9.181
na importei:ida de (2:7564200), proveniente de transportes feitos em
1931, em proveito da extinta Inspetoria dos Patronatos Agrícolas, cie
que é credora a Rede Minerva de Viação (Rede de Viaçao Sul Minere
va).
N, 5.515- Transmite o processo por exercício findos, n. 9.194.
na importencia de (4478800), proviniente de transportes feitos era
11:37, em proveito do Departamento Nacional da Produção Votetal, de
que é credora a Secretaria da Viação e Obras Públicas do Estado clA
São Paulo (Estrada de Ferro Soroeabana).
N. 5.516 - Transmite o processo por exescícios findas, n. 9.157y
na importância de (1:5008000), proveniente de alugueis do predal
ciado funcionou a Comissão de Classificação do Algodão no Estado de
Pará. em 1936, de que é credor o Banco do Pará.
N. 5.517 - Transmite o processo por exercício findos n. 9.184,
na importância de (4024900) proveniente de transportas concedidos á requisição da extinta: Inspetoria dos Patronatos Agrícolas
deste Ministério em 1932, de que é credora a Rede Minerva de Viação,
N. 5.518 - Transmite o processo por exercícios findos, a.
9.202, na importância de (174000), proveniente de tranportes fei.
tos era 1936, em proveito do D.N.P.V., de que é credora a São Paula
Railway Company.
N. 5.519 - Transmite o processo por exercícios findos, a.
9.163, na importância de (4:42e$900), proveniente de fornecimente
de energia eletrica, assinatura e serviço interurbano de telefone,
em 1936, em proveito do Aprendizado Agrícola de Santo Amaro na
Estado da Baía. de que é credora a Companhia Energia Eletrica da
Bala.
N. 5.520 - Transmite o processo por exercícios findos número 9.183, na importância de (139$2-00, proveniente de transportei
concedidos á requisição da extinta Diretoria do Serviço de raspe,
ção e Fomento Agrícolas ern 1932, de que é credora a Rede Minei.
ra de Viação.
N. 5.521 - Transmite o processo por exereídos findos nairee
ro 9.203, na importância de (2654700), proveniente de transpartel
concedidos á requisição do D.N.P.V. em 1937, de que é credora
"São Paulo Railway Comany".
N.5.523 - Transmite o processo por exercícios findos núnsee
ro 9.162, na importância de (11$700), proveniente de transportes
concedidos á requisição do D.N.P.V. em 1936, de que 6 credora a
Companhia Estradas de Ferro de Vitoria a Minas.
N. 5.524 - Transmite o processo por exercícios findos numera
0.179, na importância de (2018200) proveniente de transportes cone
cedidos á requisição da Secretaria de Estado deste Ministério em 1927,
de que é credora a Rede MineiraiaG
deViação.
na Importância de 33$500, proveniente de transportes feitos em 937*

Sr. Ministro da Emenda:
N. 5.532- Transmite o processo por exercícios findos n.
na importância de 1:4008000 de que é credor o prático rural - classe
F - do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal do D. N.
P. A. Nolo Lemos, proveniente de ajuda de custo concedida em 1937.
N. 5.533 - Transmite o processo por exercícios findos a. 9.161,
na importáneia de 4:8524500, proveniente do passagens concedidas,
mu 193'7, em proveito do Departamento Nacional da Produção Animal,
de Mie é credor o Lloyd Brasileiro.
N. 5.534 - Traesmite o processo por exercícios findos, a. 9.190,
na importância de 64500, proveniente de transportes feitos em 1936,
em proveito do Departamento Nacional da Produção Vegetal, de que
é credora a Rede Mineira lio Viação.
N. 5.538 - Transmite o processo por exercícios findos, n. 9.132,
na importância de fiV %Me proveniente de transportes feitos em 1931,
em proveito da extinta Diretoria Geral do Serviço dee Indústria Pese
toril. de que é credora a lirc1e Mineira de Viação (Estrada de FerrO!
-1
Oeste de Minas).

-
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ililoÀ,11 te
11L'UCCSSO por exercidos findos, n. 5.203,
na importilecia de 1218300, proveniente de transportes feitos em 1932,
em proveito deste Ministério, de que é credora The Leopoldina Rai/way Co. Ltd.
N. 5.540- Transmite o processo por exercícios findos, n. 9.185,
na inipoetância de 80,800, proveniente de transportes concedidos à
requisição do D. N. P. Vi., em 1933, de que é credora a Me Mineira
de Viação.
N. 5.541 - Transmite o processo por exercícios findos, n. 9.201,
na importância de 1708100, proveniente de transpertes concedidos à
,requisição do Serviço de . Fruticultura do D. N. P. V. em 1936, de
que é credora a Estrada de Ferro Sorocabann.
N. 5.542 - Transmite o processo por exercícios findos, n. 9.197,
na importância de 1568100, proveniente de transportes feitos em
1937, em proveito do Departamento Nacional da Produção Vegeta', de
que é credora a Secretarie de Estado dos Negócioe da Viação e Obras
Públicas (Estrada de Ferro Sorocabana).
N. 5 543 - Transmite o processo por exercícios findos, n. 9.188,
na importância de 1:0008000, proveniente de alugue/ do prédio onde
tunciona a sede do Campo de Sementes de Coqueiro, em 1936 de que
é credora Cteodiee Lopes.
N. 5.544 - Transmite o processo por exercícios findos, n. 9.176,
na importância de 238800, proveniente de transportes feitos em 1937,
em proveito do Departamento Nacional da Produção Vegeetal, de que é
credora a Rêde Mineira de Viação.
N. 5.545 - Transmite o processo por exercícios findos -número 0.154, na importância de 128300, p roveniente de serviços interurbano e telefônico - prestados em proveito do Instituto de Química, do D. N. P. V., em 1936, de que é credora a Companhia Telefônica Brasileira.
N. 5.546 - Transmite o p rocesso por exercícios .findos número 9.171, na importância de 4378700, proveniente de transportes concedidos à requisição do Serviço de Irrigação, Reflorestamento e Colonização, do D.N.P. V. em 1937, de que é credora a Navegação Mineira do São Francisco.
N. 5.546 - Transmite o processo por exercícios findos número 9.189, na importância de 288800, proveniente de transportes concedidos à requisição do D.N.P.A., em 1937, de que é credora a
Itede Mineira de Viação. .
N. 5.548 - Transmite .o processo por exercícios findos, número 9.196, na importância de 1788000, prpveniente de transportes feitos em 1937, em proveito do Departamento Nacional da Produção
Vegetal, de que é credora a Secretaria de Estado dos Negócios e
Obras Públicas (Estrada de Ferro Sorocabana). •
, N. 5.549 - Transmite o processo por exercícios findos número 9.177 na importância de 3708600, proveniente de transportes concedidos à requisição do D.N.P.A., em 1937, de que é credora a
Wide Mineira de Viação.
, , N. 5,550 - Transmite o processo por exercícios findos número 9.191, na importância de 38800. proveniente de transportes
concedidos à requisição do Serviço de Defesa Sanitária Animal, em
$936 ,de que é credora a Rede Mineira de Viação-.
N. 5.551 - Transmite o processo por exercícios findos número 9.188, na importância Ide 528300, proveniente de transportes concedidos à requisição D.N.P.V., em 1936, de que ê credora a Réde
)11ineira de Viação.
N. .5.552 - Transmite o processo por exercícios findos número
9.175, iia importância de 2218600, proveniente de transportes eonCedidos à requisição da Diretoria do Ensino Agrícola do D.N.P.V.,
em 1937, de que é credora a Rêde Mineira de Viação.
IN. 5.555 - Transmite o processo por exercícios findos numero 9.186, na importância de 8518100, proveniente de transportes
feitos em 1933, em proveito do D.N.P.V., • de que é credora a
• Rècle. 'Mineira de Viação.
Dia 8
Ao Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministério:
N. 5.618 - Encaminha o processo de pagamento de 1:7008000,
a título de adiantamento feito ao servente- classe E - desta Secretária de Estado Pedro Gouveia de Almeida, para atender nos
meses de novembro e dezembro do corrente ano, ao pagamento das
despesas com estivas, capatazias, armazenagens, embalagens, acondicionamento, carretos, fretes e transportes em proveito do Gabinete do Sr. ministro.
Dia 9
Ao Sr. Delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministério:
N. 5.623 - Encaminha o processo de pagamento de 1:5508000,
Øe que é credor Heitor Pinto da Veiga, engenheiro rural, classe "L",
ila Secção de Arquitetura e Engenharia, proveniente de diárias por
leerviços prestados fora da séde, no Estado do Itio Grande do Sul,
po mês de outubro do corrente ano.
N. 5.625 - Encaminha o processo de pagamento de 1808000,
de' que 'credora a datilógrafa, classe "G",' com exercício no Serviço do Pessoal, Maria de Lourdes Pires Lima, proseniente de gratificação a que fez jús no período de 4 a 30 de nove mbro Pn5x111113
lindo, a razão`-de 2008008 mensais, por serviço prestados fora das
,horas regulamentares.
N. 5.626 '- Encaminha o processo de pagarnedto de 8648000
proveniente de diárias no mêsde novembro últhrio, a que fez .08
Afoneo ,Qandrp, deaenhieta piasse /e _ gienéo. de Arquitetura p Eis-
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gtnharia desta Secretaria de Estado, por "se adiar
da ,séde, auxiliando a fiscalização das obras da Eetação Fite e
lia de São Bento;no Estado do Rio.
Dia 10
Ao Sr. Minietro a .Fetzenda:
•
N. 5.628 - Solicita providências afim, de que tio. Tee‘el;
c,ional seja paga a importância de 24:6138000, de, geme . é ,e.e
Vrina A Construtora Manuel Pereira
Provkl4i~:e
executadas em proveito .deeteMinistério. :• --•,
ete.t•
Ao Sr. 'Diretor Geral: do DepartanientneN.acio,ná
Animal:
N. 5.630 - Comunica que o Sr.' Ministro pelo aviee
desta data, ao delegado fiscal do Tesouro Nacionel no Eee
S. Pateio, delegou competência para requieitarUe peeamentdiárias e ajudas de custo a que fizer jús, no corrente ano, o Une
de produtos de origene-animal, classe "K r,-Augusto de Oliveira Lç.
que se acha substituindo o inspetor de produtos de origem anH;
classe "L", Oto , de Magalhães Pécego, na Inspeturia Regional
Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal, naquele
tado.
Ao Sr. Delegadu do Tribunal de IConta ts junto- á este ?k l ie
tério:
N. 5.635 - Encaminha o processo de: pagainentee-de 5;G49'
proveniente de passagens concedidae:-em proveitn -desta Seere: ;
de Estado no corrente ano, de que é' credora a Combahhia
de Estradas de Ferro.
N. 5.636 .- Enceminha• o processo. de pagamento de 2 I,5
de que é credora a Societé Anonyme Du Gaz de Rio- de Janeiro: w
veniente de fornecimento de luz elétrica no mês de agosto de :e
á Diretoria de Organização e Defesa ,da Rroc,lução. ,
N. 5.637 -, Encaminha o Processodé, pagamento de, 2es e s.
de que é credora
e dea"Viação
Ud ,P.O;rawiegania:elatarina, ee
niente de transportes feitas no corrente .ano,„ene eproveito dae.nit
toda d'e Organização e Defesa da Produção.
N. 5-.638 - Encaminha o processo' de'pagainentede 6Cril
eto que é credor Diógenes Caldas, econonlistw.rurel,'Sasse
Diretoria de Organização e Defesa • 'da '}todWo brc1vemie11!,-,
diárias por serviços prestados fóra 'da sède,- no peefodo de 19 .e
de setembro do corrente ano, fazendo parte, I da COM:,ids5., o de Peie
rito na cidade de Cruzeiro.
-N. 5.639 - Encaminha o proce' sào ede. leagamerite: de "299!l7f
de que é credor o oficial administrativd»claissn'' 'V", 'desta Soer
teria de Estado, Bernardo Dein, ,proveniente . de diárias no peno
de 19 a 27 de setembro dia c,oreente ame ;fazendo ,pante- da Oemiee
, de • Inquérito na Cidade-de Cruzeiro, ,.,e
.'
N. 5.848
Encaminha .o process.o-,de ;pagamento; de.-(73820.
de que é credor Paulo Caminha Rollin, ofieialachninietrativo
H - com exercício no, Serviço de .Pessoal deste Minietério, proe
niente de diárias no período de -19'a gi de etteriebro- do ecorrente,apor. serviços prestados, fora da-sede, fezendo parte da..Conaiseão
Inquérito na cidade de Cruzeiro..
, • e e ..
•.
N. 5.641 - Solicita providênciasne, sentido de: ser devolvi&
esta Diretoria o processo de pagamento ,de 40;040$000; de-- que
credor a firma F. R. Moreira,& Cia., processo; encaminhado a e:
..• • , ;
Delegação com o ofício n. 5.507 de 5 do corrente.
N. 5.642 - Encaminha o processo de pagamento de (45:000-de que é credora a firma °coldre Ltda., proveniente.- de construção
um poço no Entreposto Federal da PeSCae'
•.
,
.Dia
.. . .
a,este
Ao Sr. delegado do Tribunal de Contaà
N. 5.843 j- Encaminha o Meeis() de,pagarnento de (.4 :p11.040(
de que é credor Lúcio Pinto Ferreira 'eje-eMetroStúdio; .Peoveniente
confecção de um "Stand' de 'propaganda ele g laSogênio, na Wira
Amostras do Rio de Janeiro, devidamente autorizado pelo Sr. n
nistro.
Dia .13 '. e- •:: • .
Ao Sr. delegado do Tribunal de', Coietaieituito e.te
. N. 5.6-50 - Encaminha o pr eeessá. de ,pagamento de (28600
de que é' credora The Leopoldina RailWay , ',Company „Lida. preve.
ente de passagens ccmeedidas no corrente ano, em, proveito da .Dii
,teria de Estatística da Produção.
.
N. 5.651 - Encaminha o processo' . 'de 'Paganeent
' ee de' 154à150.
proveniente de diárias no período de 15 a 27 de novembro último
que fez jus o oficial administrativo, classe K, desI. Secretaria
Estado Roberto de Oliveira Borges, por ter"Pástatto Serviçds"eni •
missão de inquérito no Estado de São* Pau/O,Pd Servido' Venero
Café.
,Pagarnento" de (133-Mf.
N. 5.664 - Encaminha o muss°
de que é credora "The Leopoldina Rallevay • Co. Ltd.",.prOvelliefire
fransportes 'feitos no corrente ano, cá proveitO do •Gabinète
nistro.
- Ao Sr. superintendente da Companhia Telefeeica
N. 5.665 - Afim de poder esta Diretoria dar andamento tee
cesso das contas 'que 'acompanharam o requeriMento deesa' Coeneen
T-3.666 - Ex. O, "de' '10-8-38, solidita' informei, qúanfe
n. 8.359, qual o leúniero do telefone da Cidade de Cariip‘o
Júlio, Alfredo e João se cernitinicararn"cona' o dada Direorn
g. 324." no período de 1/1 a 5/6/38,
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N. 5.707 — Solicite .1.:-)vidw;u,; aferis de geie eo Tceouro Na•o Sr. Dr. Mário ria Seva rirei), e: los elo Laboratório Coacional, seja paga a impoitaecia de le2:000$000, de que é credor lego
,. feeeitição Mineral:
— Em referência ao voseio oficio n, 255, de 28-9-38, Bernardini, proveniente de instalação e montagem do Gabinete da
y eelsee a comunicação de haverdes tomado posse, a 23 do ,Çomissão de Eficiéncia deste Ministério.
do cergo de diretor desse Laboratório, para o qual fostes
•t
N. 5.708 — Solicita providencias afim de que, no Tesouro Na,,,,•
por cioGi'et.o de 21-9-38, fazendo votos pelo êxito da vosea cional, seja paga a importancia de 45:850$000, de que é -credora a
firma Virgílio G'uirnariles 3: Cia., proveniente de obras executadas
- Ao Ss. diretor do Lloy-d Brasileiro:
nesta Secretaria de Estado, no corrente ano.
— Em referencia ao vosso ofício n. 1). T. 588-1937,
.
— Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministério:,
corrente
ano,
solicita
providencieis
no
sentido
de
"?:t agost.o,d!)
N. 5.715 — Encaminha o processo de pagamento de 3:25310"
etetrrescia a esta Diretoria a origem do ofício deste Ministério de que é credora a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, proIfl, de IS tie agoetd do ano corrente, a que -vos referis no oficio veniente de passagens em proveito desta Secretaria de Estado, no
Atei atirei-te
- corrente ano.
— Ao Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este MinisN. 5.718 Encaminha o processo de pagamento de 10:0001000
de que é credora a Emprtese Gráfica "O Cruzeiro S. A.", proveniente
5 .GG9 Encaminha o processo de pagamento de (1:2d0100), de publicações feitas em proveito deste Ministério nos meses de noceie á credora a Silo Paulo Railway Can:Mann proveniente de erembro e dezembro do corrente ano.
e:eu-so ns em proveito desta Secretaria de Estado, no corrente ano.
Dia 15
N. 5.670 — Encaminha o processo de pagamento de (8:916$500),
que é credora a firma J. Gurgel Dantas, proveniente de serviços
Sr, delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministério:
?stades a eseeiesão de Administração das Obras de Construção do
N. 5.722 — Encaminha o processo de pagamento de réis
teeposto le ederel da Pesca para instalação da Federação Brasileira 273:4661300, de que são credores Brandão Magalhães & Cia. Ltda.,
s Escotei-os do Mar.
proveniente de serviços execulades no edifício do Entreposto Federal da Pesca.
Dia li
— Sr. diretor da Despesa Pública:
Ao- Sr. delegado do Tribunal de Conteis junte a ceie MieisN. 5.729 — Transmite o "Ponto" dos funcionários- constantes
cio:
le folha desta Secretaria de Estado, correspondente ao . mês de
N. 5.671 -et Encaminha o processo de pagamento de 2I9:059e500, da
dezembro deste ano.
título de adiantamento feito ao escriturário — classe G — com
Dia 16
eroício na Inspetoria Regional em Porto Alegre, d3 S. I. P. O. A.,
Departansento Nacional da Produção Animal, Lourival Barcelos,
Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministério:
.ra atender nos meses de novembro e dezembro .do corrente ano,
N. 5.733 — Encaminha o processo de pagamento de 3:0002000,
pagamento das- despesas com as obras de construção e instalação de que é credor o oficial administrativo — classe J desta SecreEstação Experimental de Piscicultura do referido Departamento, taria de Estado, servindo no Gabinete cio ministro, Celso Luiz de AzeDistrito, no município de Por-. vedo Marques, proveniente .41e ajuda de custo concedida no corrente
local denotnieado Ponta Grossa,
Alegre.
ano, por ter sido designado para representar o Sr. ministro no ato
da colação de grau dos agrônomos das Escolas Agrícolas dos Estados
— Ao Sr. eltaistro da Fazenda:
N. 5.672 — Solicita providêneias afim de que, no Tesouro Na- do Pará, Ceará e Baía.
oual, seja paga a importância de X1531200), de que é credora a
Quarta Secção
.ciété Anonyme du Gaz de Rio de Janeiro, proveniente da colocação
• uni medidor subsidiário junto a máquina de torrar café deste
KXPEDIZNTE DO ais. DIDICTOD.
mistério.
Dia 10 de-dezembro de 1938
— Ao Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Minisr to :
Ao Sr. presidente da Comissão Central de Compras:
N. 5.674 — Encaminha o processo de pagamento de (22470),
N. 5.631 — Em referência ao telegrama n. 1.591, de 24 ao cor• que é credora a Viação Férrea do Rio Grande do Sul, proveniente rente mês, comunica que esta Diretoria nada tem a opor quanto ao
t passagens concedidas em proveito da Diretoria de Organização e preço proposto a essa Comissão para fornecimento do Uni I da re;
efesa da Produção, em 1938.
N. 5.675
nqoarainha o processo de pagamento de (1 :00(4000), quisição a. 102.055, relativamente a três aparelhos "Sinus". .
s que é credor José Gaivão de França Rangel, proveniente de atam:o concedido pela eonstrução de um banheiro carrepaticida na iDepartamento Nacional da Produção Minerai
nda de sua propriedade, no município de Caçapave, Eseelo de 'São
aulo.
SECÇÃO DE EXPEDIENTE E CONTABILIDADE
e_ Ao Sr. diretor eecretário do Tribunal de Contas:
Declara que esta Diretoria por oficie n. 4.783,
N. 5.676
EXPEDI NNTE DO SD M IN ISTLO
e 25 de outubro último, comunicou a esse Instituto haver o Sr.
iinistro resolvido, conceder a dilatação, por ires rneses, para a com-Dia 13 de dezembro de 1938
cavação do adiantamento de 400:000$000 recebido, pelo engenheiro
Oto ILartenbach — Pedida de reconsideração de reapacho — "De
:asse K, do 13, .. P. et., Afonso Cesário de Faria Alvim.
acôrdo". O despacro do Sr. ministro baseou-se no parecer da D. G.
— Ao Sr.- delegado do Tribunal de Contas junto a este Mini- que concluiu pelo indeferimento do que foi requerido. — DGPM.
rio:
número .1.146-38.
N. 5.697 — Encaminhe o processo de pagamento de 4:500$0-00,
Eugenio Ferrani — Apresentação de plano de pesquisa — `13e
título de adiantamento feito ao agricultor biologista clame K, do acôrdo". O despacho do Sr. ministro baseou-se no parecer de D. Ge.
epartamento Nacional . da Produçãe Vegetal, Luiz Augusto de Aze- que conclue pela aprovação do pleno apresentado. — DGPM. nienee
edo Marques, para atender nos meses de novembro e dezembro do ro 4.634-38.
errente ano, ao pagamento das despesas com a impressão de folheCompanhia Mineração e eletahlrgia São Paulo c- Paraná — Poes elucidativos doe hábitos e processos de combate sauva, para dido de permissão provisória para extração de 5.000 toneladas de
•sten distribuidos nos meios agrícolas e escolares do país.
carvão. — Deferido. DGPM. relmero 4.469-3,8.
N. 5.698 — Encaminha o processo de pagamento ie 1:900$000,
Companhia Força e Luz de Jaboticabal — Manifesto de aproveio Que é credor o agrônomo do Fomento Agrícola, classe K, Kurt
tamento de energia hiciraillica — "De acórdo". O despacho do Sr.
-epsied, referente à ajuda de custo correspondente a um ires de ven- ministro baseou-se no parecer da D. G. que conclue pelo • indeferi;mentos concedida pelo Sr. ministro por ter sido lesignado para ee- mento do manifesto. — DGPM. nemero 4.856-e8.
elber terras* e local para serem instalados os estabelecimentos de
Joã Carlos Pinel — Pedido de reconsideração de despacro. "De
inniplicacãe de sementes de trigo, no Estado do Paraná.
acórdo". O despacho do Sr. ministro refere-se ao parecer da D. G.
N. 5.703 — Encaminha o proces so de pagamento de 4631800, que opinou pelo indeferimento do que foi requerido. — DGPM.
-eovenieete do fornecimento de gaz a Diretoria de Estatística da mero 2.211-e8.
'roi-limão em agosto do corrente ano, de que é credoea a Société Anoeme dii eraz de Rio de Janeiro.
Ser ço de Plantas Téxie:.;
N. 5.701 — Encaminha o processo de pagamento de 245500, de
é credora a Société Anonyme du Gaz de Rio de Janeiro, prove-:!-•:1)1!".:,-"C;: Du 911. nu:ti:Tua
tente de forneeimento de luz elétrica á Diretoria de Organizarão o
ey resa cia Produção em julho do corrente ano.
iiieuiliro de 1938
Dia 22
N. 5.705 •— Encaminha a processo de pagamento de 4301800,
e mie é credora a Société Annnyme riu Gee. de Rio de Janeiro, proOfícios:
eniente de fornecimento de gll ,; ã Diretoria de Estatísticada Pro•
Sr. diretor u. e../ C. fs . ; ireeeeele da P.ecluerla V eg el; , !:
'iceis elo jotb do corrente ano.
sat„k,
N. 2.617 — Eu-. ia. ;ir,. iieolliz-ido de laudo de iitsp, , Çáo
— Sr. ministro da Fazenda:
o requerimento em que o ,---, n ';'itorário. elas e G, do quadro (mico . desN. 5.706 — Solicita proeidencies e.finn de que, aio Tesouro Na- te Ministério, Ranylsor de ee Earrete, sdielea CO se, etinistre,
;•; st!, seja paca a importe/mia de 32:000$000, de que á credor ligo dias de lieepea, para e-atamento de sauele, em prorro g ação.
N. 2.618 — Envia o requerimento em r,-t ue o •elassificader de I-,4
t5Priardini, proveniente de instalacão e nNocitagenu da .Pagadorta dés• M!uititério,
.
£9.dão, c l asse G, da. relaico. único deste Mieesstierite Jose . Justino

r

Orare

; N,

eira,.pede ao Sr. mimada, raandar constar dos seus assentamentos,
Pa elogiem Constantes dos documentos que acompanharam o citado re!atter i mento .
Sr. encarregado do Servido de Plantas Texteis no Estado de Alagoas:
N. 2.022,— Envia duas plantas pira montagem da câmara de
oarpurgo "Graig".
— Sr. diretor Geral do-D. N. P. V.:
N. 2.626 ,.— Solicita providências no sentido de ser o chefe da
Comissão do Classificação na Estado de Pernambuco autorizado a
Nronder, em basta pública, 5.000 ,quilos de aparas de algodão, proattenientes do arquivo da mesma COMissãO.
N. 2.627 — Solicita providências no sentido de ser o diretor da
jEstaoão Emperiniental de Plantas Téxteis era Seridó, no Estado do
lato Grande do Norte autorizado a vender, em hasta pública, 3.000
nuilos de algodão em pluma e 1.99:: litros de feijão, da produção
Øa referida Estação.
N. 2.034 — Comunica que, por portaria desta data, dispensou,
por abandono de emprego, a partir do 1 do corrente mês, o trabalhador de 3.6 classe do Serviço do Acordo, em Ipameri, no Estado de
pioáa, Argerriiro Nascimento.
•
Sr. diretor.6 Serviço do Pessoal deste Ministério:
Idem, idem.
N. 2.635
-- Ao Sr. delegado Fiscal do Tesouro Nacional no Estado de
São Paulo:
at. 2.636 — Idem, idem.
— Ao Sr. encarregado do S. P. T. no Estado de Goiás:
N. 2.637 — Idem, idem.
— A.o Sr. diretor geral dc Departamento Nacional da Produção
.Xegetal:
.
N. 2.638 — Comunica que, por portaria desta data, dispensou
por abandono de emprego, a partir de 1 deste mês, o trabalhador da
Pas
i' tudo Experimental de Plantas Text eis em Alagoinha. no Estado da
:Pa.rafba, Petrónio 'denodes°.
itd
— Ao Sr. diretor do Serviço de Pessoal deste minastério:
N. 2.639 — idem, idem.
— Ao Sr, delegado •fiscal do Tesouro Nacional no Estado da Pa" iba
N. 2.040 — Idem, idem.
— Ao Sr. diretor da Estação Experiinental da Plantas Tuteia
'ern A/agoinua:
N. 2.041 — Idem, idem.
Dia 25 I
aasieios:
Ao Sr. 'diretor geral do D. N. P. V:.
N. 2.651 — Envia, para pagamento, as rondas nas importar/doa
• 'de 298800 e 4748100, no total de 5038;900, de que é credor o Llosal
, Brasileiro, relativas 'a transportes concedidos em proveito deste Ser.
.vião, no mês de novembro corrente.
N. 2.652 — Envia, para pagamento, a couta na importância
• 'de 2098200. de que é credor o Lloyd Brasileiro, relativa a uma passagem concedida em proceito deste. Serviço, no riNês de outubro ord.ximo findo.
N. 2.653 -- Envia, para pagamento. a 'conta na importando de
'268, de que é credora a The Leopoldina Railway, relativa a uma passagem concedida em proveito deste Serviço, no mês de outubro prórente ano.
N. 2.655 — Comunica, afim de ser levado ao conhecimento de
Sr. ministro, que, a 4 do coirente, foi inaugurada a usina de beneficiamento de algodão no Campo de Sementes de Plantas Testeis
em Correntes, no Estado de Pernambuco, bem como a usina de beneficiamento de café, instalada para o fim de obter-se casca daquele
produto pára aplicação como adubo na cultura algodoeira.
Dia 26
Ao Sr. encarregado do S. P. T. no Estado do Ceará:
N. 2.059 — Comunica que, por portaria n. 143-V, de 17 deste
-mês, cio Sr. diretor geral, foi suspenso, por 5 dias, a partir de 1 do
corrente, par indisciplina. o auxiliar de 1. classe da Estação Experimental de Plantas Textcis em Santo Antônio. Aloisio Ribeiro.
— Ao Sr. delegado fiscal do Tesouro Nacional no Estado de
•
Ceará:
N. 2.660 —.Idem. idem.
— Ao Sr. • diretor do Serviço de P ssoal deste ministérioi
' N, 2.061 — Idem, idem.
Dia 28
Sr. diretor da Desp'esa Pública do Tesouro Nacional:
N. 2.671 — Envia a fôlha de pagamento do pessoal titulado desta Diretoria, relativa ao mês expirante.
— Sr.: diretor gerai. do D. N. P. V.
N. 2.073 — Pede providências junto ao Sr. ministro no sentido
de ser autorizada a venda, mediante as formalidades legais, da produção verificada nos estabelecimentos subordinados a esta Diretoria,
bem ~ira das amostras e aparas de algodão que existirem nas Goinissõee da Classificação„de modo que a renda respectiva possa .ser
recolhida atas Cofres públicos ainda dentre deste exercício.
-•
C.674 — Remeta' o . dedreto de promoção para a classe J, do
dsgrônorrio do . D.' N. P. N V., Classè I, do Quadro único dêste Ministirdio; Amaro Alvares da Silvá:
t
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N. 2.675 — Remete para pagamento, as contas nas impe:dana
de 518400 e 1958,800, no total de 2478200, de que é credora a Soe;,i.
Anonyime du Gás de Rio de Janeiro, relativas ao consumo de gás e
luz elétrica por esta Diretoria, no mês de . outubro ditaram.
N. 2.676 — Envia, para pagamento, a conta na importância' de
2048, de que é credora a Comnanhia de Carris, Luz e FárOa do Ris)
de Janeiro, Limitada, relativa ao consumo de energia eldtrica por
eata Diretoria no mês de outubro último.
— Sr. encarregado do B. P. T. no Estado de Sergipe,:
N. 2.680 — Comunica que, por portaria n. 146-V..de 18 déste
mês, do Sr. diretor geral, foi suspenso, por 15 dias, a partir de 8
do mâs corrente, em virtude de haver faltado com o devido respeito
ao seu superior hierárquico, o fiscal de plantas téxteis, classe E, com
exercício na Comissão de Classificação nêsse Estado, José de Oliveira
Linhares.
— Sr. delegado fiscal do Tesouro Nadional no Estado de Sergipe:
N. 2.681 — Idem. idem.
— Sr. diretor do Serviço de Pessoal Oste Ministério: ,
N. 2.682 — Idem, idem.
A Diretoria da Impransa Nacional, de acordo Com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgaos oficiais, para o exercício
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao período de 12 meses, na Tasouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de'
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, 'Alfândegas,
Mesas de Rendas e Coletorias.
4

•

Aos funcionários públicos federais, estadoais e inunicipaii é Iacilhado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de '
20 %, a que têm direito, eia duas prestaõos semestrais' de 28$000

T'J

Ministério do Trabalho, Indústria
e Comercio
I

'

Serviço do ressoax,",
rapaz.'
Pela portaria de 7 . de fevereiro do 'corrente 'Orlo,' foram, admiti r ''. •
dos Agulnaldo da Silva Simas, Vécinalos'SOntara • e Valter Gondat'vea
dpara exercerem as funções de Identificadores do .'SerViço
-•Iden=
Ã'
Undação Profissional do Depadtameolo• Nadoonl do Trabalhod'Esh:
portaria poderá ficar sem efeito em qualquer tempo, se assim convier aos interesses da administração pública' -e sem duo fique aos.
serventuários admitidos direito a redlainação ou' indenização de qualquer especi.f.
Exposições de litoliVos. ;"
'
N. SP-32 Sr. Presidente' da IlepúbliCa. '—' O t engeOlieird 'civil ia
Valdemiro Léon Sales, que é inspetor- regional; de paüãci i K, do ^ aua- • ' •
dro único clêste Ministério. está exercendo as. funções ,de diretor re-,
gional do Departamento do 94. Região do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, çom sede na Garrida/ do, Estado de- Sã N. •
Paulo, para as quais foi nomeado por decreto de 23 4,j,unho de 195-7,
nos termos da lei n. 281, de 28 de outubro de..1930s.e, da conforird—.
Jade dó artigo 119 do regulamento , aprovado ..peIo : decrete a. 1
de 26 de dezembro de 1931.. Atendendo, Pordm, a querneste
.
rio está sofrendo sensível prejuizo,• por efeito, do ausência . doa ,inspetores efetivos, o serviço a cargo das Inspetorias Regionais cujos- clie- a
fes se acham no desempenho de .,funçõe.s estraohos ao respectivo cargo.
e parecendo que consultaria. o ^interêsse apriblico, ser Iodo posto .oco- .
pado por quem não disponha de outro emprego,. .segurido • o espírito •
do decreto-lei n. 24, de 29 de oovembro de. lov, donde convir que a
funcionário ainda afastado 'do cargo efetivo, por . e' feito .do exaro
cio de outro, opte por um deles, tenho á honra dg submeter ocaso -..
elevada consideração de , V. Ex., ,afinr, de . qu,e se „airva, de peso/vet.
com a' sua habitual justiça. Rio de .Janeiro, , 30 de noVembro de. 193.
(a) Valdemar Falcão. — Aprovado. Deve 'OptardOr ,dm ,dos rargo,.
sendolexonerado do outro. Em 7 de dezembro 01938". (a/ O. :Vargas.
N. SP-36. Sr. Presidente da Repúblico; O, eacritairário
Rabelo Steinennann, de alasse G, do quadro únicos ostm Ministério,
está, desde 20 de dezembro do ano próximo passadaa, , afostado do .exer-,
eido do seu cargo, para auxiliar .na reordanizOção da biblioteca da
Supremo Tribunal Federal e na, organização, do . catálogo e dos 11diários respetivos. Nem só porque seus serviços . ..Saia neeesaários neste Ministério; onde várias, repartições lutam ,crinda eadosaria de pef,.,
soai, mas sobretudo em face da circular n. 7. de 1936atiO
da Presidência da República, peço vénia a V. Ex. para alVi1ar a volt:,
do referido funcionário ao seu posto, do qual -foi afanado,. (sons/orloconta do processo junto, com autorização- d te • Vossa , ExCelênciEG.
de Janeiro, 1 de dezembro de 4938; (a) Vydarnar FafcAo,aNasiVotte
o^ funcionário referido ao exercido , do -seu ergo.- de licórded coin,tii J.. ' •
presente represent4e0. Em 7 dy dezagibro de 1938. NI L 9.: 1~0. (
tu'NTE DO SR . MtNI9vfto
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Proces .sok despachados.
Dia 1 de dezeinbro de 1934
Luiz Hueco, servente E, pedindo dero iseAd (Prodezad n 19.142 -38)
Sim, em termos. Ao serviço do ~soei para fazer o neeeseário
(expediente, indicando um eubetituto.
Dia 14
Glote
de
Faria
e
Albuquerque,
ofielai adminletrativo H, pedin•
cidade de
do ajuda de custo em virtude da sua viagem e família da
Curitiba a esta Capital (Processo 11. 10 . 457- 38 ) . — Indeferido, á
•vMta • da informação.

Serviço do Material
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 14 de dezembro de 1938
Ao' Sr. superintendente da Companhia Telefónica Brasileira:
SM 51 — Solicitando providências no sentido de ser transferido
aparelho 42-2337, da sala n. 854, do 8° andar, edifício-sede deste
Ministério, para a sala n. 541, do 5 0 andar, e instalados dois ramais
Da mesma sala.
— Ao Sr. agente da Estação de Alfredo Mala:
sg 53 — Solicitando despacho de tres caixotes contendo material
ie expediente para a 18' Inspetoria Regional, em Belo Horizonte,
— Ao Sr. diretor da Secretaria do Tribunal de Contas:
Sril. 54 Comunicando que, em data de 30 do agosto último, o
Sr. Dr. Edgar de Melo, fez entrega dos documentos comprovantes
da prestação de contas do adiantamento da quantia de cem contos
.le réis • (100:00 14000, referente ao aviso n. 1C-27, de 13 de abril
último.
— Ao Sr. direkr do Serviço de Contabilidade:
do
SM 55 — Remetendo as prime : 1-as e segundas vias das contasafim
toinumo de energia elétrica, luz, gás e assinatura de telefones,
,1e que. seja providenciado junto ao Tesouro Nacional, o respectivogaliieni O,

Dia 17
Au Sr. diretor do Domínio da União:
SM 56 — Comunicando Dão ser possivel atender o solicitação

camstante do ofício n. 1.010-DA, transmitido ao Departamento Na;ional da. Indústria e Comércio, no sentido de serem postos à dispouitão do Pavilhão Britânico, em virinde de já terem sido cedidas, de
rdc, in do Sr. Presifiente da Per n á l jica. ao C . ,e , ellm Federal do CO-

nércio Exterior.
— 4o Sr. diretor geral .10.1),aiarii.r., , o Nacional da Indústria
e Comércio:
SM 57 — Em referacia ao' cicio IL 2.332, de 23 de setembro
ilidiu°, encaminhando ao Sr. ministro, por cópia, o de n. 1.010 DA,
de 15 de setembro próximo findo, em que a Diretoria do Domínio
ia União, afim de instalar repartições' suas, solicita providências no
sent ido de serem postas à sua dispov,ição as dependências do Pavilhão
Brnnice Onde funcionava a Procuradoria do Trabalho, deste Minis, tério, comunico que, em data de 7 do mês andante, o Sr. ministro
nitrou . no processo aludido, o seguinte despacho: "Responda-se que
o prédio em questão já esta, cedido à C. F. O. E., de ordem do senhor

'Presidente da República". Do despacho aludido este Serviço, já dou
Por-ifnio rin União — por ofício
a devida conmnicar:5o ro dire;or

•desta data.
O Aliredo
iig;:ote ia la S tit
— Ao
SM 58 — Solicitando providencias, afim de que sejam despacha-

dos ires caixotes contendo material de expediente para a 14' Inspe:teria Regional deste Ministério, em São Paulo.
. — Mi Sr. diretor do Lloyd Brasileiro:
ovidências, afim de que
SM 59 — Solicitando as necessárias Pr
sejam despachados ires caixotes contendo material de expediente
destinados à 17' Inspetoria Regional em Porto Alegre.
— Ao presidente da Comissão Central de Compras:
SM 60 — Transmitindo o pedido n. 807.026, datado de 6 do mês
,ourrente, devidamente autorizado, do Departamento de Estatística e
Publicidade, deste Ministério, relativo a aquisição de uma máquina
de impre5;sao amerjearn.
Dia
Ao Sr. presidente da Comissão Central de Compras:
,•411.1 61 — Encaminhando o pedido n. 810.018, datado de 15 do
*mê,,, corrente, devidamente autorizado, do Serviço de Identificação
Profissional, deste Ministério, relativo a aquicição de uma máquina
alemã, para as oficinas tipográficas.
— Ao Sr. presidente da C011áb56:10 Central de Compras:
•
SM 62
Transmitindo desenhos e eepeeificações dos mOveis
;que serão usados neste Ministério. •
— Ao Sr. diretor do Departamento dos Correios e Telégrafos:
5M.63 — Em -virtude de haver sido transferido; do Pavilhão
Reis:ánico, à Avenida Presidente Wilson'
231, para a parte térrea
sede deste Ministério, à Avenida Aparicio Borges, o Serviço 'de Identificação Profiesional, roga digneis de ordenar as prol-idén-ias necessárias no sentido de ser, com a possível urgência, mudado "aquele para este local, O aparelho telefônico oficial que, até
effitite, vinha servindo no aludido Serviçe

• • Dozoolbro

1i.-;8

Sr. diretor do Serviço do Pessoal deste Ministério:
SM 64 =, Em solução aO ofício-circular n. 1-SP 14, de. 12
outubro corrente, em que solicita urgentes providências oeentido
de serem fornecidos à esse Serviço informações precisas • reepeito
dos extranumerários não mais necessários ao serviço e doe : que. não
tenham correspondido às condições exigíveis para o exato &seno.
Ninho das funções que lhes foram ata ibuidas, afim de que não sejam'
oa mesmos reconduzidos no próximo exercício cientifica, de que,
não se achando ainda este Serviço, com seus qudroslotados, aguar-i
da. apresentação de elementos com que' poma ter sua atuaoSo e-fee
1va, não podendo assim, nem pela sua exiguidade numérica, neta
por falhas em correspondência com as condições eXigtVele para oi
exato desempenho das funeMes, que lhe são atribuidas, declinar noe
mEis de extranumerários afim de não serem reconduzidos no.ordzial0
excrecio.
Dia 24
— Ao Sr superintendente da Companhia , Telefónica Heaeileiren
SM 436 — Havendo sido destacado por .essa Companhia para de,
!empenhar funções técnicas junto aos serviços de instalações tela-.
fónicas neste Ministério, a inspetor Coaxarei Martins. e, estando finde;
a sua missão em virtude da conclusão das aludidos serviços, é-me
grato manifestar ser merecedor de encómio" o seu digno auxiliar,
pela inteligência e zelo com .que se houve no, desempenho dos encare
gos confiados à sua competência e proficiência.
— Ao Sr. presidente do Instituto de Aposentadoria e Pensões dei
C, -)merciárics:
SIM 66 — Respondendo ao ofício D. OS 2.139, de 5 do mês em
curso. cientifica que o Sr. ministro, em despacho datado de 8 de
agosto ultimo, autorizou a entrega, ao Sr. engenheiro-chefe do Escritdirio Técnico do Hnspital do Funcioná , 10 Público, das divisões d
demais pertences que fizeram parte das eln:rendências da Secretariti
de Estado deste Ministério quando instalada no 4 0 andar do ediffolo
do Instituto Nacional de Previdência, para cujo recebimento comwee
teceu, em 24 do mesmo mês, neste Serviço o Dr. nutre Pinheiro Mas
citado, que assinou o 'respeeli y o termo de e iitzl ega,
. .
— Ao Sr superintendente da Companhia, , Tekfânica Brasileirãf,
Sm 07 —Em aditamento no ofício SM '51, datado de 14 do mês!
em curso, solicita providncia,s no sentido de serem f. eitas, no Mi-.
• fejo_s ? de c . ?sf p Mii :Iiisfério, modificações na instalaeão de ,aPar-elhodt
tele'ftieos.
. ,
— Ao
diretor do Lloyd Brasileiro:
SM 08 ____. Solicitando previdências afim de que seja deepachadd
um caixote contendo material de expediente destinado h 10% Inspe-c
tooa I"Vgional em Araca.iti, no E s tado de Sergipe, cuja despesa core
mra por conta do empenho D. 3-25 de 10 de março do corrente and
da ,Secretaria de Estado deste Ministério. •• •
— Ao Sr. diretor do Lloyd Brasileiro:
•
SM 69 — Solicitando as- necessárias .• providências afira de' Ti(
sejam des.pit .lado;=, I§ caixotes Contendo-material de expediente, 5413n
de 2 caixot,9 destinados à. 15 a Inspetoria Regional em Curitiba, ng
Estado cio Paraná, e -tis outros à 16° Inspetoria Regional em* Florim
ioipolis. Estado de Santa Catarina, cujas despesas correrão por contai
do empenho n. 3-25 de 10 de março do corrente ano, da Secretar4
de Estado dis-te 14:;nistério.
— Ao Sr. diretor do Lloyd Brasileiro:
&Ai 70 — Solicitando as necessárias providências afim de quil
sejani despachados para diversas Inspetorias Regionais 10 cainatel
contendo material de expediente.

Departamento Nacional do Trabalho
DE5PRIDITOI3 DO SR. MINIS'PRO

Dia 5 de dezembro de 1938
D.N.T. — 1 .7.378/38 — Sindicato dos Proprietários de yelculdi
de Santos — Solicita aprovação do regimento interna, .-. Defn
rido.
1
Dia 8
D.N.T. — 13.485/37 — Sindicato dos Carpinteiros b * Calafate(
Navais do Pôrto de Santos — São Paulo — Requer seu efoonbeeimep(,
to e aprovação dos estatutos. — Deferido.
O Sr. ministro assinou as seguintes cartas:
D.N.T. 3.794/38 — Sindicato doe Trabalhadores na 2nd4st
da Cola-Adubos e Similares, com sede em Pelotas — Raiado do
Grande do Sul.
D.N.T. 48.112/37 — Sindicato dos Empregados de Ontriénill
com sede em Jacarézinho — Estado do Paraná.
D.N.T. 373/35 — Sindicato de Operários da Estiva. Mxt ség
na cidade de Rio Grande — Estado do Rio Fraude-do Sul.
D.N.T. 14.071 — Sindicato dos Proprietários de Maria
Classes Anexas, com sede na cidade de Uru guaiana — 2444D 40
Cirande do Sul.
Dia 24 de novembro 'de 1988
D.N.T.. 1.751/38 — Bindieato dawlOperáriot Estiveito Sr /44
teró
i
Ratado do Ria — Pedindo ,raeonaklaraoão de deteseha•
Gonn PeS on44

zuinte:

Procuradoria. .0- poNwbeD, ". , .,kroentoersa _g 9 ma

2.6_075

"rta:Tekc 2i.

b) que o mesmo, admitindo-se que o reclamante tivesse
sido despedido ao dia li, no dia Seguinte a Companhia teria
410afesSa'do o seu erro e o readmitido em seu quadro;
c) que a recusa do reclamante em voltar . a trabalhar a*
'serviço que fôra deeignado, declarando só trabalhar na máquina
de que era encarregado, mostrou o seu intuito de não trabalhar
por quanto a máquina estava ainda em concerto, querendo o
reclamante receber sem traba!har;
d) que sendo o reclamante simples opeierio sem qualquer
especialização técnica, poderia aceitar qualquer serviço compativel com as sua= forças e condições, ex-vi do art. 1.224 do
Código Civil;
e) que,, recusando-se trabalhar em rviço compatível
com as suas forças e condições, o reclamante rescindiu o seu
contrato com a Companhia;
f) que por desidia do reclamante, resultou a paralizaçào da
máquina durante vários diesel
,
g ) . que a própria junta reconheceu em parte essa desídia
. do. eeclamante, quando diz que tal acidente niio foi ocasionado
unicamente por desídia ou imperícia do reclamante;
h) que na contagem do tempo de serviço feito peia Primeira Junta houve engano, de vez que o reclamante alegou
que a sua primeira saída do serviço da Companhia, em 16 de
dezembro de 1929, se deu em virtude do aorteio
1) Mie assim sendo e poe força ilo decreto ir.e0.291, de
.1931, o operário, sorteado terá garantido o seu !ligar irias não
o seu selerio.
Tais são as alegações principie, da reclame:e.
II/ - Do exame m i nucioso ,Jestes autos verifiaaeze:
1", que o reelanuilite foi contratado nara ce.,'10 e determinado trabalho, sendo um verdadeiro eapeeielisia. E quem afirma if.2.se é a própria reclamada, ao querer lançar sobre o re'clemente a responeabilidade do acidente eofrelo com uma máquina que estava entregue aos seus cuidados e perícia:
r; que' assim Sendo, nfio procede a alegação da raie-minada
de que o reclamante era too s-imple Q omrarto
espéc
'dade, e perimi!
.podia ai LI'
estraello a
'sendo certo que se a reei:ai:01..1i , quiz obriga-ir) a •,xt ,'utar ser'viço diferente para o que fOra contratado. infringiu o ine:so
do, art. 8? da leio. 6a;
•4°,:
• que se é verdade que s .. gurnici o (1,-001mi-ev) da única
testemunha da reclamada. o acidente da maquina, se leu por
entra do- reclamante, datai:mento esRe eomestado pelo mearei)
não é menos verdade que, rt s poiniento do rricehnicó Max
:depoimento aliás não ennti ,ezIndo p o la
loeante
acontecido na dita máquina. sa deu por i= e ) que "a :iealjá
estava -ofendida", bem como ;i dita "in c ^a poderia ser quebrada nas mãos do melhor ine ,..enico cio neindo”:
,que aseini . n.ela
afienar
'clenle
aludido ter-se dado per ire1inrti 0 , 1 :ir:perícia
(I,

.

.DãO

•

Z. •

'flaute, • . •

Procede. - upentits a alt . ga.-Èt? ..la eeeliemeda,
blveroznpjclo O seu ter d p.). de ser yi ee. • para
.:-.-trile.,10 meses •e 13 dias: Com Preito, se

tei

ti

mil iNc
"-veiai) militar, aio
Istitue Motivo para del.- ,o leae
guitueiii--e- ao (amovera,. 10
• e regado,.n. direito de vo E
- ar ao s c u lua r ammo se lemvesse
te
eieuciadq seen;venciinenlos -, é cetro
ape de -ervjee tia
!alicia,. não, .conalitue tiereiço efetivo, •eão pudendo p erianto ser
aeep utigtonajudanizaceo ,le que t: • at,o, o ale:
da let n. 62.
Do exposto, palen1,-in-sé que ti reclamante
despedelo injustaa

ire

o cervien

p.-ida reclamada.

Mas ,..unio o reclamante em curoequenrai
s'erviço leffitee
•.onipeu por 113, me-ees. e 13 dias, o lapso l 1.
elte traealliou para a r e clamada, sumos de parecer de que deve aer
•• eirmede• em parte a decaelo da M.M. 1° Jue
l e• e,. olae .
wientó; Para o efeito de se condenar a reciamada a -pagar
ao reeamante a importeecia.de 5:264000, eendo ,de ,64$000 correapondente a indeniteição reativa a 13 anos, 4 meses e 27 dias em que
oljvarnnrnte trabalhou para a re P lareada,
tooroa ee art, e" da
ti n. 02; de junho de . 035, •
S.M.J.
Assiste rezam ao procurador. Poder-se-lial dieoutir èe 0 empree
fãi' contratado
aerviço especializado -ou,. não - por que
i to não ficou prodo.; aias, trata-se de uma questão
fato, em,
c , sin aprecia'aao ô soáérana á Junta. Gra, esta achou que ode
enlate:guie
• zia serviço especializado. Logo, no estava obrigado.a outro
serviço-.
,..intici"aaconta-exii' f10 tempode serviço militar mo tempo de eerviço
empresa, é claro que não. seria admiesivel etal computação. Manda
lei adi n. 62, arta a")" q ue- o tempo de serviço a ser Inden izado eeáa
, de serviço efeLi\ o. pra, as . sieu sendo, não Pode.ser computado n•eete
'ao -perideto
de-encia do empregado em gerviço -militar.. O
aeito do et. 9' ua lei n. • 62, tem por, fim assegurar a, Patabilidade
que seria . rescindido em .taer ijr. alisencia
j lemeesse aquela dieposição (ia léi, impei:tinjo
Pôde valer pare ,o realculoade tempo eleievo
ao1ou c at e ,: o eeti a° da referida
11 : I
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Departamento.- Nacional dó Ti'.441pito.
SERVIÇO DE IDÉVÉTFIOçiço '1),Roviá41,0AL
• kiPEDIF.:Wriá 'DO' sn.

Dia 22 de novembro de 1938
lerael José dos Santos, por intermédio da União dos Vempregados
em Hotéis, Restaurantes e Congéneres, requer retificação em sua cai:
teira profissional (DNT 15.605-38 - SIP 18.104-38), - Arquive-se..
Institui° de Identificação e Estatística Criminal, solicitando
remessa da ficha 25.702,8' série (DNT 16.615-38 - SI? 21.481-38).
- Nada mais havendo a providenciar, arquive-se.
Dia 13 de dezembro de i938
. Johann laaber Ltda., remetendo cupões de parteira (DNT 4.9.184,
de 1938 - SIP 25.836-38). - Nada mais havendo a providenciar,
arquive-se.
Metro Goldwyn Mayer do Brasil, remetendo cupão de, carteira
(DNT 19.452-38 - SIP 26.327-38). - Nada reais havendo a providenciar, arquive-se.
• Companhia de Ácidos, remetendo cupão de carteira (DNT 19.080,
de 1938 25.0-10-38). - Arquive-se.
A Equitativa, remetendo cupões de carteiras (DNT 19.598-38
- SIP 26.512-38. - Nada mais havendo a providenciar, arquive-se.
ling° Laenle, :,olieitando outra carteira profissional
(DNT
19.166-38 - SIP 25.84G-38). - Arquive-se.
Adelino Rodrigues, remetendo impões de carteiras (DNT 19.18e,
de 1038 -- SIP 25.835-38). - Arquive-se.
•
Anderson, Claon &. Comp., Ltda., remetendo cupões de rarleirae (DN't 19.187-38 - SIP 25.838-38). - Arquive-se.
1i:11:elemento de Estatística e Publicidade, devolvendo processo DNT 15.170-38 (DNT 19.775-38 - SIP 26.820-38). - ArguiVe-Se, corno proposto.
enriiral Brasileira de Força Elétrica,

remetendo
cupões de carteiras (DNT 18.475-38 - SIP 24.665-38). - Nada
maie havendo a providenciar, arquive-se.
Terceira Inspetoria Regional, 3' via da guia n. 10 (DNT 18.678-38
- Sip 2-1.820-38), - Arquive-se.
• Elpidio Sales MenKes Peseoa, solicitando retificação de carteira
(DNT 10.888-38 - SI!' 19.190-38). - Nada mais havendo a providencina n!'quivo-.e.
Banco Poriugues do' Brasil, remetendo enOnas de carteira (DNT
18.100-38 - SIP 23.99a-38). - Nada mais havendo a providenciai,.
arqu:ve-se.
•
Angelo La Porta e; Comp., remetende cupão de carteira (DNI
18.331-3e - Slla 21.67ee 38). - Arquive-se.
Torreira fo=petoria Regional, remetendo -1" . -i r ia. da guia 9 1.)N-e
15. i73-33
li-' 19.79 e-38:! . - Arquive-se
do T I-A bano), remetendo carteira
teira profissional numero 3?. -152,
21' série (LeiT 17.361-38 - SI!' 19.854-38). N e la mais 1):1\e'alo a plovidenciar, arquive-se.
Silvai 4.1a Paula Breroso, reclamando contra a firma Careca
rn
'T'l' 11.880-38 - SIP 14.1e5-38) . - • Arquive-se., cont, n :'
prropn. , t o
rzanto,.., h:irei:a. solicitando registro -•coniri

quinli: .'n
Irwcn , -1-1

1,-DNT 20.610-e5 - SI ti e8.11e-38). - Nada tudis.

v. ',iniciar, arquive-se.

1 :• b,.hir3es, solicitando registro corno químico licericiadQ,•
(1iN"1" - sip )13.117 - 38). ___. Nada mais havendo . a pro‘,..lenciri,,
i' • ,
ila (.raça, solicitando registro obrou . (1,11llrlir0 1
•
ciadu li".\ 'I' .1,507-n - STP 28.111-38). - Nada mais havende
provii'alca, , , acduj\-e-se,
1ee,.,•1 L
e, e,
i,;:aultl,J 1 • :igistro eunio wiánico liCenciado
(1
11
- S'1P 28.118-38). - Nada mais havendo a piei -vigiei-meie nt Ai% • -s,e.
•
lia

eip

01

14

11. ee.., eameieudo cuptiers do carteiras (1)NT
?3.408-38) , - Arquive-sê, Com() proposto.

17.084-e8 - -

eigari & Comp. Ltda., remetendo cepões de carteira: (L:yr
14.759-38 --'S1P 18.800-38). - Arnalivease, corno p ro posto.
•;
aleiro (loldwyn Mayer do Brasil, remetendo cupões- de cárie'ita.
(DXT 18.479-38 - SI? 21.661-38). - Arquive-se,.
Fluminente Foothall Clube, remetendo . euPões de..cereekraeaDaae.
19.860-38
SE!' 27.1-11-38). - Arquive-ee, •eorne proposto.;
Rui Ferreira ‘1; Comp., remetendo cupão de' carteira (DNT 19.77a. ,
de 1 38 - STP 26.870-38r.
9
ereeise-se, como propago,
Décima Terceira Inspetoria Regional, devolvendo-, -procaseeo
•mero 19.773,-38 26.870-38). - Arquive-se, couto -proposto. •
Oecar Flues & Comp., remetendo cupões de carteira •(I)NT
18.740-38 - SIP 25.003-38). - Arquive-se:.
Jusá Fauatino Vila Nova, remetendo cupão- de carteira (revr;
19.170-38 - ee-.523-22) .
.
• • de.- •.
Arquive-see.
Lane, de 3rasil, remetendo cupão de earteíra , a(DNT 14.1U-Sw' "

• -r

27.1(4-38)

Aiequiye-pa,
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DIÁRIO OFICIAL "(Secção I)'
_
" e e. .!
1 1f1 elido reei t.ro de livros-. (SIP.
1 ixeira & Mr,chado,
T
,Augusto Moreira Segundo, solicitando transferência de-firniail
17.187-38) . - Arquive-se. •
(SIP 27.21'9!38). - Gamo proposto: :Mude _p ,de,spacho ao R.2guín-tr
Manuel -Vieira,. solicitando outfa ..parteira profissional. (81P, Proponho o comparecimento da requerente,' à este . .S e rviço, I,Nb5, ,' . - e . - A rirtifVe-ite. •
apresentar documento oficial que .prove o ;V...?gaia,.
'
,
Cas'eniíró Duarte & ConnP ..; 'MliditatMo • jransferèriCa de.'firm4t.1
A. Teodoro 4.1!ieo.usa, solieitendo.:tra, psferéncia de firma,- (SIP.
r:
(SI? 27.937138). - Como proposto. Alude' o despacho 'ao segninten
Oserildo Rodeigues de ()ti:vidre, 'solicitando recOmlituleão. dê .car- Proponho o comparecimento da requerente .-à este • Servilo.,, dirn de (
apre:inntar documento oficial-que . prove ' b alisado ,,...
.
.
6.0338)
Arquive-se: • •
,
I eira • (SI
•
Agostinho Gomes de Almeida, solicitando tran3feeónola de firma.'
:sei e i ndo reinfs.a de
••••!,i;.•+;1•.~1r,f. I Ai •DM1 •}1 0....F.St 1.1 utt 1 tia Tralialt
(SI? 27.983138). - Como proposto.. Alude o despacho ai seguinte:1
t eia . st I) I :1.059-38) .
ekrquive-e..
Proponho o comparecini- • ito íla reuerente N. este Serv'fço, afim de
.soWiteindt1 outra eaiteira
.
apresentar documento oficial que prove o alegado.
t,'
tO.:5011"... '13:1 td), --L 'Arquive-se,
Industrial Artefatos de Ferro Ltda., si:ilicitando tran.l'erência de
Bravo Lae.:.a , solicitando rernes.sa de carteira. (SIP.
local. (STP 27.91(t,38). --Corno proposto. 'Aludè l e deApaeho ao se17.502-38 ) . - Arquive-se,
Abílio Lopy; Ribeiro, • soliettando regi.,teu de livros. iSIP. guinte: Proporiho o compalrecimento dá remierente "à este • Serviço,
afira de apresentar dueumento ofi.-ial que proVe"o ale;:à.d1..
17.715-38). - .eiefuive-se.
. ,Tof;.o Batista Gonzalez Lopez;- .,olleitand) itigiStriti'de 1ivro.4.. • e:1P
Figii e .eedo
André, solicitando registro de livros.
SIP. 27.904138Y.
- Preste o -eselareelmento a que se . -refere o . chere da
17.528-28, - riu
3 Divisão. Alude o despacho ao ..seguinte: A requet. I nte'tlevera 'es•:,, •earlos
eiiliesa de sua carteira. , , S1P. 17.600- clarecer o destino dado ao livros re g istrado. nele E e rviço,
em 1iO.-1.
19$.S) Anel-no IN'adureira. Va3con, e!e Loti , itaiirto tii-i-iferéficie. de
firma.
1)
2:..F;eTie8).
.-_
tiery
(et
111. Bossa%
regie(ro de .11v:e-. SIP 18.381138). Salvador Marzuelo, sol,teitanda suli ,i-lit t lii:ão, de seus' livros de -eArquive-se.
Emílio
suliei(ando registre de livros. (S
IP
48.6'72, sistro (ST.P. 2.496-38). - Deferido.
Moreira Sobrinho & Cia. Ltda., solicitendo c.untinuação de .rteds,
4? 1038) .. - M'quive-se.
• 3" Ipàtriiie flaiiaI, coniunicando anotaeões na carteira 131:.0- Iro (-IP. 27.81:5-e-.;), - Proceda-se nos Lermos do parecer do chefe
da 3' Divisão.
"fisional ri., lÏ,l:;'
...SEI, 25,993138). - Arquive-se..
.
'• Antônio' de Sousa Filho, reclamando contra á firma EduAlude o • despacho ao seguinte: . Prinioilli.) , que se . fa....a a ciai
ardo Caril & @ elmo. 'S11 21.785138). - Arquive-se, Dl face do pa- uuação solicitada, mediante a apresentneãe dos liVto's acabados e re-d
recer. Alude a iejeeiiü ao s e guinte: Tendo sido devidamente ano- gistrados neste Servieq.
,
.
tada a carteira do lei:lamente, a qual lhe foi e ntregue, conforme re' A. Moreira & dia., 'solicitando tiansfel-Ueia de firma :SIP.
26076

cibo acima,
pino argui\ ainento deste processo. salvo melhor
juizo da -ali; erittaik superlote
eeruda,
nu Na carteira peofissiona'.. (SIP
.
•ArqUive-se.
inso, eloria Regional, comunicando reUa'icação em (sericite.
(SEP. - 2ti, 9;3t
Arqu
Antenió Domingete ,; Ucliou, auxiliar. fiscal, na Inspetoria Regional 'do Ceará, reclaMando remessa de cartei.a. (SI? 12.731138). Arquive-se.
Ariseeu
de..Saidaila, solicitando entrega de carteira, na sede
dO' sereiça i
1,!^,u itiaij Profissitinal. ,..Sf1 3 14.766138). - Ari
• ,
s, encarregado do SIP em São Sebastião
do Paraiso,
reme•;sa de carteira. (SIP 20.069138). Arquive-si...,
Liiiiiu Uma.. d-vol 1 e relaçõe.; de remessa de carteira. (SIP
- Arquive-se,
e
18'
Regioea!, devolvendo relações de remessa de carteiras.
li 27. e)18) - Arquive-se.
.16", Inspeinriit Regional, devolvendo relações de reines.--a de carteiras. (e41'
- Arquive-se,
Peres. J';,ielluive LÇ, Comp., solicitando registro de livros'. (SI?,
41.128138)
Joa ( pion
solicitteelo entrega de carteira. (sw,

-

2o.2oel:,_18;

Matto
Arquive-5-.e.

.11SIP. 18.161i:18i

registro de livros. (SIP 1-9.919[38)

Aleàntara, solicitando segunda via de cart e ira.

Arquive-se.

Dia .17

J. de Freitas ,n solicitando transferência de firma. (SIP
21.010138 1 . -e- Come .prupesto. Alude o despacho ao seguinte: Pro-

ponho o comourceociemo da requerente, à este Serviço, afim de apresejl¡. at doeumentosi,ficial que prove a sua alegação.
Armando Soares:, solicitando transferência de firina. (SI? nt.1-,
mera 27.)3213t.;...- -Como proposto. 'Alude o drspaeho ao seguintet.
ei;ulieuatic . a cempareeiniento da requerente à este Serviço, afim do

docutuen.to oficial que prove o alegado.
silvestre Marline, solicitando transferèneia de firma. :(SIP
tmee) 2a.o:5.4!3s.),„,.- Como proposto. .Alude o de.:pacho ao seguinte:,
1'J:o po nho, o. comparecimento da requerente à este Serviço, afim de
j c'seular docuinerdo oficial que prove o alegado.
, Ferrea coelho & Comp., solicitando transferência de firma.

„CU, 28.o:31 1 :-t8). - Como proposto. Alude o despacho ao seguinte:,
.Prop-snlm 1:1 corme r:iecimento da requerente à este Serviço, afim de
apre-entae dormia:int° oficial que prove o alegado,
eeeedarilino • & Almeida, solicitando transferência de razão social.
-51I l 28.02 138). Como proposto,. Alude o despacho ao seguinte:'
.u relinehe o comparecimento da requerente, à . este Serviço, afim do
4/ :, 1 ,-„ee l ier documento oficiei que prove O alegado.
•
Éspfrinla, solicitando transferAncia de firma. (SIP,
-' 7.
COMn P r oPoto. Alude o de.,oe.clio ao seguinte: Provice' 3 o "con-i,n;irec ,inrii ilto da requeret , ,.. ?i este Serviço, afim de apre'eia] fole ,,rove o ategado.
'..ti-ti).;• (Acenes Ir.ifião ,4
so)icitando transferência de
n.;
'' • • cip . 27, .7071;38) . ._...._ Como ..., oposto.
Alude
despacho 50
n compureeinicp n 's da ncquerente à ente Servipo,
„
ar, •., entar documento ofical que, .prove a transferência,
'Unirão eiiiv--rá apreson.lr ot Livros MIMO Ø 91) :Nabos
. i i,LL HT,1
lbstituisãj.
•
•

•

26.382-,3l-. - Deferida.
Nilo Re:4J ila Silveira, solieilei t alo ri , ge.,11 .0 dl livros

'IP. 27.895.4
..
38). - Deferido.
J. Rime, solicitando registro de livros ,S1P. 27.817-28':. - De-.
ferido, nos termos da proposta da 3 a Divisão.
Alude o despacho ao seguinte: Prepouho deferimento, deixeedo,
ao entanto, de produzir efeito a autorizarão Para O infeftne(litlyto,

por estar ilegal.
. JotUnlito $iilvador .
o I if." i t;:, ibi o registro de lierw. .SIPN
27.89f4-3i.r; ..-• Deferido, nos lei-mos da proposta.
.
Aludo o d -pa , hu ao seguinte; Proponho que se faça a conti-m'mação soliciteda, inediante a apresentação dos iivros eleilln akil)ti
gistra , .los neste Serviço.
' J. Jum_e, solicitando registro de livros 4 SIP. 27.816-38). --: 1 .ie....
ferido. nos termos da proposta. Alude o despacho ao seguinte: Propoolm deferimento, deixe,-..lci,
aoentanto, de produzir efeito a autorizado para o intermediáriei,
, por estas' ilegal.
.. .
António Leston Castelo, solienamio tra.isferèneia, de firma ,.. 10.
27.261-38) . - Deferido.
Kurt Niedeelee ger,
solicitando
transfei énela • de firma ,,:•:Ip„„,
28.168-38) . - Deferido.
' I. N. Lago & Cia., solicitando registro de livros. (SIP. 27.8'19_-s
38). -- Deferido.
M. Ferreira dos Santos, solicitando registro de livros iSIP.
2.175- g8). - Deferido.
A. Costa & Meneze53, solicitaildo registro de livros (SEP. 27.;644
38). - Deferido.
Manuel Duran Gonzalez, solicitando rei::Iiro -de - livros (SIP.,
27.848-28) • - Deferida.
• . Manuel Vai, se:ici.tando registro de livros (SI?. 27.850-38). --4.
l

..w (.i a .. ';'

Deferido.
.•
Naveirc (SG Baroia, solicitando transferência de firma e sub.sti,
tuleão (SI?. 27.565-38), - Deferido, ,
.
Nair_ Ramallio, solioitando transferência de local .IP. 26.76,74

Deferido.
. .
J. G. Morai, solicitando ri „
, -*iro de livros (SI?. .27.7.10-38),..
.- Deferido.
Benedito Bornes Birros, s .:iticitando registro de livres ..s1.1?;
Re.) . -

i
27.894-38). - Deferido.
Guerct's Ang/o-Brasilian Goaling C o ., solicitendo registro de 1I-4,
vros (STP. 27.885-38). - -Deferido, urna vez prova,ia a 'qualidade¡
do signatário do requerimento.
Antônio Nfato .z , soliciiando e n gi:,.1.i - b tiC AV.rr. , .- . ;:,1P. ..:,-.7i7-»,;',.

Deferido.
Hottum Zasari & 7ie. Ltda., solicilani.13 ri . gistro'de livief , e1 P.
21.847-38). - Deferiito.
Naman Damian, solicitando registro de livro s• 81 p . • 27.7C-:e4-) e
.
- Deferido,
Oto Sache, solicitando identificação (SIP. e7.91;0_3e,:.., _ .raça,
ao a identificação, de acordo com-as normls adutadas,... • ...
• Tasso Henrique da (Silveira, solii-etando registru , ~ e .!:iiieo
-

licenciado (DNT. 8.399-38 - STP. : '26.644-38) . ,--- 'Erni( 11 , --.

a ,' n .t...-

teira.

Raul doe Santos Rodrigues, reclauland) colo,-a a-fho .iii it. Toreli & Cia. Ltda., não serem verdadeirLv :.; a,iotaeõesi .f._•ii,_v i..ni :,:_ta
carteira profissional (DNT. IG .496 - 38 - -Si?. 12.5e5-3s;) .- Termo 605. - no se justificava a proposta iii; fls. 15, ,v... lima '4, CL que
a carteira não se encontrava na V i , DivkZÁ0, 1 41. 0ineo., ,W i'- ;-n ino, alio de se. evitar a reproiltiçTo ,Ic !,4...,(... ioentiro- •,,,,
rrOCeda-gc nos termos da prol:resta g-uniay.. m . : ) ,, . ,.

`•

.

_

1 )11,,rf1
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An g r. anaaere g ail ,i do SIP a m Jaiz de Fora - Minas 0-ierais:
N. 10.109/S - Siil iai 1 ando a re nessa de retratos do portador
10 , 747_38) .
da carteira profissional I). 45.236 da 25 a saaie (, 511)
Ao Sr. José 311101):

-

N. 10.11 0 /S - Solici l :indo C orai„ri:cimento muuido de um doe:adoento que prove a sua parinaa , Meia iegal no parz .,51P 25.230-38).
do
Adi g r. ina p et o r regional em vialia Alegre - Tilo Grande
aail:
( p h r o Sr. Luiz rtwa Lainbert foi
N. 10.125/S -- 11. II
.1,6, i4rado colou químico e solik:i;at:d _. a reineasa da ficha de decla1 ação do interessado („51P 1'i.0,1 n5-31'..
sanlo:
Ao Sr. insoPlor regional cri Viidda .._.. E...pírl„-_,
N , 10 , 1-mis _. ¡ap l anam/a, 111 . as carteiras profissionais máolaroa 7:1.673 e 73.675 da 20 :ala.- ra foram a y pedidas para aquela
luspohn q a ,s1P 19.268-33.
Ao Sr. diontor do D;aaartamoind Estadual do Trabalho - sno

11
2
R,
1

si
11
11

N. 10.197i s

ai
A
A
1
--E

m
-4
M

.71
, =

111
..=11

"-U

.;irovidncias no sentido da soo recolhida a laxa de ;ale trata o adi::o h° do decreto 57 (SI P 10.231-38).
Ao Sr. presida/1' p da Uniâo dos Einpregad, do Comércio do
aia de janeiro:
a itando providência s ao ,entida
N. 10.128/5 - Circular - Si
,! serem restituidas a esto Serv i, :e. as carteiras pl'OfiSIC.111, : 11,-; ,, CIO i-*
, das era favor do eatran ga i ra. , claga.-is, ao Brai.1 ilenis de maio I.
!-)37g, ,,STP 25.728-38; .
Dia 14
oçoaiainoldo:
Ao Sr. direlor do Departani o nta ';ac .mal
datil0s;a5pii.as de esN, 10,138/5 - Rema t ando 21)

Hiangeiros identificada; ne..io
Ao Sr. ellefo de Poliá.a Civil do Disirido Federal:

i»esillm)is dai li dj 1
10. 13JS - Rematan d o 9,)
trangeira; identificados neste Sola iça.
Traliallai:
Ao Sr. diretor do Departarniaild a-,aa.aial
N. 10.140/8 - Propondo a raima sa de proe,aaaa,- ima -a.
Iram arquivados neste Seta. iços para o Armiivir a -a t o Garai,
Ao Sr. dologado do i° Dpdoito
N. 10.141/5 - lirspondando ao oficio 1.622 .:,S11' 27. _1 1.1 6- 38 ) •
Ao Sr. inspetor regional em Niicn - E s tado ao Fun.,
oficio 101 i 511. • aa.r:'52-38).
N. 10.142/5 - Respondendo a
Ao Sr. inspPtor regional em ..Ni' p roi - Estado .10 ílio:
Solicitando a oda-oito:ao da carteira 43.040 da
N. 10.143/5
serio (SIP 12.533-38).
1;:n.aciros aCal . eleAo Sr. presidente do Sindirato ioa;
r p iro q do Distrito Federal:
.1.--)Ide;io da Cari
N. 10..144/8 11, 72.922 da 27 a sarip.
1 . 1 lia lo ha,a,
Ao Sr. ea,arregado da st] , ela P . ra do Pirai - ira
•
prafiss,innal
41,..olne;In da rar: a
N. 10.1/i5ji-1 da Z6 a série :STI`
Ao Sr. inspetor regional p ni N,Perol - Esta d o di Rio:
iievoliaçâo da eartaira pau,ssional
N. 10. 149/5 .
15.0a0 da 26 a série "S17 O.
Ao Sr. encarre g ado tli Posto dê idem LI:iaiard 11. 1:
N. 10.151/5 - Soliedianda paavidéarias iii ;.,J1.1.,ido IIC sar encla 27 n. série (SLP 2i .'; 30 - 38 ) •
ireioie a carteira poora,sional n .
10 5r. inspetor 1 . ari11l p ia n;i!oro; - Fa lado da Baio:
l'H'f ira 1)1.,
a ri, ,:oloeilo
N. 10,;:,45
1 418 20 3 siéria ; • S11." 9.2a5-3).
.
o si , . l oritito Sionaira:
1 1, ..Fa3/S - Solieitaado rompareeinaaito a.fira da raceber
cari eira pridi a sional n. 70. ,351 da •i2 a sério (511' 22.G10-:i8).
Ao Sr. unaarr a gaile do Sip cm pararia do 5111 - Estado do Rio
N. 10 - 15 V g - Soneilando Ii ..1., , oluarto da ;n eira profissional
ii, e 3 .49t3) t ia 6 a serie (S1P
T.siado •lo Tlio;
No Sr_ im p etro rPrrinnal Pai Ni t orot
a dr-volução da cartaira punfissdonal
lb.15."5/5 o. 53.376 da 21 .1" g érié; SI P
Ao Sr. dirokir do Dim,artalueutti 1:si:o:bui1 do Trabalho - São

Paulo:
N. 10.156AS - Solicitando a deaoluo da carteira profissional
ia. 287.322 da 28a séria .(SIP 20.723-38).
Ao Sr. Antônio Gomes do Carvalho:
N. 10.157/8 - Solicitando comparecimer d o afim de receber a
~Leira profissional n. 13.705 da 18a série (RIP 15.919-38) ..
À Sra. D. Ernests Maria do Jesus:
N. 10.1:58/S - Solicitando comparecimento afim de receber g
rarteira profi Q ,clonal ri. ('8.015 da 26 a série (RIP 17.142-38).
Depariwiseete Nooional da Irolíwtria e Comércio
Dl i» E3031t DA REN3.x.o DO COMÉRCP)
.9X1.151 . 1é N rü 1.no SC. DIR,ET1.11 orltAL

Dia 12 dc AlezProbro do 1938
Requeriinenlo s .c i,aciulndul

,Da Soeledcoie Atitminia Viagens Laterumciouais S.A.V.T., para
da alteração de estatutos. - Defe...lo.
Flanilnenoe, I.iara o u,rau:vainente
Da Comp.:a-Ai:a
1-kgrerls.14,9$r
ittà, _ut:r:rjã..át ePri.1 et.
ronuivamento

lia edmoarilila Aliança Indu s trial S.A.., Companhia Flduciá-la

Biiii..A.. para o arquivamento de 61.lab alas, - Dotkirldca.
lJ J1 En.: , : • esa de Public i dade Lirciitada, Elias & Barbosa,
& Freitas, para o arquivamento de seus contratos. - Deferida.
'1 1 Ii
Nacamal de Lili.K113 1;1 M:dada, Cardais() & COU11.1.,
de a •_tas alleraçUs de contraLos. - Deferido.
•
1.ie ;Via-ladra & -Ribeiro, C. Fuersi & Cunip., Limitadai

& Comp., Tiago 81 Figueiredo, Barbosa & Brito
Para o arguii\ ato 'ato de seus distralos. - Deferidos.
Da Rossini Alhernaz, Francisco Dell Erba, Irtnão6 Reta Ator .. is,„
.‘tiudisio ile Siqueira Cava:canil, Rod e igues, J. Nascimento "c.,
gunt o J. il. Morais, Leandro do, Carvalho, Pedro d'Angelo, Sai
& 1.too p ., Segundos, Faria, SiniÔes & Comp.. llerhorl,
•
1

Pai
Case;:rdo, J. Pir a s & Ctnnçalves, Manuel doe Santos `-'e-0
1)...mato ,s4 Comp., Saciedada \ia -e
a nod o84; Rodrignes,
Linniacie, 11. O. Par,- to. para r i s :-agistao i, de suas
,

___. coaoudeando w.:?, o Sr. diretor •lufaria o pe.-

$1:do de registro do química (Jo Si. ».iai-oz de Quoiool e solicitando

=1

113:38'

DT UlTil ()FT.CIAL (Ser-iii-)

•• Lr eS,

Mertimiz & R e k. pc.•-dindo retirada do ceai contri'o„

- Estavas de Moinhos, José de Pinha Fri-soi.:o,
Pares, neli I I registro de seus diplomas. - Deferidos.
Dris I ai ' , -aatórius Raul Leite S.A., pedindo transferèneia der
.1 'rido.
jia li
salgado Gomez, para o cancelamento de sua finna.
Deferido.
Da :-.;oc .i,Hlade -Exportadora Brasil América Limitada, Teixo'
Feria pid,a; S'rondo, J. Pereira & Costa, para o arquivarnent0 de ,
j, - Satisfaçam as exigènejas,
eotit • atos
I )i!
& Pereira, para o arquiva:Tient() de seu distrato.
Sai :aaa a ....igência.
da Silva, Llligi Negri, Cândido Ahrahla, Faueto
ca,„ j aHl (`n• Viana, Hazenclever Ribeiro da Fonseca, R olarias Brat!--..as
13a1.et1e Linatada, Rui Santos de, Araujo, António Dias, Antór o A,
Pereira, 11. c. Ftodrigue!a pedindo registro de euas firmes, ii;-ra(,an n as eaigências.
ManuP1 de J P SLIS Martins. pedindo registro de seu diploma.
Sall , laça a --xigêneia.

Da Joaquim Curioso Teotónio. pedindo ragiatro de intares--- -•
Sal; -,faaa a exig:incia.
lie .1fonso Nonas Veiasque z , raalinda namaaaão para a.gen,a
;Pi l ões. - :z atis.faeaa exaelicia.
De .14 Crisóstomo Cruz, protestando contrato arquivaaiait4
da '1 • 11n , fer!- 11Cia, de iliio 1 as da Tipografia Editora Luso Brasiia.ra;
lii tal _ Negafu a promtn, confOune se vê do dospaaho do aeliliog
diretor gorai.
tae i1. 1 ,a.jet Irmãos
c.i mp„ liolabela Portela & Comp. Liol;';.,14.
prI ra o a..quivaniento de seus doentio-Jaula. - Satisfaçam as
it p iaciro n 10; cantralos, alleareaea de caniraLos, distratos e 1 Has0.
dupaalladas eid 19 de dezianbro de 1933.
Ca H ratos
De. T1 Emprasa de Publicidade lia tala, firma :...i.a.apoa1a
Oerix de
Scharflor r tieorgina de Brito S..daf-,
flua, pare
•arriérc:o 'te puldicio . ao. com :, arotal de 10:000$000, aizõ
i ndatc, n i
ti
BP'•Vie; e, fiiana composta
sécios solidárius.
Eibp, 1' C.o d i) • 12w.1411.V,Sj, para o com é rcio dP bote q uim, àtaJ. . 1r.'ai'; do
lEiandp ,t;i1I:o
n. 17, coai capitai ia FI : oi). 0.!?n00, praan inc/el.
De Lira.

Freitas, firma composta dos sUaios solidárias. Axit,iadó
u. I. to Lopes, para o comércio de café, etc., à rua Bento
1).
rui
,1, com capita] ao 50 -.0011t000, uenzo didetcrminado.
AIte: i a. o ' s de contratos:
De 1,7;O:1.4.-',a Nacional de Limas Limitada, foi admitido co;ii , , 36-

cio, Manuel Fonseca da Costa c.tiimarties.
De Gardaso & Comp., a capi t al social ia' - a a ser da 200:000$1.,00.

Distr

De Aio-adaire & Ribeiro, retira-se o
D;onlsio Moreira Ribeiro, ré, -1,v,,,10 a importância de 4100 9,R000, fi'lfle!O com o ativo e
sivo o G( H[1.
Yi n weira Alexandre,
DP I:. Vuer.st & Comp
LEni i ada, re1ira-se Compahla Comer-i
ciai y Té 'Pica Toanstl:aitien. Catre.
De .A.'i indo Roarighea
Corap.., retiram-se 05 dciU, Arliroto , 4ofirignes e Luiz Aires.
De Tiago &
re..4.ra-se o sócio, MiI
T.ago,
bando a ininJritIncia de 4:0808000, ficando com o atiao
passii4'
vício. Clandiao d p Figueiredo.
lie Biu d iosa 6 Brito Limitada, retirani-ae os silal..us, Bern:.ralo
Mascarenha., Barbuaa e Jcisé Tertaliano Ferr•-:ra
li,a1o.
Cada um a importância do 50:000000.
li lulas individuais:
D.e Ito s sini Albernaz, o capital fica elevado à 100:000$000.

De Francisco Deli'Erba, para o .comércio de juias, à rua
sário n. 92, com capital de 10:000C.000:
De José Augusto de .iqueira Cavalcanti Rodrigues, para ii

1.1)-•

Koé t ,:io te phididos (pifmiC.kaS, à rua D. Castorina n. 47?. mon capital
di il):000.000,
NasR1111,1-tfo Segundo, para o comércio de de/Aalto de balas,
1' )1 '
.
P11'.. à rua .1., 'iaineisro .Lug4‘nio ii. 147, cola capital de 2::.000$00e.
tr;. al r, ral. para fl norNç rrio da tecidos:, á rui iflog.-ditt.
Feijó n. 86-A, com copilai de 19:00(4000.

Quarta-raiva
MIN.11.•••111n11/PWW/1~..._

"allaalfal tWitaaAL (secção 1)

naacialiro da !I a*:avaa'a

De Leandro de Carvalho, para o comércio de fabril() de artefatos de couro, à rua Miguel de Frias n. 20, cora oapial de ré.41
:00O000.
Da Pedro d'Angele, parta o comércio de cigarros,
c., à rua
al. cara.gua n. 74, com capitakde 3:000$000.
Do Herbert Leslie, para o. comércio de engenharia-rnacânica, etc.,
a Dia Teófilo Otoni n. 113. 1° andar, com capital de 20:000000.
De João Batista Cascal.10, para o comércio da quitanda, à rua
Laapuldina Rego i. G, com afaital da 3:00(4000.
De Manuel dos Sanioa a: egundo, para o e,oniérciu de 3arvilia vea•a, ele., á avenida Sulina ana n. 2.5:15, com capital de 4:000$000.
De II. U. Pareto, para o aoinércio de restaurante, à praia do Flamengo n. 61, loja, com c q i a de 10:000$000..
. Dia 14 da • dezemaro de 1038
nequarimaidna clesaaallalas':
"Da Avelino Alves & Irmão, Dias & Wauderley, Zaki & Marques,
Falir:cais rontana Limitada, Racha, Mota ia Comp. Limitada, In.dusiraliaiçam Tecnoqutruica Lia:Rada. J. Moreira & Veiga, A. Santos &
aula ,alao, para o arcpuaanaaito ria iais contraia ociais. —

De Dias & Vander/ei, firma compota do, icios saaliario:
cio Dias e José Machado "Vanderlei, para o comércio de vicirs,::
etc., à Avenida Automovel Clube n. 2.816, com capital de 2;0001
prazo indeterminado.
De Zaki & Marques, firma com p osta dos sócios solidários A
nio Pereira Marques e Jcisé Yoneji Zaki, para o comércio de com
sões etc., à rua Batieditinos n. 24, com capital de 20:000a000,
indeterminado.
De Fataricas Fontana Limitada, firma composta doa sócioa
lábias Franaisco Filho Fontana, Manuel _Francisco Correi-a, Ildef:
'Correra Fontana e Gabriel Lano da Veiga, para o COMP5Pc
mata, com capital de 2.000:000 ;5000, prazo indeterminado.
De Rocha., Mota & Comp., Limitada, firma 'composta clo
quotistas, Oficina Silva Moreira da Racha, De. João Leopoldo
reira da Metia, Alberto Jardim da Mota e Manuel Macliada
Filho, para 'o comércio de farinada, a rua Alaria Angélica a. 1 a
capital de 30:000$000, prazo indeterminado.
De Imia,strialização Téciloqiiimica Limitada, firma conapcaa
sócios quotiatas Dr. \ T irante de Saboia Lima e José Salgado. pa
comércio da angariação etc., à Avenida Rio Branco n. 01, .a
com capital: de 50;0008000, prazo indeterminado.
De J. latoreira IS: Veiga, firma composta dos EÚCIOS
De Pinheiro & Queiroz, Vatiairo & Comp.. para o arquivainanto João Moreira o Manuel Gonçalves
Veiga, para o comércio de
di• anatas alterações de conuatos.
Defaridoà.
com capital de 10:0G0a0on.
De (intata & Andrade lainitada, Augusto Teixeira & Cardoso, etc.,De
A.
& Lourenço, firma composta do
s siócios
Tasi & Comp., para o arquivamento de seus distratas. — Deferidos. Alair Santa e João Rodrigues Lourenço, para o comércio de uuri
De Sérgio, Filhas as Coam. Limilada, Ribeiro & Irmão, Osvaldo de alfaiate, 'à rua do Chile n. 5, sobrado, com capital de 4:000a
S. Pacheco, M. Abrantes Jorge, Leoa Abulafia, André Pinto Mon- prazo
indatirminado.
teiro, Armando Cunha a: Irimao, Agostinho Ribeiro, Gartonagam Luso
Alterações de cola raliis:
Americana Limitada, Costa, Pacheco & Comp., Charlion Ames &
De Pinheiro, Almeida
Comp., retira-se o sócio Garlcs r
Cninp., Limitada, Cristo & Comp., Damazio & Comp., Gerardo Di
Sarli, José Lopes da Costa a: Comp.,Iosé dos Santos Gafe, João Fer- de Almeidaa recebendo a importância de a ;000$000, a firma lira
nanda% Carpinteiro, Karl Ciaarg Blei, Manuel Carvalho Barros, Ma- dificada para Pinheiro & Queiroz.
Do Vallotto & Comp., Limitada, retira-se o sócio Antana
nuel da Silva Marques, M. dlianesman, M. da Silva Matos, Il. Roirrigues, Vinicula Natal Limitada, Vicente Braz, Waldeck & Svan- Silva Pássaro, recebendo a importancia de 5:000a000.
Distratas:
lidam Limitada, para os registros de suas firmas. — Deferidos.
De Thesi & Comp., pelo falecimento do sócio Júlio Theci,
1) e Ernesto Adolfo Chie, Danilo da Silva, João Alberto Pinto dos
Santos, Alfredo Chucri Salomão, Moacir José .Pagaai, Rui de Lima betido os seus herdeiros a importância de 26:776S120, finando
Fernanda; Mala, Plínio Barrala, João Canali Correia, Vasco Borges o ativo e passivo o sócio Vicente Basco.
De Augusto Teixeira & Cardoso, refira-se o sócio Auglaia
da Araujo, Alberto Augusto Lopes, José Kanan Mata, para os regiaxeira da Silva, recebendo a importância de 16:000$000, firandn
. tcos de seus diplomas. — Deferidos.
De Rocha, Moia
Comp. Limitada, apresentando -autorização o ativo e passivo o sócio João de Almeida Cardoso.
Do • Catate & Andrade Limitada, retiram-se os sécios Saia
para comerciar da sacia Ceettla Silva Moreira da Silva. — Deferido.
t)e Ditas, Amorirn & Comp. Limitada, Gualdido Augusto Fernan- Catete . Pereira e Maria do Carmo Andrade, recebendo cada um a
des, Alwin Mayer, Emilio cia Silva Tapia, pedindo anotação em sena portância d 50:000,$.000.
Firmas individuais:
documentos. — Deferidos.
De Osvaldn S. Pacheco, para o comércio de líquidos etc., an 1
De Antônio Francisco CaN:aliere e Dancing .Carioaa Limitada, peCamboatá ra. 1, com capital de 10:000$000.
cando retirada de documenl tIt3 . — Deferidos.
De M. Abrantes Jorge, para o -comércio de padaria, à
De Mc Kinlay S.A., para o arquivamento da ata de aasemblela
Marochal Rangel n. 119, com capital de 30:000$000.
ordinária. — Satisfaça a oxi,gência.
De Leon Abulafia, para o comércio de armarinho etc..
De Conservas Serrano S. A., para o arquivamento da ata fia
Visconde de; Pirajá n. 98-A, com capital de 70:0001000.
raunião de diretoria: — Satisfaça a exigência.
De André Pinto Monteiro, para n comércio de depósito
De Andrade, Rios, & Comp. Limitada, Nunes St Comp. Limitada,
Industrias Labor Limitada, Osório Menezes & Andrade Limitada, para -à rua Cândido Benicio n, 622, com capital de 1:000$000.
Ds Agostinho Itibeiro, para o comércio de quitanda, à laia
o arquivamento de seus contratos. — Satisfaçam as exigência.
com capital de 2:0001000.
,De Amaro Rodrigues & Irmão Limitada, Carlos Neto & Comp. o Sousa
De Gerarei° Di Suai, para o comércio de indústria ue
Limitada, para o arquivamento de suas alterações de contratos. —
à rua Atabafo Guanabara u. 15-B, com capital de 60:1100$000.
Satisfaçam as exigências.
De José dos Santos Café, para o comércio de café etc., á
De Panificaçáo Santa Terezinha Limitada, para o arquivamento
de Maio na. 467-469a com capital de 10:0004000.
de seu distrato. — Satisfaça a exigência.
De João Fernandes Carpinteiro, para o comércio de mia a.a
De Augusto Pereira Tarceiro, Adalberto Soares da Costa, Frotife
& Nascimento Tung Ghang Yu, Alfredo de Oliveira Pinto, Queró- rua de S. Pedro n. 298, com capital de 5:000a000.
De Karl Georg Blei, para o comércio do bilhares à rua 1T. a
bina de Carvalho, Francisco M. Simão, Henrique Ribeiro, Aires, Man. 7, sobrado. com capital de 20:000$00Q.
nuel Fernandes Pereira de Azevedo, Joaquim Nunes de Figueiredo, LoboDe
Mariuel Carvalho Barros, para o comércio de liquida,
Ma,
Antônio Pereira das Neves, Antônio Ribeiro, J. S. de Jesus,José
ria Pereira, Renato Alves do Abreu, Joaquim Moreira, António Luiz à rua ()andai° Banido ri. 504, com capital de 5:0004000. , . I
De Manuel da Silva Marques, para o comércio de
Segundo Pedro da Costa, Jati° Morais, J. Guria, Banedito Ferreiro,
rua da Passagem n. 101, com capital de 5:000000.
Tomás Carrilho Teixeira Gamas, V. P. Castilho, para os registros de
De M. Chanasman, para o comércio de modas, • etc., à rua
suas firmas. — Satisfaçam iis. exigências.
vea
Dias it. 10, sobrado, com capital de 30:Q00$000.
ca
l
Do Geralda Silva Itaagal; pedindo registro da -autorização para
De M. da Silva Matos, para o comércio de meias etc., a n.
comerciar. — Satisfaça a exigência.
Rangel n. 14, com capital de 10:0003000.
De Oscar Moira, Armando Vieira de Matos, pedindo regiatro de Marechal
De R. Rodrigues, para o comércio de bomba de gagoliaa•
seus diplomas. — Satisfaçam as exigências.
n. 118, com capital de 3:000000.
De A. Perez & Irmão, Lopes, Faria & Gar y ,lho Limitada, Me- Cabuoú
De Vicente Braz, para o comércio de oficina do coa-seriada
deiros & Correia, Araujo Late & Comp., para o a..quivaniento de Belas
calçado. à rua da Pasangam ri. 121, com capital de 4:000aan0
contratos sociais. — Satisfaçam as exigências.
•
De Almeida & Mário, para o arquivamento de ima alteração de
contrato. — Satisfaça a exigência.
Departainent o Nacional de PovoaMento
De Almeida & Leal Limitada, para o arquivamento de seu distrato. — Satisfaça a exigência.
EXPiu)TPNTE 90 sa. DIRMOIR
De A. M. de Oliveira, Manuel Xavier Tinoco, Albino de Qliveira,
M. A. R. Ferreira, A. P. Duarte Silva, Leonel Rodrigues DIma,
Requeriinentos despachados
• Antônio Martins Segundo, Francisco da Silva, José Fernandes Açougueiro, J. M. de Andrade, José Ferreira da Silva, E. Wacker, MaDia 13 de dezembro de 1938
nuel Gonçalves da Silva, Francisco Costa da Silva, para os registros
de suas firmas. — Satisfaçam as exigências.
Filemon Chmys (l)NP. 8.570). Certifique-se. — Mareia]
Relação dos contratos, alterações de contratos, distratas e firLourenço (DNP. 2.101). Compareça. — Carlos Lopes Anjo
mas individuais, despachados em 14 de dezembro de 1938:
2.722). Certifique-se pos termos da Informação supra. -Contratos:
De Avelino Alvos & inata firma composta doa sócios solidários Cândido Genaro (DNP. 8.435). Certifique-se e que constar.
Eugenio Augusto Alvos e Avelino Alvas, para o Cal:nado de barboa- Helmut Brann (TÏNP. 7.152). Compareça. — lioulder Broti/Pr'
à rua Carvalho afonteiro n. 3-A, com capital de 3:000000, Comp. ('Tirrisil) T.td. (DNP. 8.397) Cumpra os exigáncias legz:
prazo indeterminado.
O obj eto da cora:una foi rasolvido pelo Conaelho de 7migraçfío e
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dração. - Fredrik ,Engelhart & Comp. (DNP, 8.394). Cumpra
; exigênciaa. legais - Domingos" Pereira' 'Lima (DNP.' 0.709).
easpireoa. - Guilherme doo Santos (DNP. 6.711). Compareça.
- Adriano Maria da Costa (DNP. 8.615) . . - António Pinto da'
ta (DNP. 8.816). - António José de Miranda (DNP. 8.620) enaldo Correia Rodrigues de Almeida (DNP. 8.621) - Arou Giman (DNP. 8.622) Donat Francisco (DNP. 8.624), Else Schulz
.9NP. 8.625) - Entedio Ferreira Morais (DNP,. 8:626) --e-•Eunenio
mtwich (DNP. 8.827) - Jean Henry . Phillppes Laclau (DNP...
628) - José Alberto Teixeira (DNP. 8.829) - José Afonso
'NP. 8.630) - Manuel 'Plaza Rodrigues (DNP. 8.633) - Manuel
•edoso (DNP. 8.634) - Manuel Ferreira de Queiroz (DNP. 8.835)
Manuel Fernandes Igreja (DNP. 8.637) - Martin Prinz (DNP.
641) - Maria Madalena Goulart Martins (DNP. 8.610) - Pauo Maselle (DNP. 8.642) - Paul von MarcIdaler (DNP. 8.643)
- Segundo Gemenez Carrascosa (DNP. 8.644) - e Tomai Carrilho
ira Gomes (DNP. 8.645). - Certifique-se. •
Instituto de Aposentadoria e Pensões das Marítimos
DESPACHOS ho SR.
sindicato dos Armadores Nacionais. -- Pede suspensão de toda

lua/quer medida executiva estabelecida no decreto-lei n. 65.
I.A.P.M., para que promova os necessários entendimentos, oh'vedo o disposto em recentes portarias deste Ministério.
Em 9 de dezembro de 1938. - W. Falcão.
pariamento Naekinal de Seguros Privados e Capitalizat:ilo
RXPEDIENTIC DO Sft. DIRETOR GERAL

Requerienentos despachados
Dia 1 de dezembro de 1938

Massa falida da Companhia de Seg uros Luso Sul Ameeicaita
damastor". pedindo sejam ouvidos es- liquidardes e o Dee consultor
'leiloo._ - Digam o licniidante e o delegado dei Governo (Pror.
Dia e.
Companhia Internacional de Se guros - Peopondo laritação
tiraml para o !Sindicato Condor Limitada. - ilorrolegn a deeigeo
C. P. T., concedendo tarifação individual ao risco adiante deeminado: Firma
Sindicato Condor Limitada; Local do risco e_ Rio Branco, 128 - Rio, e de Belém do Pará à fronteira sul
-i Brasil, asta05es aéreas S. Paulo, Cuiabá (ramal de Mato Grose Araçatuba, C. Grande, Corumbá, Cuiabá; Atividade - Empresa
'Viação Aérea; Tarifaeao individnal - taxa de 3,4 "tv para mede-os, serventes, marinheiros, todo pessoal das oficivas para condo de aviões da empresa, do depósito de acessórios, inclusive
rário adventícios; de 0,7 Sn (classe .290) oura rádio-telegrafa; de 2,2 % (classe 640) para "ehauffeurs" e aiuciames: de 0,3 r/o
asse 289) para empregados de escritório com serviço interno; de
• ?e (classe 290) para empregados de escritório com serviço exilo; de 1,4 % (classe 223) para contínuos e meesageires; e de
ee (classes 310, 311 e 494) para o pessoal do serviço de niveneeito, conservação e pavimentimeo de estradas, mais, ainda, os
mectivos adicionais locais (Peue. 5.90-938).
Atlântica - Companhia Nacemal de Seguros - Apresentando
cuteentos referentes à assembléia geral extraordinár:a realizada
16 de abril de 1938. - Defiro o eedido de clesisteacia (Proc.
211-93S) .

[lie
essieurazioni Generali dl ...r.esm e Veeezia - Requerendo peresão para ressegurar no estrangeirm os excessos do limite dos
;tiros contra roubo de dinheiro em corre, sobre as filiais do Banco,
-armes e Italiano para a América do Sul, no Rio de Janeiro, São
UI° e Recife, etc. - Defiro o pedido quanto ao excesso de resnsabilidade de sua cobertura no pais. devendo a requerente Comime a age Departamento as quantias resseguradas, com indica.
dos respectivos resseguradores e prêmios, e início (o resseguro,
jo prazo não deverá ser superior a um ano e lamberei comunicado
5 . 619-938) .
Dia Pe
tlquitativa Terrestres, Acidentes e Transportes - Apresentanà aprovação as condições gerais de suas apólices dos ramos Marfem. e Terrestre em TriinsIto. - Aprovo o modelo de seguro maamo. A 44 I. G. para a entrega de um dos exemplares à requente mediante recibo (Proc. 1.0e1-938).
A. mesma - Submetendo à aprovação as condições gerais de
a apdlic,e do ramo Automóveis e a respectiva tarifa de prémios.
- Em face do parecer da 4 4 I. S., aprovo o modelo de apólIoes de
'mire de automovel. À 44 L S. para a entrega à requerente, de
r i des exemplares, mediante recibo (Proc. 4.662-938).
Ofícios expedidos
Dia 7 de dezembro de 1938
Ao S. diretor do Serviço do Pessoal:
A. G. - N. 1.468 - Comunicando me • fiscal Melina CasRio Maia compareceu ao serviço desde 1 de 'Membro até 25 de
werebro.

N,, J,409 - Remetendo demonstração de f uhneta
S. O.
doi decaia -de Seguros Orietlaa&BeneditO °tont e ~tua da
d( Raposo.'
Dia 9
Ao Sr. diretor da Recebedoria Federal no Estado de é. Paulo:
8„ G. ._.14 1.473 - Remetendo para cumprimenta da lei de
selo o processo ent que é interessado J. P. Oliveira Morais.
o Se. diretor do Serviço do Pessoal:
S. O. n. 1.474 - Remetendo o boletim de frequência do Põe..
soai desta Diretoria Geral e da Inspetoria de Se guros da 4' arcuas"
crição, correspondente ao periodo de 1 a 8 do mês corrente.
Dia 7
..Portaria sin. - Designando o escriturário - G - Ademar Barreto de Barros para servir na Secretaria Geral deste Departamento,
a partir do dia 5 do corrente mós.
1 SEPEDIENTIS DO SR . SECRETÁRIO GERAL
Ofícios expedidos
Dia 6 de dezembro de 1938

Ao Sr. inspetor de Seguros da 6.` Circunscrição - Porto Alegre
S. G. is. 1.464 - Confirmando o telegrama n. 168, desta data.
Dia 8
Ao S. iespetor da 2e Circunscrição Re gional - Pará:
S. G. u. 1.471- Confirmando o telegrama n. 170, denta data.
--eus ;,,rs. inspetores de seruros das 1e, 2. e, 3e, 5.4 e 6.• Circunscrições:
•
S. G. ri. 1.472 - Circular - Remetendo material para expediente das mesmas tapetarias.
Dia 10
Ao Sr. inspetor de Seguros da -5.` Circunscrição - São Paulo: •
S. G: In 1.475 - Remetendo a folha do "Diário Oficial" de
fenseiroetrioliN a corrente em que está publicado o despacho do Sr. ministro
autorizando a concorrência administrativa solicitada pela referida
- Au Sr. inspetor de Segures da 3.' Circunscrição - Bafa:
S. G. n. 1.476 - Devolvendo a I.' via do inventário doo bens
Móveis da mesma Inspetoria.
- Ao Sr. inspetor de Seguros da 2.` Circunscrição - Recife:
S. C. p . 1.477 - Confirmando o telegrama n. 171, desta data.
- Ao Sr. inspetor de Segures da 6.` Circunscrição - Porto
Alegre:
S. G. n. 1.478 - Comunicando que a Seguradora Indústria e Comércio S. A. nomeia sua bastante procuradora, nessa capital, a
firma E. Paixão Junior & Cia e remetendo o extrato da 'mesma, para
o arquivamento na aludida Inspetoria.
- Ao Sr. inspetor de Seguros da 2. 4 Circunscrição - Recife:
S. O. n. 1,479 - Comunicando que o Sr. diretor geral, por
despacho de 7 do corrente mês, ordenou o registo, neste Departamento, da procuração pela qual a Seguradora Indústria e Comércio
S. A., nnuela a firma E. Paixão Junior & Cia. sua bastante pracuradore, rol cidade de Porto Alegre, o que já foi comunicado à Inspetoria da ee Circunscrição.
Dia 12
Ao Sr. diretor-gerente da Segurança Industrial Cia. Nac. de
Seguros:
S. O. n. 1.480 - Comunicando que a indenização da lesão sofrida por Joaquim Batista, em pregado de Christiani & Nielsen, deverá ser feita com o número 169 da 1." Divisão das Tabelas de Invalides Permanente.
- À mesma Cotneanhia:
S. G. n. 1.481 - Comunicando que a indenização da lesão sofrida por Custódio Santos Coelho, empregado de Dourado S. A., deverá ser feita com o número 3-11 e o índice 6.
- Idem:
S. G. n. 1.482 - Comunicando que a indenização da lesão sofrida por Valdemar Teixeira, empregado de António Fonseca & Cia.,
deverá ser' feita com o número 96 da 1.` Divisão das Tabelas de Invalidég Permanente.
Mem. idem:
S. G. n. 1.483 - Comunicando eme a indenização da lesão sofrida por António Jesiis em pregado da Cia. Engenho Central de
Ouiesamen. deverá ser feita eorn o nemern 475 e o Indica 1.
- Ao Sr. inspetor de Seguros da 6. • Circunscrição - Porto
Alegro.:
S. Ce. n. 1.484 - Confirmando o telegrama n. 172, desta data.
Dia 14
Ao Sr. inspetor da mesma:
S.
n. 1.485 - Confirmando o telegrama n. 473, desta data.
ei Sr. inenefer ele Seguros da 5. 4 'Circunscrição - L Paulo:
8. G. n. 1.188 - Confirmando o telegrama n. 174, desta data.
Dia 16
Ao Se. Inspetor de Seguros da 6.• Circunacrição - Porto Alegre%

S. G. a. 1.488 - Solicitando remessa da 3.4 via da fatura proa

...Q9 á
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-

208 1J

-

Z4 114.:S}15_,C9V4. (,? Ku6- 1,s09 nIf.w., I reparWu.b assim coam ,,edPia, IX-g,. MJ1:1 pI ryeurador.• Sr. Artur Falaicy aapPr je•le foi dito
triip °fido :que requláLou , d. respectivo pagamentos.,
li_tia,
ern
stia consiltitinte s'-obrigava- ti fornecer 'ao G overhb‘ • Feder44:erepa
'..-•- À mesina 'Inspetoria:
sentado pela Comis.stto,°nos 'termos •do 'decreto n'.' • - l9.587v.4e>440:
O. G. n. 1.489 — Confirmando . o telegrama n. 173, desta data. janeiro, de. 1931', -os artigos 'constante-s deste termN4'Étgiut4o~ est.
— Ao Sr. inspetor nas
de Seguros' da 5. • Circunscrição
— S. Paulo:
pulade
seguintes
elálitolas:' . •.'-!.:•-•••-: •
,;.g' 3, 4' .' 150!(':; s. ., 4 •'
-S• G. n -1.490
•• Cláusula primeira: -/...:.r.•. :•,,s• • - • • .
.1. . • „ • ,i, • ••:t. ,?.. ;•• ..... ,• ,:. ,• -.:.
• • ,-. Confirmando -w .tofegrarnas n. 176, desta data.
.
Dia 1'7.. Item . —,Artigo,--, Unidade — Quantidade •— Préço e:— • 4fiporigoal •
• Ao Sr. „inspetor. de Seguros ' da. 1. .`,- Gircuneerição — Pará.;
• Para a 3° e • 4* divisões: .' • ' . '•
I-• !:•:, •' '•
8. O. n. ''1 .491 — Confirmando o télegrama.n,r 177, desta data.
• • ..•
Especificaç5.es do Caderno de 'Eneargasr. :', 4 - ',-• n.1;+VI;V'
75,. Couro cromado,, .est a m p a :- pa - .:, • •. - !'' . ' ''-i - In : '
Telegramas 'expedidas
•
.
-, r,, --0
.
lilinii a. de 4m2,70 na . . inf.- 4 .: -..• •'• --• r kl
Pelo Si'.' diretor geral :
. finto com espessura. de - • .•.,_•::•
•
''
• 1 . ; r: :.•
2,8 mia.,,' na cór' ...Nerde -,• ,-..• : ‘ .• t.,, , • • • . ,:
Dia 16 de dezembro de 1938
.-.
' oliva, igual ii, amostra: na
, . .•.,
Traguros — São Paulo:1
oliva, uma ....... • ...,....:,.- •
0 0.'.. . j
38$000
' 4).--:061±t'
'''ãComunico-voa atendeilde • ifi c do veniência g ozo 'férias 70, Couro cromad,e, •eátrinipa _ paacenruladas'Inais iin exercíCio e não . constando esta Diretoria
ofilhinha de ,4rn0` no ml.
l',.• ii•
cial administrativo negam se encontra férias resolve Permitir gozo
. nino com espessura de
férias escriturário Medeiros devendo inicia-10 imediatamente trens2,8 JIM . , . na c: 41; ... vi, Ne .,. ,',,.; , ..,.. • : ,,,j
feridas para próxiino exerrício apenas dias não mais seja nossivel
verde
0 oliva, 'uma
.6
338$000
;086$0
gozar corrente.
77. Bicromado, em pejes de . 4m2,70
''' ' - •
rio mínimo com espessura
Pelo Sr. .seeretário.;geral.:.
.,
• '• •Ji.li;
de Out,002-Bicojer ( m ar ..• . ,.. :
Dia L; lc dezem .b.ro d.e 1938
ron 'é preto), com estam- . •,
•
Traguros- , — Porto Alegre — Rio Grande Sul — 168:
:
tia ' “Taile gu ga", uma
50 ... 34280' 00,1.
49';'9'c'ilti
78, Bie.romado
para
feles
dá .carro
. •• •
N. 168 — Resposta vosso 108 -solicito
. .. • .
ordem
diretor
geral
inde passageiro . dó. fi ni,•1-0 Jc
formar qual firma p ró p rietária estaleiros que se refere consiilta.
x .1m,70 x 0ni3 O3,,,I.troa „ .5Pip . .1092,00 , . 7)4:60.oRn,
Dia .8
e.

' :i.4 ! '

•

•

-.
— licspo.ata vosso 119 dois corrente más ordem diretor

f•e.----P..;:

—1 O 'ma teial tiOima é
forrai:5,o de . _ban cos . riff. .. .
III1111 carros.

geral solicip remessa urgente esta Diretoria Gerai título Djalma Castiilrj afim de ser anotado folha Tesouro Nacional. Hi
p ótesehaver anotação inclusão foltp Delegacia Fisral aí deve mesma ser
tornada sem efeito. Convén-r•procurador aqui apresentar-se esta Diretoria Geral receber instruç6eF.

112:260801
1'.
stiuzii contos -duzeiiíos e SeSSellt.a •rM• I„'
I-VMÊ:
.
ia seguiu a .
•sr,

)

TraspeLor — Beleni
•
(il áusur
•
N. 170 — C,onaunico oulein diretor geral escriturário Ademar.
•
vall lade de.ide euntr
alo depende de
seu registo pelo .tatileiii;
Barretw • Barros deve ser con s iderado trânsito atá quatro corrente de Contas,
não respondendo o Governo Federal por qutdriner inden
mês tendo entrado exerricm resta Diretoria Geral partir cinco. iação no ca,,o de ser denegado o -registo.
Dl:, 9
Traguros — Reei te — PLuam eI
N. 171 — Resposta vosso 21 ,:r_i!e corrente - m•s coibuifire ordem
direter geral caso não • linja iaconveniente' Serviço' pôdem
couce-

dicins férias 'escriturário- -Tadc •• Prrejlo, •

•

.
Dia
'fragua-os-- — Porto Alegr F,, — Rio Grande
.N. 172 Resposta vos ,) tele g ranaa 111 vinte dois 1-1e -. s findo
conuinico cálculo indenização' ativera ser feito. ntimern 97 (noventa
sete) índice 6 (seLs).
•
Dl). 11 ••
órárm oirtor, ,,olieito ' ti f o \ i d ê- rnnats gela:ido
sejan i enViallos máxima in-gbria 2." 3.', vias...folhas pagamento pesoai folhas venâmentns acordo • 3.,° e 60 Lei ?8 i infe•rinações .
crédito dUrinnidn ' e ecipis oficios requisilin • ; i1J , rep, perliv.1 paaxnrinló Delegicin Fiscaj corre'ne. ano.
'Craguros — São Pardo:
N. 174 — Comunico orem Wretor geral escriturário Sapluel
Fr a ora Almeida compari , een se.‘viço poiduiliment!!;até prerite data.
•
ld
'.1:raguros
Alegre — ii lO iliauldo
N. 115 -.LL ()ralem direter
,iolicito informar Urgente ilottis.••
po•-•sr , exoreirio
Dia 17 .
'.1:raduros
— Rafai
•
•
S. 177 — Comunico ordem diretor geral' e-scriturãrlo Ademar
Barreto Barros deve ser considerado tránáito até quatro corrente
Inês tenrIn Pii I pr (In exe!-.-fr'a.,,e---r.ii Mretni'a Geral n.
cinco.

TERMOS DE CONTRAfÕ
IDNISTÉ1110 DA FAZENDA
Comissão Central de Compras
Termo, do contrato mi. 345 — Pedido n. 1,8 -- RequJsiofin nú.
kruero D04393-99 — Nota de empenho n. 470-A.
Fornecedor: Lemos Monteiro.
Repartição: Estrada de Ferro Central do Brasil — Ministério de
r ¡Viacào.
l
•
Aos ',Wide dias do mós de dezembro do ano de Mil no:vecentos
la trinta .e oito, nesta cidade do Rio .de Janeiro, perante a- ,Comissão
entrai de Compras do Governo Federal, representada por een diL 'r,
ar Dr. Manuel Moreira da Fonseca, compareoeu a firma Lemos
tonteira estabelecida à rua da Constitilicão a., 94, inscrita no Ro'et0 , degorpec,edores, do Governo Federal aob . xim i6S, reprovultada
1

CláusWii tere. , ira: • '
A entr-ga do material elevará -ser feita a16
de' dezpiliVtA.,,,
corrente ai
Almoxarifado de Estrada ide Fenro,Slén4ral"j 4,

Brasil.

••

:

.

lstão in ;..luiclas'
preçe todas a. s.• despesals "a•té.t'
"Atotai.ez'a,"çtliiia;).;)95
Elf:11'ixirial, no loóal determinado na' clausuta•
•

.
Cláusula suirit.a
.
•
„ ,
ti pagamento será leite pq sede. da ..Conlisaão.hmediont..9•kiegifiao
eões
re p n;onipt'li'o , e . i-oe.eitiição •, ' assinadas , por,,autogidade•...con'ipp
em virtude de . eaero nu delegação: será efetnado emarnioeda ••,-;p1;ir,n1
•• • .
(.,•.9n1ada verba,. 2, su h -eousi gnação. • 4101, ."'Oc.
can:lenir) federal 1. Q- Minisfér
io da Viirgio •,.par.i ,o exercício
,111;t-•
tendo, sido a
empenhada e feita, .na, N;er.ba,
dne5.n, pela rota de 'empenha o.' 470-A.
•
•
et-•
MáUsIda gexta:
li e!ail o fero federal
paiei as;aerios.Aue O'co),--/re!
.
•
do presente contrato.
•

•

'
-"
Ciánsula sétima:
Obriga-se o fiarnecedur. a noLir fiCar, por escrito,. , á Ex
pedição da Comissão, do dia. hora e local da entrega i, corri„..:VdfltO•lèdènciri necessária no exercício da direito, que a Comissão s-'llest,rv'i
.
•
de fiscalizar a qualidade e a quant Vinde rio material.

Cláusula oitava:
No mesmo alo. pelo fni . 1:, y eilor Sib) entregues á CRInissão , os se

guintes valores, em caucãe do fiel cumplmente.ge,..cada
cláusulas do presente contrato, ficando . • cefi V entiollal,n, }ler&

em favor da Pazencia- Nacional, em caso' 0e, tnfração Érpi'alt-pariir dte
cláusulas referidas. n . que determinará ternhe,m, a reácipa.o..do'boi4Èrqtr•
a não ser,-(pie a infração seja dhtermin•acia per rootivp cic f4ede Mdieft.
devidamente comprovado : um . certificada ri. 454,,, do; TeSal1146‘1':•0•'
cloral.. do defaSsito falte de treze apbliceS •(18) ao potl..oft
cada i'.1111a, as: 176:951-3, 199 . .969-71.. 1.79 •:983-,7 e .i793,.99:0:P..`
ereto n . 15.037, de 1921, cora COlipon g •d p•
de. 11139
.
tornado por termo a . 480 na. Mn 159. .
Cláusula nona: '

Independentemente da . pena contratual,'aChna-tugtilatiiarAt.o..:fleã
eonvennionado que, 'se d fornecedor deixar...de efetuar ioterity.ega
Material, no prezo - e -condições. estabelecidos; poderá ar,coniSSZQjaifq-9,tr
rir, de terceiros, material --1d6ntico ou sirbilar, correndo a" ti ilferepça
de preço por conta do fornecedor e . Rende ore dobrevel rpm'.
eire-

Outf . ,

•

•

•'

;
Tendo..amhos' os contratantes manifestado
som t assentiAanto
triadaa' as ci4usnlas do. presente contrato, foi , ele•;t6macier,p(Wt4rPoe0Merti . 345.,ãe fls. 900-003, do liVro, 21' do Registo dnetve•fr4bs•ddri,-

'Missão Central de.- Corhpras, •.sendo ra primeira' folha: . rrilarácf.da,, e s.
última assinada peias Partes 'e testeinnnhas de ato.

Pele enrniesão Centr -al de-roinPrÉtS:'-ftinvet: Moreira da Poweer.
diretor.
p eio fornecedor: Poli procuraello, Arthur PalcOo.
Tr - f ,VYTUT1h!!!4: Fernando ..Thcrtfnt —,lifftmét nutro
_por.',,delegactid
'Ministre 8 rá.gftmry,
6tfev.
SchPring;
• -.Lr
•
.•
•' •
• •
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PARTE COMERCIAL
S:ndical dos Corretores da Bolsa de Fundos PúblioGS do Rio
de Janeiro -- Curso de Cambio e Moeda Metálica

CR

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1938
Praga
À vista
Livre
Oficia/
n•••n
828963
n•••n
$470
n••
$911
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51960
41200
$319

Dr,vertilitn

O I)

A Câmara Sindical dos Corretores da Bolsa de Fundos Públicos
do Rio de Janeiro, em sessão de 16 do corrente, resolveu admitir
negociação e respectiva ootação oficial da Bolsa, as ações- nomina!tivas e ao portador, da Companhia de Comércio e Indústria Preiteio
Boares,' em número de 6.000, do valor nominal de 200$ cada uma,
integradas, representativas do seu capital social de 1.200:0001000.
Na Secretaria deata Cámara acham-se arquivados os fac-similaot
das cautelas das ações e den,ais documentos legais.
Si .cretaria da Câmara Si4dical do Rio de Janeiro, 19 de dezem17ira, síndico ,
b r o de 1938. — 11;) ,n' ?. de
JUNTA IDOS CORRETOUES
DISPONIVEL

N. 272
Ria de Janeiro, -16 de dezembro de 1938
Movimento do dia 15
Café

Entradas.
Saidas
Consumo local •
2ii95 Café retirado do mercado pelo Departamento Nacional
do Café.
Caf doado. . • • •
é
A1023
.............. . ..
41310 Existéncia
Preços por 10 quilos:
1620 Tipo 3
01682 Tipo 4
68800 Tipo 5
48106 Tipo 6
98608 Tipo 7 ..
41359 Tipo 8

Sacas
12.640
23.157
500
—
40
039.729
nn
.•n•11,

le•n•

n•n
1n11

•••••

a nadã
.nstria

.
.

....... e .

-• • • • • •• • • •••••••••

•••

•

Moeda

rwra.
.
ollar
. ........
'raileo
..
cudo. ... . . • •
, éso-argent i no . . • .
s0-11 ru gr' áio .
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ktlear

=me,

Endractae.
m I•1 •
1.200
Saldas
....... . ..........
19.308
Existência. •
., . . „„
31.990
...
- Mercado sustentado:
Preços por sacos com 60 quilos:
Branco cristal ..•...-..
558000 a 561000
C. amarelo
•
Nominal
Mascavinho. ,. ,. e
Não há
Mascavo. • • . • a • 1L
388000 a 391000

Sacas

971969
101795
*579
916
.
41742
7$511

-zeichsmark. e e • • •
5000
•• •••••11.1~1111••• • • •
8781
•ca. ••
•
imieeeeamai.....-..a.
98000
~~~~44.4.é.
.on
46989
........
•....~.....•..•
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1936. em Xeei(91Sal de Queiroz
,rirrect, síndico.
Cotaçlfes oficiais de *ai*
Apólices da União:
i, ,v.:, rsas emissões de 1:000., 5 %. port..
8201000
, iversas emissões de 1:0001, $ %, port.
8081000
:eajustemento económico de 1:0008, 5 %,• port,..
822$00(,
Obrii.%•eões da União:
Couro Nacional de 1:0008, 7 % (1921)
1 :0308000
'eaouro Nacional de 1:0001, 7 % (193i7) •• n••••~n •••• 1:03011000
j'esouro Nacional de 1:0008, 6 % (1917)• •
9578000
'er: •ovifiria:! de 1:0008, 7 % ( 3 " emissão)ê. a
1:0306000
Avio; cos Municipais:
;• ,, , préstitno de 1904, port.
4028000
•• • • • • • •
sepréstirno de 8 %. port. (decreto 1.933) • Ir NP,. ••• ••••••1 2008000
la,,réstimo de 7 %, port. (decreto 1.550) • • ••••••4r1731000
••*ri
•,.réstirro de 1931, port.
•••• , 1818500
..
tms ) i res Estaduais:
Jus Gerais de 1:0008, 7 %, port (10.24 6 ). • • •••••••
7851000
tinas an-ais de 2001, 5 %, Po rt. (1934)• . 4 • se 4-* ••••n••• I••
1486000
ci nas Gerais de 2001. 9 % (1994) 2' série. • -1..1-•
17211;500
1/ 11;In.4*. •.
tinas Gerais de 2008, 7 %, Port. ( 1 914 ) 3' séri•. •
1.70(000
Paulo de 2008. 5 %, port. (1935).
1966500
1, ormizailas de São Paulo de 1:0001, 8 %,
9886020
Ações , de bancos: •
Péblicos
428500
em4-cio
235$000
Ações de companhias:
:Yti-ada de Ferro e Minas de São JerOnim
. .o. . • • e.....,
1141000
'-;a
ulist de Estradas de Ferro
•
2371090
.Dybentures:

Moda°

Entradas — Não houve.
!idas. .
......
Existência. .
• •
Mercado estável.
Disponivel.
Preços Por 10 quilos o{ mercado:
Fibra longa:
Tipo Seridó:
Tipo 3
Tipo 4
Fibra média:
,Sert6es:
Tipo 3
Tipo 5
Fibra curta:
Paulista:
Tipo 5.
Bente Dias Pereira, sindico.

Fardo,
..

1.224
15.70 •

1126500 a 436009
416000 a 418500
398500 a 408500
2C$500 a 371509
368000 a 379000

afirtitCano D1 PC,' 11'n
N. 273
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1938

novimento do dia 16
Cole

Eatrada3.
Saladas. . - .

Docas de Santos.
.
• ..... • •
1960000
.
•
Vendaa a prazo: .
Cosieumo 14;ed
C .. -odlices do empréstimo municipal de 1904, poét. Viv,
•
Cata retirado dn mereado • pelo De : park/une:Ato Ncional
a
, a dias
440000
do Café
.. '
ie de janeiro. 20 de dezembro de 1936,- -:- jfivetigl 4111 Qffigir‘z Ga% doado
sádico.
ExiatOucia

Saca*
17.007
2.42
S•

fla r.tdbla 21

-Tipo 3 .
?Tipo 4 '"?ripo 5, •
'Tipo 6 • r Tipo 7 ..
'Tipo 8 •

•,•

por •10 quilos:
.

...

OCCO(i(

'• ' .- '

Fibra média:

'.rr,..).:.,,,,-.,,,,,:
''' ' 1"- 1 ,.)/...
4• • r•-•, ..• Tipo

•'. .,

MOI. ..• • •

.....,.
....o. .....

cw•IIQ -:,''

4

I

J.

i • 41..M....,- ,, I y.

Dezembro 1 -de• 1038 • 2(1083

k

rir 414. V./ 1-.

.

Sertbee:

A
• • •
it
Illrip9 sr

ow * •••••:•"••• • •
te !),

.

• •••n

Fibra cui ta.,: I.•'
...

• ....

......

Açúcar

Entradas

..

• ••••• •e•-••••

•Mem MeelloMMIAM • • •

Saca§
4.000
1.000
31.090

•

Paulista:'

•

':

•••••••~0.~~

'

.

1

..

-

,•

898500 a 401."Jon
8811500 a 37$:.,041

,.

'' .'''" ‘ ' ,' •••• "-'. '• .',.

'

•• • ••••••ralrmaaaara•MIMIG• •
•
.
15.
Peretsa,
'
O síndico, BentoDfas

46$00•0

a, 3 7 $!.: )

utexadvini

•

SI
Saídas.
Existência. . • •• •
•-•mM•M•tm•~4~M~.t • •
Mercado sustentado.
Preço por sacas com CO quilos:
Branco cristal.
1¥5$009 a 568000
NoMinal
C. amarelo. . • a • • • .....
/430 há
Meem,999-Mé
• M'9,19
Mascavinho. • a • • • • • 'n•••
083000 a 303000
Mascavo.
• • De a e..
MIMM:•;• • • •

SP•10. •••

;

•~•••,,a:r~.. -ma or•mml•t~a~
C , ( I • • _ .- .' -- (- t r- ,
•

,M.J• • • • •

._•(

. • 1111•A'

r , , ,.. ,,,".., ,,I •. „..,, '
‘I ;.' ',' : ,:' I :i, i ! '•.

n. Iro
Rio de Janefico, 20 de dezembro 'da 1988
~imanto do • dia 1,9

1Iht ... . .........

AlgadãO

ntradas. . e

s-rIMP• •1•M

15à15

Tipo 5. • o •
Tipo. 6. .
Tipo 7 • • •
T ipo 8. . •

.

••

.1' • 1•'
'

•••• • . ••••
...
•
• •• •••••••••!W•••MMI
• • • , • ... • • • 1' ; • • •

1,,
0, •

er'e

•

Ster.è.05
.
")
• .rliier •

3.5r40,1a.i
15,230rid
20.280

Entradas. • •
em &a. •.•,~9, f-* mo' .04... ••••••4
••
Saídas ..
• A•M.̀•••••Cetranel•••••~!•• mf•••• n•••MC•1•MMM:
. Existência. .•• • ,c.,••-• ••• ••••nefele,9999eueeMIM

Mercado anate/dado.

113ranc9 .crlátal •
0. :miare o, •

'•

55$000 a 5630041 ;
Nominak
• Não há
889000
, a 201n),;/15

. M491•9•
- •
•-••••'•.ele'aenMMIMIMM9

-411

••

•'

•••-;

.
LICe'9:•• •7•;ke,M;MieMe. leeenet

j• .4% • • ;o •'• •-•

Sacas • ' Entradas: . • ••

Movimento do dJa-

4.342 '
1.600,

••• ••••••n•n ••• 441-•/44km 01. 4111MM/MOM•-•••••MM
4,40.4.1.4MM . N4 1.0MNIMMiommoM
•M,
•".• •••• Mo:4M
•• Gee.* •a •••• • •M
e •-n••
:Ármill/Moo, • •••,•41.'
414~..4.44444....m• •MM.M....g.
, •
nee • : armo ex. ••• •••• • • •••• s1I Sm exeMeDMEe•M,I;4191,

MaP en•VÕ• .: • te
.,

Janeiro, 49 de dezerobrõ 04. -,t_938
VOO
•

•

Tipo 3. . • .
.
T ip o 4, .

MaecavinhO.

N.274
Co

•
;-

•

M, jit; t•••••n
E
t
Fardoâ Saídas
•4 OOOOOOOOOOOOOOO.
..... •
310 . Consumo local..
705 '. Oafé retirado clic; .inejoa.do pela DaPareaMento Nacional
15:371 .
do •Cafá. • .. -. • • . • •,, ..... • • ._.
Café doado. • • o. ...•••..,..,..... • ..• .....:••,•,•;•..&4•i
, • ' Existência-. . •a.. • • .... ••............
. . .' .....-~
" ~Hm. •-••n •••-•......
Preços por 10 oulloal. • , •

•••
.••
Entradas
.•
Baldas. . • , • • • „„, ......... •
9...9 • 9 • • em agreepMe•MeeMMAIMMeeM •-• • • • ••
Existência
Mercado estável
Preços por 10 quilos elmereado dispo~111;
Fibra longa:
o
Tipo Seridé:
428500 a 43$000
OrmS• • • ao*Mml• • • •n••^.40MMK
Tipo 3
43000 a 41$500
Tipo 4 .
Fibra métlia:
Sertões:
•••
098500 a 403500
•
Tipo 3
•
663500 a 378500 •
• • es•Mee • • 1 • Melel•• • a • •••••n••••••n,• 41949119•••••n•~07
Tipo 5
Fibra curta:
Paulista:
2104000 a 378000
Ti po
-ar •••
• ••• asomle,46-• 4~14M• a•MIMIN
Bento Dias Pereira.
O , .áindico.
•
MERCADO »taco/Iram

MO

81.1•1.0A-5

•n
-••••••••• . ..••c• • • '• • • WIMMID - •

Éd-Mos'
1.063
29

:safa MeM• •`•-.• • 44-M4•MIMUMM•••n•••,4~• •e• • • • MOMMML1911,M;e•, • •• • ......
4194191taMee

• •
4 0.470 Saídas •
510 Existência., • • , ., •
••
500
• •1
'
Consumo local
Mercado estável.
Café 'retirado do mercado pelo Departamento Nacional
Disponível.
do -Café. . .
•
Preços por 10 quiliÁCISIiilelicadoi „
•••
Mel• e . .. • ...o:
AB4
café doado. .
• • M
•
Fibra longa:
,663,546
•
mamwmamama
Existência
• • • • • • • •• • W o.
Tipo Seridé
f
e
•
—
Preços por 10 quilos:
I;
• 42$500 . -481,57Q,,v1,
•.
•• e• .....•,41$000
Tipo
igocni.,,,
•••-,•,
Tipo ,4
,
..• • .mmm-91MMMMMMM. •
.a
Tipo 3
...
Tipo 4
Fibra
médiaT
,
r
•
o lox •1•3
Tipo 5
-:..
•Oe tWee •
t•
ri G')
Tipor : 6 1• •• '
$5,R
,, 0: a :".111DUri l.9• 5
' • tipo . 3.
*Me • • VI, 1B; e n••••••••••M9•9. .m948,1111/1
Tipo' 7•
• lio • , , • e • •
Tipo 5. • • .
.
.
Tipo 8
.• • 44y •.ot • 44 ..4 f• •„•"•,4••••04,;,•••Koora•G,MJ• ,V .4'61;54 , a . 374;050
.,
Açúcar
Fibra curta:
! --:-. •
Sacas .
- intPligtea...„..,
:' :-...,.......
....., , , .
•: , 1 #.1' .•••••••n•,1„',:•: 'g: r • • i -V .•111:P.''';'1'.1:''.::
485. 'Pipo . ft : • • . .....!.• .....•......r.. •-•' e- • rara'. •• • o e eller, e ,cc. ..86$000 : a 3A41.01l;,.,,
trad as. • • .
•••
•••
-o • '-.: 2., ,, -.
515
O •étrálcso, Benta -JIM:aí Pereira.
, Saídas • • . • ... • • • •'; ........ • • • •co-lo• r"•••...m.•
"31
•)440
, ........ . .
Existência
'.• •,'" • .- ''
Mereailoriaa,„ :,..)
Mercado sustentado.
Junta .dos ,Cpr.rOores le
S! •
;,•• n
.7"' n ;/; •
k
Preços por 'sacos com 60 quilos:
re. • • , 3- •
.65$000 a 56M11:10
,• ,..,............,
• ..
Branco cristal
Rio, de: Janãro, 1_2-de dezembr.o
.1•
«4r
N.;
4, • '•••‘;•
Nominal
..-, • ..
C. amarelo
DE.,8
Não há
am' Mriet•
et
Mascavinho. . ,. • ....,
PRECIOS MARRETES . OFICIAIS QUE ‘ ,100RARAIÇA
••f
A383000 a 39;3000
Mascavo. . . • •• 14, • •44.
alry-alear^
; I NOVEMIffid DE 1938 ...
'Algodão
itw
_
Gênero .•••• Qualidade
.e .proccdencia
— Prece — Unidade
Fardos
Mínimo 31a.xustor,
100
Entradas
m • • ••-of • • ••••••• r. • • •--C . • o •• •
• • Skcasco--.";,- A
235
Saídas
• Aguas minerais:
15.235
•4- istênc4a ..... .. •••••••• •—••— • • •
. .....
- •••
Pot, Maca :
—"
Mercado estável.
0$09C1H
diversas
t.-1—
acionais
Disponível:
.
•
•
. .. marcas
,Preços por 10 quilos o/morcado_:,
Algod5.o em ,rarna:id
•
,
•"*.;
Fibra longa': •
,
-J'5'C'I'melado: •
lon . • •
pg:,9
• 5 Tipo Seridó't
40506- • 4
42350044t1,A1'300,..,,,,Fibri l l'onga,,---,,,ãçrkdó tipo ,
Ti Po 3
...
•*••4 • •n••••••••••••961Mi-righbolgre
o't • •,t44,I
0./9,00 . •!•!-p•N;
tip0• 5
'•
ffl IP
•
418000 a 3 i§511 0 • , Fibé g i,
• ..... .• a.. • • • a •
411,•

:Entra. Ias. •

• .

Saldas '••-•.•

O

,

*

••• e* • • e. Me•Mm•-•:••••• •••••••MI•IPIK• • • •
• 4•-• ••• • •'•-•.• ;e • • •4•MT•l•tbro• ...4•-•

• •

,,J14

fn

...''...5',C ,

h ..;"

•

. •
, ..
- • • - •

f

1,

.1

,

.

1--;

Niarla-reira

;41TO (iVICTAT,

Aguardente':
por pipa com 480
Naldos extra selos):
'13e Parati
De Angra

4206000 440•00
4205000 4408000
2505000 280000

)e Campos

Alcool:
Par rripa com 480 litros:
.l43 0 gemi,
Alial a:
Por quilo:

40051)00

$520

Dezembro d 19'j8

Sçi'l '5 O i

Farinha de trigo:
' Por saco com 50 quilos;
DP.9 la qualidade
De 20 qualidade
Semolina .
• Por Feijão:
saco com 60 guidom
Preto especial

•

256000
6,4000
186000206000

Preto no-A

4206000 Manteiga (novo)
Branco (novo. .
Mulatinho .
8540

AteZei
• , • 3080013
•• '338500
•

a, ..... .
..
...••...
.

Ilerva mate:
Barricas com 10 quilos:

506000
186000
656000656000

348000

388000

Alhos:
Do Paraná e Santa Cal
86000
98000
..... ed41
cento:.
Loulbo de porco.:
racio,iaís
18000
68000
Por quilo:
strangeiros . . .
98000 De Minas, salgado
81000
25800
28600
.1-N n Sul, ,s.algado
28300
25500
Arroz:
Por 60 quilos:
Manteiga'.
Por quilo;
gulha es;)ecial (brilhado) .
888000
90$00â
58790
6130
•gulha de i • (brilhado) .....
788000
786000 Do interior
gultia especial
886000
886000
iponês epecial
588000
Por saco com GO quilo
581000
nrnês de 1'
541000
561000 Arriarelp. • . • . •
248000
232000
,ponés do'•
491000 Vermelho (Catete)
471000
278000
288000
, pcnn-és dr
MOCO leselado.
• 4.A.
~09
228000
235000
,
-anga
. Mul!pal
0414"
Óleos:
Açúcar:
Por quilo bruto:
De linhrtea — em barril
38600
e
• Por GO quilos:
De linhaça — em lata
38800
•..ëiou)
55/niuct
565000
Por lilro:
-.siai amarelo
.....
De caroço de algodão, racional
25600
Não ha
I, ascavinho .
Pn!sfialo:
395001)
38$,,00
Por quilo:
Por quilo:
im Norto,
rno
1800
1750
8800
13140 Do uI. . . .
íivado de l a. (extra)
. •••••-18000
!tioadode 1`
firacio do 3,
$83(..
CóW1 GO CU ilos
gro~
171000
Lacalhau:
-u norte — moldo
W.f.
188300
Por caixa com 58 quilos:
e Cuim Io — gen =, .
151000
970:300
2600:w
De Ca $: . ti
.o
168200
'poPior
2550(0
2n5$(,
2ffinerin 2110
Por qwlo :
Banha:
(S,;1N
18100
11200
Por caixa com 60 quilos:
`11.).a. alito
!morto Alegre
190é3060 22050110
Por lo io
Laguna
196$000 N íjr p irn
195800()
. .
28600
25700
• Tf ani*
19850ni3
225,~
2$70d
28500
Ào ruo tc
38800
, 38700
L:atatas:
qi!ilo:
Por quilo
4;760
do interior
:.acional
38400
38500
Ccio1as:
o Sul —
:•$
• • .... .... •
35200
35300
Por quilo:
Mineiro — patos e
35100
38200
100
Bemol Nas PereteG.
Galé:
Por quilo:
i-ra )do 1*
Nominal
rra
Nominal
de 2'
z. 10 quilos:
Recebedoria do Distrito Federe]
e g -ior. tipo 7
Nominal
Farinha de mandioca:
Comparação da renda
50 quilos:
Geral.
• Exclusive
.
31000 328000
depósitos
196009
306000 Arrecadada de 1 a 19 de dezembro de 1938
• .refina.
268000
278000
28.133:1651700 27.401:8675100
OSSO
Nominal
Inin 20 de dPzembro de 1938....
1.483:5161600
1.451:0738300
Vareio de trigo:
Total...
29.616:6838300 28.852:2748400
Por saco com 35 quilos:
trn. Igual período de
25.308:3388000 24.872:5608600
Nokihos Nacionais.
66500
66000
Dderença para mais em 4938„,,,
4.308:3455800
3.980:1795800
Remoido:
Por saco com 49 quilos:
Arrecadada de 2 de janeiro a
Moinhos Nacionais. .
Ite000
156500
o
te de dezembro de 1938
481.812:8376700 474.026:3456000
gen igual período 'de 1937'
888.522:8446800 389.440:1076708
Pacelinno:
Po::. soco com 35 quilos:.
Diferença para mala ein , N89
113.289:0926900 114.370:2376800
•
-a %laia/toa Nacionais
6g000
84669
ot

••••-•

e

Por

Pai

RENDAS PUBLICAS

•
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Recebedoria Federal em '. São Paulo

EDITAIS E AVISOS

BOLETIM N. 13

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PO SERW,00.
, .. •
PC1IL1C0
• Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento
,L,
----1
,Classificavuu uus vitiluiukii.us ,liaaàaesuus ..uu ta. painirs2 p....„ . e~..f.

COMPARAÇÃO DA ARRECADAÇÃO GERAI;

Arrecadada Oe 1 a 15 de dezembro de 1938. .....
Fm 16 de dezaRiko de 1933
Total
Em .igual período de 1937

• a .011.W.C441,

37.152:717$200

4.095:2973400

4412.246:014$6Ci0 Alento -ao curtais aaCluze inicial aa carreira ao datilografo de qiiialquat
. Ministério, aprovaua em 13 de dezembro de 1936, pela dg. .~~e 4
14.269 :0313800 jaeliartainente Adnunistrativo do
:
peryago
, gailigisaa
1.
3.975 :9823800

.,,)e9,4„..r.,

Diferença para mais era 1938. .

Arirecadada de' '3 de janeiro a 16 de dezembro de
335.071 :6303390
1938
276.168 :6803500
Em igual período de 1937
Diferença pa pa 'mais em 1938.

58.902:9493800

comrartaçan DA RENDA axeLusiva eranisrres
17.036:0103800
1.091:7133200

Arrs radada de 1 a 15 de dezernbro da 4938
Lm El de dezembro de 1938
Total.
Eni igual período de 1937

..

18.127:7243000
14.121:1393300
4.006:5843700

,Diferença para mais em 1938
BOLETIM N. 14 •
COMPARAÇÃO 0.) Mítil nT:ADM;ÃO GERAL

18.248:014 00396 :0553800

Arrecadada de 1 a 16 de dezembro de 1938
Em . 17 de dezembro de 1938 .
Total

18.644:0701400

,igual período do 1937

15.681:7281309

Diferença para mais em 1918 ,

2.959:3421100

Erti

Arrecadada de 3 de janeiro a 17 de dezembro de
335.467:6868100
1938
277.581:3773000
Em igual período de 1937
57.883:3091100

Diferença para mais em 1938

ceiárinaçAe DA RENDA EXCLUSIVE ezpésrips
Arrecadada de 1 a 16 de duzènibro de 1938
Em 17 de dezembro de 1938

16.127:7211000
393:7863100

Total
Em igual período . de 1937

18.521:5101100
15.529:2i3S100
2.992:2573000

Diferença para mais em 1938

Alfândega do Rio de anileira
RECEITA ARRECADADA

Datas
Receita do dia:

Importáncias

19 de dezembro de 1938

1.547:1733200

.19 de dezembro de

Receita mensal:

De 1 de dezembro a 19 de dezembro de 1938
De 1 de dezembro a 29 de dezembro de 1937

28.4239$100
114.1150:1,34$800

Diferença da receita arrecadada 'para menos em
1938

e.435:805$700

Receita global:
De 2 de Janeiro a 19 de aezembro de 1938
De 2 de janeiro aiO de dezembro de '1937

i • O,

....- -472.031:4093900
489:439:147060

Diferença , da receita arrecadada'. Pará: menoR em

17.357:7373400

b.

Alaria Margarida de Aloiaiiiaiv
lua liupcunani.

.Leuaur .1:41,114LIR AUL

Maria AileiViaaae Couto,
á • i..euiiia moines aos ISE111.98.

O.

-•ert/

'

•

§. ulula JLage.

9. buiria Lê.
Aires.
10. Lai.lus
11. .L'euro Yiutias.ae Uastro,
12. Aliela tur
ue acurais.
13. Rimei:era) u. aos Reis.
14, Maria ue Lourdes ii. akiranda
15. pateiem /lona Zamitt.
16. Beatriz Lieleááa A. Alves..
17. Maria da taineelçao miragaia..
18. IVinton iloteine ao Mele.
lu. is_vaelioa OsOrlo ue Almeidt,

20.Ulanote V1010116 Alonso.
21. _bruaca LuizE ttonctuu.

22. Miriam ue Lune. e Aranha.
23. Vante ilenecuto Cruz.
24. Maria JOkú it. Rodriguez.
25. Ouilhernima Mactuau.
26. Maria Vestmea V. Meia,
21. Anemia ue ba Pereira.
28. Maria Antometa N. Cavassozaa
29. Ilulio Manaus de Oliveira.
30. Juvenal çomes de Sousa,.
31. Ma.'13. Gabriela C. Góis.
32. Manha Pereira da Silva.
33. Maria Iriam Brim.
34. Dea Bointénapn.
35. Dione Gentes dos Santoe,
36. Zaira Pereira de Melo.
37. Arabeia M. da Rocha.
38. Eloali A. Duque Estrada.
39. Odete Margarida do Selma"
40. Mário Guiruarães
41. José Quintais Guimarães,
42. Ibera Gilsbn..
43. Maria Silvia Gomes.
44. Sebastião Niger de Paiva.
45. Eulina Bomtempo.
46. Manuel Pedre'J. Dias de la
47. Teresa Eugénia Hussak.
48. Pedro José Vieira.
49. Sônia Passos.
50. Maria Calrbon'Eppinghaia
51. .Sérgio Candido Schneer.
52. Dalva Duarte Besouchet.
53. Joaquim A. Rui de Carvalho.
54. Carmern da Cunha Graça.
55. Odete lloseire.
56. José C. Pereira Garanta.
57. Newlon Ferreira.
58. Carmem Monteiro.
59. Elizabeth M. Jourdan Barroso Regt;
60. Raul Gonçalves de Moura.
61. Adernar de Freitas Macedo
62. Elza Gaudênclo . d'e Queiria
63. Carrilem da Rocha Sodré.
64. Maria Ladeia C. Branca,
65. Maria José,Nonnenberg.
66. José Vieira Lobo.
07. António. de Azevedo Ramos.
68. Henrique Moreira Couto.
69. Clementina Gerei:alo.
70. Judith Barreto de Sousa.
71. Zulmira de Barros P. de Cariai-e"
72. Cecilia Reis.
73. Dolores Broa.&• :
74. Maria Esteia Almeida
75. Ruth Guedes de Meto
76. Peruando Carvalho.
77. Armando Hefirlifues.
78: /Ilida DurtieS de Ceratlehirli,,
79. Usa Carvalho de Abreu

(3-.1!"
•

"I';.ifsj
4.•

i

r:',

•;

•

Quarta-feira Cl

_

DIÁRIO OFICIAL

-

•

%galé& R. dos Santos.
. lgar Gomes.
alfretio de Paula Faria.
Angelina Laurino.
• . Atine de Freitas Caraol;lotO.,
• Godol'redo da Costa Araujq-$(i, Jazielita B. Cortes.
Maria Correia Barbosa.
Tavares de Sousth
• Fia Futuro.
• n (,.
ze Áureo de Pontes.
• ),. Alemildre de Moura Campo
Naild0 F. 'Santos.
Vancia de C. Vieira.
l
l'aiséb;o
da Rocha Filha.
4. Zulio;ca Matos.
n6. Edla Weekes.
17. .100 da It. Ferreira Júnlog..
. Lúcia Vercesi Sisak.
;O. Rosa iting.
i0. Iludo .di Bias.e.
i. Hortincia de Castro Marques:,
Goorgina E. Ventura da Costig.i.r Maria Elisa Barradas de M. kl
4. Vitor José C. Ruiz de Azevedo.
J".3. Ilerta,•Anita M. Weibel.
0,bdulia Bauer Carneiro.
17. Silvia do Amaral Fontoura.
.8.. Renato. Jones
. Carboggini.
er Lopes.
• „turaArtigos
_
aa
248-C
to. Eito Vitória Goulart de Carvallei
•11„ tonina Cunha.
12. Eve.raudo B. Chrockatt de 134
13. De:Alinda Lopes.
14. Molde-de Oliveira.
Z. Marilia Machado Gonzaga.
t.$orge V4rzea.
ti. Zegite Chaves de Sousa.
Adauto Guedes de Aratajcas
t p .Fábiola do Costa Araujo.
• 20. Lourenço 'Soares de Mourai
44. Leónidas Marafelli.
Ahnotioldo Gama Filho.
?#3. *ide L. Moreira Barroso4
4. jklarlo Teixeira de Barros.,
25. Alice . Carneiro Rodríguev
•ta. ELvira Baliú Pueyo.
•n. Vatter Coutinho ChL
28. 1,,nei1a Gaivão .
•29. Itélio * SirnãeS de FigueiredaNa;\
30. Naurjelu de Melo Purosa.
Branoo.
.31. Milria Luiza

Roberto,

'aaloben •it. 1938

11n1

Santos, Francisco Ferreira &ferino.
Reprovados - 10.

Inspetoria do Tráfego, era 20 de dezembro de 1938. - Ca

P•

Osewitino Kruel, inspetor geral de policia.

Rio-ç

Policia Civil! do Distrito Federal
INSPETORIA DO TRAFEGO DO DISITUTO PEDEIRAE

•n

Pele presente edital fio= notificados a oompareoer nesta !na.
fp-ateria dentro do prazo de 48 horas, para responder por itIf4a95001
40 Regulamento do Transito, os proprietárias ou condutores da
-ivaleutua abaixo discrirninadoa:
- .3.rt4ge 386
• Ma1ric14a
Ónibus:
Companhia de Carris Luz e Força do Rio de Janeiro 41,
{(04 e 523 - Artigo 248-L.
Mário Biane,hi - 424, 520 e 551 - Artigo
Viaoão Continental Ltda. - 144,851 e 720 - Artigo 248-L.
josé Correia Lopes & Comp. - 182, 192 e 208 - Artigo 248-4.'
15I • P . Salgado - 803 e 787 - Artigo 248-L.
•:fiado Central Ltda. - 729 e 838 - Artigos 248-L e 88.
Empresa Interestadual de ónibus de Luxo Ltda. - 545 e 54
e 248-L.
'À
- Roberto J. Schraidt - 576 e 719 - Artigo 248-L.
Auto Viação Cruzeiro do Sul Ltda. - 898 e 919 - Artigo
Sociedade Cooperativa dos Chauffeurs - 165 e 973 - Art. 248-14-.,
Martins Jordão & Comp. Ltda. - 37 - Artigo 248-L.
'Américo Duarte da Cruz - 327 - Artigo 151.
'Empresa de Ónibus de Luxo Ltda. - 445 - Artigo 248-1
ftena , cenea Auto ónibus Ltda. - 853 - Artigo 24844
1-1n ,.:; -o àft,ale Parada - 8.452 - Artigo Si.
á/ionize' Luiz de Melo - 9.975 - Artigo 248-L.
"Paulo Pereira de Oliveira - 10.388 - Artigo 143.
!António Batista -- 10.560 - Artigo 248-L.
Burinist a r - 11.014 - Artigo 192.
Sarmento Pereira da Silva - 11.091 - Artigo 248-1..1
Osvaldo José Tel---cira - 11.128 - Artigos 102 e 257.
.a1..oio da SiR a. rontouro
11.317 - Artigos 79 e 81'„
- Artigo 79.
4...iro de Almeida - 15
z

Ytti-

r MINISUItIO DA JUSTIÇA E NEWCIOS INTERIOREN
Policia do Distrito Federo(
INSPETORIA DO TRA2/1049
ZICAMII D g 3:50TORISTA9
Xesiiitado dos exames efetuados ao Ma 90 iá eorreatel
• orova•los - Vatter Leitão, Joaquim Duarte aibeiro, Amaded 2113y r•. 'erre-ira, José da Silva Guimarães, hei; Valente de Pinho, Jo go Okag
élkon 99AIL" JIdfflatfill
-,%440 Araujo Ptiw irle /101IMS 79/40
>

ri o 1)

horto Pfeiffer, João Ambndola, Sebastião Gonçalves do Freitas, José
Lopes Ribeiro, Davi de Oliveira Carvalho, João Ferrari, Paulo dos

32. Gilda 'SPOrtelli:
'Oedrina''Vidal ~pante*
3. Lia Rastos • Távora. •
. Loisa Mendes.
36. alaria da Cunha-Graça.

•n. Geriel1e -Maria •CiamuyratiOa
3g. Elág Parrini Loureiro.
.39. Iiranciseo de P. Ribeiro FORUM;
aria Ernflia P. de Pino.
1. ,ieardo Jorge Filho.
12. Ar,tur Jesus Alves.
43. •Bugo-Laércio de Barros,
'L4. Maria' J00 . S. 'Borroinou. •
António cios Santos Batista,
•74m ., de Mendzinça Mota.
Beaerra Cavalcanti.
.
• 5 '7.
e çle Mi rauda Cordilha.
• 5m,
".
59. Maria de Lourdas da Silva Rabehia
Dalva Gama Soares.
il. Ida de Firieiredo Lobo,
st, Jao•va. de 'Quadros Sousa
53. Mary ''T'rialão.
•
Noviar da Brito.
4.
r.6.. Noa Fsco. •
• . Joga Ribeiro Dias.
."" 5
557. Iola p en Correia de O. Ramos Marta.'
aiO de Janeiro, 17 de dezembro de .1918.
s:•cretário do concurso.

(Seok!

Eugx'inio Ferreid. a Novais - 88- Artigo 389 g la
'Francisco Ferreira Silva - 517 - Artigo 192.
José Alves Sousa Brasil - 895 - Artigo 82.
José Gonoalvas Fonseca - 2.298 - Artigo 85.
José Pereira Matos - 3.099 - Artigo 257.
António Neto Bittenoourt - 4.341 - Artigo 248-1,
Paulo Mano de Sá Freire - 4.454 - Artigo 82.
,Othon Soares - 4.52,0 - Artigo 102.
António, Fernandes Pereira - 4.583 - Artigo 102.
Antônio Pinheiro - 4.651 - Artigo 86.
Plínio Marques - 5.233 - Artigo 102.
Paulo Neto de Freitas - 5.571 - Artigo 252. Américo António Lopes - 6.134 - Artigo 248-L.
José Franciaco de Matos - 8.779 - Artigo 248-L.
Luiz de Sousa Aguiar - 7.177 - Artigo 248-L.
Valter Orth - 7.595 - Artigo 248-L.
Fernando José Tinoco - 7.737 - Artigo 102.
Otávio Rodrigues de Lima - 7.795 - Artigo 102
Josué Luiz da Silva - 8.534 - Artigo 248-E,
José Cândido de Araujo - 8.806 -• Artigo 10 2.
José Duarque de Macedo - 9.550 - Artigo 248-L
Mimo Ferreira de Melo - 10.863 - Artigo 248-L:
José Maria Ferreira - 10.611 - Artigo 85.
Albano da Rocha - 11.289 - Artigo 248-1.
Rafael dos Santos . Alexandre -.11.899- Artigo 102
Américo Correia -- 15.574 - Artigo. 248.-L.
Carlos da Conceição - 15.596 - Artigo 248-L.
Edmundo de Almeida Parar:hos - 15.772 - Artigo 86.,.
José Felipe de Almeida - 16.225 - Artigo 248-L.
16.426 - Artigo 84.
Pedro de Abreu
Aznélio Morais - 16.569 - Artigo 86.
Manuel da Silva Adonis - 17.035 - Artigos 79 e 81,
Manuel da Silva Menezes - 17.'209 - Artigo 248-L.
Luiz Pedro Gomes - 18.381) -.Artigo 248-L..
Osvaldo da Silva Rego - 18.395 - Artigo 248-L.
Carlos Lago - 18.410 - Art igos g t e 257.
Oavaldo Schuback - 19.079 - Artigo 248-L.
- Antro 02.. •
José Maria Martins Henrique Fernandea iVeira - 20.693 - Artigo 1021
José Pereira da Costa - 21.026 - Artigo 258-L,
22.436 - Artigo-8{.
José Fernandes
2384.;.
António Pedra Ito-drizeo .s Narbal Fernando Barreto da Rosa. - 25.0,81 - Artigos 2•18-L e :aj..,

_.
_
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rido por Manuel dos Santos Guelhas, conforme publicação no
rio Oficial" de 23 de novembre de 1938.
Processo IL 49.353-38. Serviço Regional no Distrito Federal, enil
R2i de novembro de 1938. — Arnaldo Fé Pinto, escrivão
(C. 7.913 — 22-11-1938 —Á17100, 29 veZes)4.

Antônio Agnélo Sousa Filho — 28.053 — Artigo 248_T.
Artigo 2118-L.
VitalMoura Castro — 20.310
Geraldo A. Faria Batista — 26752 — Artigo 85.
fteioll Brandão Pereira — 26,999 — Artigo 84.
Nota — A falta de pagamento das multas, importa na apreensão
dos documentos do veículo, ou de , sou condutor, de acordo cora o
Diretoria do DOIllínin da União
prescrito no artigo 382 do regulamento em vigor.
" De ordem do Sr. chefe do Serviço Regional, chamo a atenção doe,
. Bto de Janeiro, 20 de dezembro ,de 1938. — O inspetor.
interessados para o aforamento do lote n. 28, sito à rua General
Olímpio, na Fazenda Nacional de Santa Cruz, requerido por Carne-,
lita dos Santos Morais, conforme publicação feita no Didrio Oficia(
de 26 de novembro de 1938. (Processo n. 50.653-38).
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SA1D,13
• Secção de Cadastro e n2gIsti .,-, no Distrito Federal, em 23 de.
Universidade do Brasil
novembro de 193. — O escrivão, Arnaldo Pé Pinto, escrivão,

FACULDADE NACIONAL DE MEDICINA'
CONCURSO DM HABILITAÇÃO

De ordem do Sr. professor Dr. Alvaro Próis da Fonseca, dire(or da Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, se
faz público, pelo presente edital, que a inscrição para o Concurso de
habilitação aos cursos de Medicina e Farmácia, estará aberta de 241
a 30 do corrente mês de dezembro.
De acórdo com as instruções contidas nas circulares as. I .-200 e
$.100 do Departamento Nacional de Educação, datadas de 1 de junho
de 1937 e 22 de agosto último, poderão concorrer ao Concurso de Ilabilitação, para matricula no ano letivo de 1933° candidatos que tenham
Soneluído o curso secundário nas seguintes condições:
a) Os que tenham feito a II série do curso complementar e que
lipresentem certificado de terem obtido a nota 30, em cada disciplinúmero
na, e 40, no conjunto, nos Lermos do 1° do art. 4, do decreto
21.241, de 4 de abril de 1932, combinado com o art. 20, da lei 9-A, de
'dezembro de 1934;
b) Aqueles cujo curso secundário tenha transcorrido, de acórdo
Com o art. 100 do decreto n. 21:241, de 4 de abril de 1932, e cuja
§` série se Lenha completado até a época legal de 1936, ou seja, até
fevereiro de 1937;
c) Os que tenham concluido o curso pelo regime de preparatórios
parcelados, segundo os decretos na. 19.890, de abril de 1931, 22.100,
• 22.167, do novembro de 1932 e lei n. 21, de janeira de 1935;
d) Os que tenham concluído o curso secundário pelo regime do
decreto n. 16.782 A, de 13 de janeiro de 1935, ou de acórdo com a
'uriná() do mesmo decreto, até o nao letivo de 1933;
e) Os que tenham concluído o curso secundário, seriado ou não,
pelo regime do decreto n. 11.530, de 18 de março de 1915, e hajam
prestado seus exames perante bancas examinadoras oficiais ou no
,Çolégio Pedro II, ou, ainda,- em institutos equiparados;
f) Oi que tenham concluído o curso pelo Código de Ensino de
,1001.
O requerimento de inscrição será instruido com 03 seguintes do- .
It

:turnentos;
a) Certificado de terminação do curso secundi?Io, nas !ermos das
/alíneas supra indicadas;
b) Certificado do Registro Civil (original);
c) Carteira de identidade;
'ti) Atestados de • vacina, conduta e de sanidade fialca e mental;
e) Prova de pagamento da taxa de inscrição (808000).
Nota — De acôrdo com a deliberação do Conselho Técnieo-admie ai) merode vagas
Jnistrativo, em sessão realizada a L15 do corrente,
para matrícula no primeiro ano do curso de Medicina foi fixado em
•j00 e, para o de Farmácia,. em 25.
A carteira de identificação, depqis de registrada na Secretaria,
fazer prova de Idenserá devolvida ao seu portador, afim de que possa
tidade perante as comissões examinadoras do referido concurso.
Os pedidos de inscrição, á serão recebidos' no protocolo quando
estiverem instruídos com todos os documentos acima enumerados.
As provas do Concurso de Habilitação versarão sobro as disciplinas lecionadas na segunda sárie do Curso Complementar (classe
de medicina, farmácia e odontologia) e obedecerão ao programa nis• ,tituldo para o dito curso.
i:niversidade
Secretaria da Faculdade Nacional de Medicina
do Brasil. — Em 16 de dezembro de 1938. — A. Riberio de Almeida,

classe K.

(C. 7.934 -- 24-11-38

414$100 -- 29 vezes)l

Diretoria do Dominio da União
. De ordem do Sr. Chefe do Serviço Regional, chamo atenção doa
interessados para o aforamento do lote n. 22. sito à rua General
O l ímpio, na Fazenda Nacional de Santa Cruz, requerido por António
Batista, conforme publicação feita do "Diário Oficiar de 29 de no-e
vembro de 1938, processo n. 57,275-38. Secção de Cadastro e Ree
gi .-tro no Distrito Federal, em 23 de novembro de 1938. — Amolde
Fe moto, escrivão.
'(C. 7.785 — 28-11-4938 • 4141100):
Tribunal de Contas
DIRETORIA DE TOMADA DE CONTAS
Pelo presente edital ficam intimados os herdeiros do Sr. Luiz
Pálio Debreix, ex-agente do Correio de Paraguassii, no Estado de
Minas Gerais, para, no prazo de trinta dias, contados da data da pu.
' blicaçâo dêste, recolher aos cofres públicos a importância . de 538323,
alcance apurado no processo de tomada de suas contas, relativo ao
período de 3 de abril a 15 de setembro de 1904. a cuja pagamento,
bem como ao dos juros da mora devidos- foi condenado por aeordão de
3 de dezembro de 1933, sob de ser feita a necessário cobrança judie

dial executiva.
• Diretoria de Tomada de Contas, 29 do novenir9 da.t938;. Mi
da Morais, diretor..
1~•n=11.
Triiwnol de Contas
I. )1RETOIll . n DE TOMADA. DE CONTAS"

Pelo presenti., edital fia. intimada D. Anália. Ferreira Cliedid7
ex-agente postal de "Ouriohos", no Estado de •São Paulo, para, no;
prazo de trinta dias, contados da data da publicação deste, recolher
aos cofres PiáLtcos a importando do 305$672, alcance apurado
processo de tomada do suas contas relativo ao período de 29 de fevereiro a 5 de novembro . de 1924. a cujo pagamento, bem como a(
dos juros da iróra devidos, foi condenada por acÕrdão . de 20 de ou.
' tobá) de 1937, sob pena de alienação administrativa • da MIÇãO
consequente execução judiciária, (Processo n. 32.233).
Diretoria ;e Tomada de Contas, 6 de dezembro lb 1938. em Josa
de 3/'n'-'es, dii etor.
I

Tribunal de Contas
DIRETORIA DE TOMADAS DE CONTAS
Pelo presente edital, fica intimado o secretário . da CapItánla
dos Portos da Bafa, Oisvaldo Bittencourt Sanches para, no prazo de,

trinta (30) dias, contados da data da publicacão deste, fazer alega-,
p ões (In sua defesa sôbre o alcance apurado de 7568800, sendo:i
5568800, de consignações pertencentes ao Instituto da Previdência;
1108000, também de consignações, em favor da Companhia Garantia
Baiana, deixadas do recolher; e 908000, de consignações, ainda -em

favor de José Luiz de Carvalho, deixadas de pagar, débito verificado na agência do Banco do Brasil, na Baia, para ocorrer às despesas
t.
secretário, em comissão.
- com o pagamento do pessoal ativo e reformado da mesma capitania?
----no mês de abril de 1935, e bem assim, a apresentar as procurações a
Serviço de Águas e Esgotos do Distrito Federal
que se referem as fôlhas de pagame r to sob os na. 5, 6, 7 e 9. que
. Chama-se a atenção dos interessados para os editais publicados) deixaram de acompanhar o processo de comprovação de adianta.'
mento recebido.
36 no Didrie Oficial de 14 do corrente, à página 25.242;
Diretoria de Tomada de Contas. 23 de novembro de 1938.
b) no Didrio Oficial de 14 do,corrente, à página 25.242;
e) no D :firio Oficial de 17 do corrente, à página'25.733.

MINISTÉBIB DA FAZENDA
Diretoria do Dorninio da. UniPm
De Ordem do Sr. chefe do Serviço Regional, aliam° a atenção dos
Interessados para o aforamento do terreno nacional ad j acente tiO
,gual esta çoustruid0 2 PPOdkt s. .12 1. da ;Ma SORdoe DailLas$ re0/3',

José dc Moraes. (1* e -- ,
trrfr''.;

rire,.ininal d.e Contas
'DIRETORIA
DE TOMADAS DE CONTAS
•

Peio presente edital, ficam intimadas os herdeiros de D. Erni.'
liana Lima Marinho, ex-agerite. postal ,de Bainbuí, Estado .de Mina?
Gerais, durante os períodos de 44:-919 a 6-10-930,, A_Q-6.-ni
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26-5-934 e 3-0-934 a 27-10-935, para, no prazo de trinta dias, contada da data da publicação dada, alegarem o que feir a bem de seus
direitos, constituirem procurador na sede deste Tribunal ou produzirem documentos sare a importância de 6$000, ou declararem o
domicilio, para a efeito de ser nele notificado das decisões proferidas na tomada de contas, sejam elas interlocutórias ou definitivas,
sob pena de revelia.
O débito acima provém i l e Aios a menos encontrados na
ela em
em 1925. (Processo n. 37.53138).
Diretoria de Tomada de contas, 24 dc novembro de 1938. —
J:484 de Moraes,
diretor.

comisso Central ile Compras

fi-Daeiniird

"do 1938'

Alfândega do Rio de Janeiro
COM O PRAZO DE 60 DIAS
Por ordem do Sr. inspetor e sob pena do cobrança executiva,
fica intimada a Companhia Federal de Eletricidade a pagar a line
variância de 106$100 (cento e reis mil e cern réis), dentro do prazo
de 60 dias a partir da publicação deste. (Processo n. 47.481 do*
1028).

Secretaria da Alfândega, eni IR de dezembro de 1998.

4tobudr, (7:tede4 ,I3 3fe71), oficial classe

K

Alfândega do Rio do aroneiro
COM O PRAZO DE 60 DIAS

flo Comissão Central de Co:npril,i do Go%crno Federal leva ao oonbeeimento dos Srs. interessados que, de acordo com o artigo 1°,
,J o r ordem do Sr.
e sob pena de cobrança executi
do decreto n. 20.460 de 30 l s.•Hin l iro do 1931, solicita para o dia fica intimada a firma E.i nspetor,
Morgan a pagar a importância
2835
22 de dezembro de 1938 ofertas çle cotações para as requisições cons- (vinte e oito mil o quinhentos réis), dentro do prazo de do
tantes da relaçã,o abaixo, eu:ks teieifi eakeões se acham afixadas no contar da publicação deste .(Procosso n. 48.925 de 1938).60 dias
local devido, na eéde da cotniss5.0, à Avenida Graça Aranha n. 62,
Secretaria da Alfândega, em 19 de dezembro de 1938. mi
Pedidos , irettlares na praça
/armando Guedes de Mello, oficial classe K
lleçiiço— Material
x..419.2124 .-- Stock — Medieamentos, drogas, etc.
Alfândega do Rio de Janeiro
Primeira &ação
Comissão Central de Compras
Pela Inspetoria desta Alfândega se faz público, para embacia
Mento dos interessados, que foram descarregadas para esta reptas
COMNBli0 Central de Cumpras do Governo Federal. leva ao cotição 04 volumes abaixo mencionados, com sinais de avaria e de falte,
nhecimento dos Srs. interessados que, de acordo com o artigo 1°, devendo seus donos
ou consignatários apresentar-se no prazo de I§
do decreto n. 20.400 de 30 do setbmbro de 1931, solicita para o dia dias, para p rovidenciarem
a. respeito.
23 de dezembro de 1938 ofertas de cotações para as requiaiãões
Comunicaçao de avaria
confiantes da relação abaixo, cujras especificações se acham afixadas
no local devido, na séde da coiniesï'a, à Avenida Graça Aranha n,
Armazem u. 8 — Navio R. Westfand", atracado era 1 da demi&
bro de 1938.
Requisição — Material
pürnero de volume — Natureza do volume — Marca — Numeração*
ji. 238.210-A — Pia de ferro esmaltado.
dos volumes — Peso dos volumes em quilogramo Datares(
251 .205-0-A — Linole dm.
da avaria.
N. 419.333-7 — Stock — Oleo lubrificante.
N. 419.338 — Stock — Açucar.
1 caixa, CMP, ia. 1, pesando 492 quilos, avariada.
74. 419.339 — Stocâ — eabão, cêra, etc.
A dita CCCGF, n. 1.743, pesando 274 quilos, idem,
N. 419.341-9 — Stock — Ferramentas, etc.
n1 dita, idem, n. 1.753, pesando 275 quilos, idem,
N. 419.350-8 — Stock — Ferramentas, etc.
á dita, idem, a. 4.700, pesando 272 quilos, idem.,
ff. 419.859-67 — Stock — Ferramentas, etc.
id dita, idem, a. 4.772, pesando 272 quilos, idem,
41.8,370
là engradado CFM, n. 4, avariado.
staar — Artigos de armarinho, ele.
dito, idem, n. 30, idem.
.1 caixa CNJ, n. 8.835, pesando 108, avariada,
Comissão Central de Compras
saco DAC, n. 15, pesando 51 quiloe, roto.
à dito. idem, n. 27, pesando 84 quilos, idem.
Comiesão Central de Compras do Governo Federal leva ao ceácartão II 8 & C, n. 308.605, pesando 19 quilos, itviirladg,
~cimento dos Srs. intere,ados que, de (mordo com o artigo 14,
á lata IG, n. 798.114, vasando.
do decreto n. 20.460 de 3u do setembro de 1931, solicita para o dia
barrica, idem, n. 851.074, pesando 38 quilos, avariada,
11° de dezembro de 1938 w* ,. /-tast de cotações para as requisições
I dita, idem, n. 860.651, pesando 81 quilos, idem,.
»Mantes da IrelaÇãO abaixo. cu sias es P ecificaCães se acham afixadas
dita, idem, n, 851.496, pesando 30 quilos, idem
twp local devido, na aéde da ieeoisaLlo, à Avenida Graça Aranha n. 42.
dita, idem, n. 851.884, pesando 30 quilos, idas
dita, idem, n. 850.225, pesando 80 quilos, idem
Req i ição — Material
caixa LZ & 8, n 2.709, pesando 14 quilos, idem.
;s. g0.0343-a Films.
4 d:ta, idem, n. 2.651, pesando 18 quilos, idem.
,4 dita, idem. n. 2.648, pesando 13 quilos, repregada.
1 dita, idem, n. 2.606, pesando 11 quilos, idem.
Alfândega do Rio de Janeiro
1 dita, idem, n. 2.652, pesando 14 quilos, idem.
dita, NOVELIS, n. 15.456, pesando 94 quilos, repregad4
COM O PRAZO Dr 30 DIAS ÚTEIS
1 dita, OLS, n. 10, pesando 566, avariada.
\ De ordem do Sr. Dr. inspetor, convido cfs interessados Ou
1 cartão PIIILIPS, n. 3,286, pesando 7 quilos, roto.
'?(Cès das mercadorias abaixo discriminadas, as quais foram apre1 dito, idem, n. 160.711, pesando 1,280 gramas, idem.,
I dito, idem, n. 9.526, pesando 3„350 gramas, idem.
a. idos pela guarda ilidida desta Alfândega, a virem alegar o que
1 dita, idem, n. 165.573, pesando 1,700 gramas, idem.,
emAnderem a bem de seus .lireitos dentro do prazo de 30 dias
1 caixa, idem, n. 86.327, pesando 28 quilos, avariada..
Úteis, a contar da data da puelicação deste, no "Diário Oficial" sob
dita, R, n. 187.401, pe sando 107 quilos, revregada•
pena de revelia.
1 dita, idem, n. 134.536, pesando 118 quilos avariada
Processo n. 58.850-38, de apre(nIsÃo de 18 garrafas de cerveja
dita, Idem, n. 134.129. pesando 105 quilos,
11 ditas de sada, efetuado no rtia ia ef
r. st,C mela, no Cais do Armarem
' dem.
I dita, SMENS,
IE
e Ws do Porto;
n. 1.065, pesando 494 quilos, idem.
Armarem n. 4 — Navio haat:liteiro Raul Soares, atracado "eig
Processo n. 53.851-38 de aprensão de 2 gravatas de seda, efede dezembro de 1938.
. hada no dia 13 deste mês, no Posto 18;
1 caixa ACC n. 26, pesando 30 quilos, avariada.
Processo n. 53.852-38 de apreensão de 1 litro de água de colónia,
dita, DAC, n. 33, pesando 22 quilos, repregada.
3 ellaiLl de pó de arras, 6 pares de meias para senhora e 4 vidro de
1 dita, idem, n. 148, pesando 14 quilos, idem,
Perfume, efetuados no Cáis do Porto.
caixa FIGUEIREDO, n. 5, pesando 25 quilos, avariada,
AlModega, 17 de dezembro de 4938.
atado de caixas MARINHO, n. 32, pesando 20 alii" 14~§e
Joesokiin• Barodlo4
kdialid - Mixila ativo, classe T.
$ caixa, idem, n. 4, pesando 18, repregeda.
dita, 11FC, n. 11, posando 08 quilos, idem,
dita DISC, n. 85, pesando 20 quilos, avariada.
AltAndega do Rio de Janeiro

PRAZO DE 00 DIAS
inspetor o sob Pena de sobresta, szeouilvs,

COM o

Po2 ordem do

insa intimada a firma Tb. Jeswe a pegar a importam'. de 821100
/VMffitaia doia RIR • mon Wh), destro do proso do 40 dias a parti
publisoo deste (Prosamo a. 42.623 dOU).
Elessseffila
4tIttodsgs, ta 19 de deasaubro 011 098.
bion :O% dis/2 Ardi ri

dita, idem, n. 185, pesando 19 quilos, idem.

1 dita, idem, n. 244, pesando 19 quilos, idem.
dita, idem, n. 118, pesando 38 quilos, rePrefiaddo
I dita, OLS, n. 98, pesando 38 quilos, rePrellada.
11 dita, idem, n. 100 pesando 41 quilos, idem.

3 dita, PINTO BASTO. a. 47, pesando 27 quilos, ide,

ii dita, PERAL, a. 4, pesando 24 Hos, idem.
1 e, idem.
dita PAC, n. 81, pesando 18
$ dita, PERAI,, a. 123, pesando O quilos, avariada.
4. dita, idem. n. NI. nanado 14 aultos, reamitada.
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1 dita, idem, n. H, pesando 17 quilos, idem.
1 dita, idem, n. 151, pesando 17 quilos, idem.
1 dita, idem, n. 84, pesando 28 quilos, avariada.
d dita, idem, n. 196, pesando 24 quilos, repregadb..
1.1 atado de caixas, MC, n. 21, pesando 24 quilos, ideili.
i caixa DAC, n. 42, pesando 25 quilos, idem.
1 dita, idem, n. 90, pesando 27 quilos, idem.
)4 dita, idem, n. 152, pesando 20 quilos, avariada,
1 ,1 dita, idem, n. 209, pesando 19 quilos, idem.
+ 1 dita, FIGUEREIDO, n. 86, pesando 17 quilos, repregãOui
dita, PINTO BASTOS, n. 49, pesando 30 quilos, avariada.
I,
1 atado de caixas, RPC, n. 32, pesando 28 quilos, nsProfflq(
Pé dito, idem, n. 18, pesando 35 quilos, idem, •
.r1 dito, idem, n. 21, pesando 29 quilos, idem.;
1 dito, SCA, n. 76, pesando 30 quilos, idem.
Ul dito, idem, n. 21, pesando 12 quilos, idem..
caixa, idem, n. 96, pesando 62 quilos, idem.
RI dita, VERMELHO, n. 18, pesando 18 quilos, avarriRtik
/,1 caixa AAC n. 17, pesando 15 'quilo, repregada.
1 dita, DiretoriaM al. Bélico - Min. da Guerra, n.. a2.90ik ug

Wndo 188 quilos, avariada.
-\ 1 dita, DIA, n. 3.177, pesando 46 quilos, repreenda..
1 dita PK, n. 13, pesando 119 quilos, idem.
•,I. barril, Portucepa, n. 41, pesando 17 quilos, avariadric
3 garrafões, idem, na. 2.214, 2.397 e 2.153, quebrado6(
,2 ditos, idem, na. 2.491 e 2.358, idem.
'Á ditos, idem, na. 2.394, 2.151, 2.081 e 3.343, ideai,
I I saco, Sirlua, n. 11, pesando 41 quilos, roto.
1 barrica, UNA, n. 1.088.007, pesando 252 quilos, rePrefigi,
,.......-caixa VMC, n. 154. pesando 9 quilos, idem.
t.1
f .1 dita Meia., n. 334, pesando 119 quilo, aVarladia-----ii dita JPSC, n. 90, idem.
.
,1 dita, idem, n. 64, idem..
,.•1 dita, idem, n. 87, ideia.
I,11 dita, idem, n. 21, ideia.
1 dita, idem, n. 114, 'UM,
i dita, idem. n. 59, idem.
1
4 dita, ideia, n. 46, idem.
ri saco GMC, n. 13, pesando 54 quilos, roto..
dito, Ideia, n. 18, pesando 59 quilos, idem..
1 1 4 caixa, GPC, n. 81, pesando 11 quilos, repregada.
14 dita Colombo, n. 3, pegando 37 quilos, idem.
i a . dita, IC ai II, n. 7.193, pesando 80 quilos, idem,
1 : 4 barrica O. A., n. 85, pesando 104 quilos, idem.
11 saco, Sirius, n. 173, pesando 34 quilos, roto.
• ;t garrafões, sem marca e sem número, quebrado*
!ia. caixa

TRC, n. 9, pesando 49 quilos, repregada..

4 dita, idem, n. 20, pesando 38 quilos, Ideia.
i
idem, n. 32, pesando 15 quilos, dem,.
1 di
4 dita, Vermelho, n. 20, pesando 53 quilos.
. 1 caixa, Diretoria Material Bélico - M. da Guerra, tf. 42.944,
*ando 188 quilos, avariada.
s 1; saco, GFC, n. 1, pe g ando 84 quilos roto.
dito, idem, n. 17, pesando 63 quilos, idem.
,, caixa, LR, a. 241, pegando 169 quilo., represada
4 barrica MEC, n. 2, pesando 53 quilos, idem,.
1i4 fardo PAC, n. 2, pesando 86 quilos, roto.
I 4 dito, idem, n. 3, pesando 67, idem.
4 dito, idem, n. 32, pesando 67 quilos, idem. i barrica S., n. 12, pesando 53 quilos, repregada.
,I, tambor, TJEA, n. 1.077.005, pesando Ui quilos, avariam:
1 caixa B ét CL, n. 49, pesando 10 quilos, idem.

4 dita, DÃO, n. 285, pesando 27 quilos, repregada.
'I dita MEIA, n. 105, pesando 22 quilos, repregada e hvariadti.
iro". Armazem n. 5 - Navio brasileiro Prudente de Morais, atraea49
110 4 de dezembro de 1938.
---:- 100 sacas M G, sem número, peg ando 5.000 quilos, rotas.,
73 sacos, M.G., sem número, pesando 3.850 quilos, rotos.
1 caixa, O.R.C., n. 30, pesando 237 quilos, repregada.
.." 'Aramem a. 6 - Navio finlandas Aura, atracado em 4 de delemlit0 de 1938

_
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Armasem rt. 4 - Navio sueco Astri, atracado em 8 de dezerabrO
de 1938
222 amarrado de chapas. II&S-728, din., avariado.

330 rolos, SAM. d In .,
Armazem n. 7- avio alemão Petrópolie, atracado em 4 le
gembro de 1938:
2 gareafas, (C-M-C). it.. 79 e 213, pesando 2 e 2 quilos, quebradas.
2 ditas, idem, us. 38 e 195, iderp, Idem.
2 ditas, CORTE REAL, ns. 337 e 340, idem, !deu
ditas, idem, 11.9. 333 e -165, idem, idem.
á dita, idem, n. 4, pesando 2 quilos, idem.
2 ditas, Camilo Mourão, na. 1.769 e 1.577, pesando 2 e2 ks., ideei
• ditas, idem, na. 1.672 e 1.944, idem, idem.
2 ditas, idem, na. 1.945 e 1.540, idem, idem.
dita, -idem, n. 1.290, pesando 2 quilos, idem.
dita, Henrique & Irmão, n. 118, idem, idem.
dita, N. P. C., n. 190, idem, idem.
dita, P.ENAFLEL, n. 25, idem, idem.
ditas, PARREIRA, as. 182 e 295, pesando 2 e, I Tons, 1delf‘
ditas, idem, as. 226 e 210, idem, idem.
dita, idem, n. 57, pesando 2 quilos, idem.
2 ditas, (Plite...A), ns. 415 e 243, pesando 2 e 2 quilos, idaXag
idem, na. 343 o 294, idem, idem.
1.1 ditas,
ditas, idem, as. 285 e 144, idem, idem.
ditas, PENAFIEL, as. 134 e 12, idem, idem,
ditas, TR&C, as. 40 e 23, idem, idem,
dita, idem, n. 28, pesando 2 quilos, idem.
X15 telhas, M I T, avariadas.
1 caixa, C G C, n. 48,385, pesando 545 quilos, idem.
,11 dita, Patria, n. 70, pesando 26 quilos, repregada.
'1 tubo, 8 A F, avariado.,
it garrafão, Corte Real, n. 307, pesando 2 quilos, quebrado,
'I dito, Henrique & Irmão, n. 284, pesando 2 quilo., idem.
a caixa, M 1 T, n. 1.607-1, pesando 53 quilos, repregada.
Ce sacos, S I L, sem número, pesando 20 e 15 quilos, rotos.
• ditos, idem, idem, pesando 25 e 30 quilos, idem.
.1 barrica, 1.1 N A, pesando n. 1.068.010, pesando 104 qulle4
variada.
1 dita, idem, n. 1.064.096, pesando 97 quilos, idem.
1 dita, idem, n. 1.068 052, pesando 60 quilos, avariada • afti
pregada.
1 barrica, idem, n. 1.066.095, pesando 80 quilos, idem,
1 dita. idem, n. 1.096.009, pesando 111 quilos, idem.
11 barrica, idem, pesanda 98 quilos, idem.
gaco, C A P, n. 17.227, pesando 31 quilos, roto.
Armazern n. 8 - Navio francas "Florida", atracado ma Ma
'dezembro de 1938:
•
A caixa, A B C, n. 202, pesando 30 quilos, avariada.
11 dita, A F F & C., n. 5, pesando 28 quilos, vasando.
Á dita, A F, n. 5.082, pesando 97 quilos, avariada.
11 dita, José II. Coram, n. 11, pesando 56 quilos, reprazada
dita, P, n. 120, pesando 25 quilos, vasando.
dita, idem, n. 231, pesando 25 quilos, vasando.
dita, idem, n. 204, pesando 26 quilos, avariada
1 dita, idem, ia. 225, pesando 26 quilos, idem.
, dita, idem, n. 39, pesando 26 quilos, idem,
11 dita, idem, n. 280, pesando 26 quilos, idem.
1 dita, idem, n. 124, pesando 23 quilos, repregada.
dita, idem, n. 97, pesando 25 quilos, vasando.
I chia, I V 13, n1 0.903, pesando 83 quilos, repregada.
•• Armazem n. 8 - Navio americano "Weat Nipus", atraeido 14.1i
de dezembro de 1938:
1 caixa, Corte Real, n. 321, pesando 10 quilos, represada.
.1 Caixa, Corte Real, sem número, pesando 4 quilos, idem.
A saco, D A C, idem, pesando 59 quilos, roto.
1 dita, Morenandea, n. 38, pesando 8 quilos, repregadi;
1 dita, M R M L, n. 75, pesando 4 quilos, repregada.
'1
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saco, O L C, n. 38, pesando 62 quilos, roto.

'11 cartão, Portuespa, sem número, pesando 24 quilo., Ideal,
'4 dito, Portuespa, idem, n. 13 quilos, idem.
1 bobina, ("ianore-41 1210-OLZEM), n. 86, 'manda 540 aui/o(I.
4
II caixa, Portuespa, A. 47, pesando 10 quilos, repregada,
, Parlada.
,t saco, Seravata, n. 29, pesando 71 quilos, roto.
dita, idem, a. 62, pesando 505 quilos, idem.
'1 dito. Valls, n. 38, pesando Si quilos, idem.
.1 dita, idem, n. 32, pesando 510 quilos, idem,
n.
36,
pesando
515
quilos,
idem.
Armazern n. 8 - Navio "West Nelus", atracado ama 0 'da Ma
4 dita, idem,
membro da 1938:
1 dita, idem, n, 98, pesando 510 quilos, idem.:
1 dita, idem, n. 25, pesando 515 quilos, idem.
1 amarrado de caixas, Arada, ns, 39-40, pesando 41 gatita"
n,1 dita, idem, n. 14, pesando 516 quilos, idem.:
pregado.
dita, idem, n. 80, pesando 516 quilos, idem.
1 dito, idem, as. 27-28, pesando 19 quilos, idem.
j.
, 1 dita, idem, n. 40, pesando 510 quilos, idem.
1 caixa, Corte Real, n. 461, pesando 4 quilos, 1deall,-":0
',I dita, idem, n. 79, pesando 511 q u ilos, ideia.
1 dita, idem, n. 165, pesando 5 quilos, idem.
"1 dita, C-181-F, n. 1.777, pesando 423 quilos, idem.
dita, Colombo, as. 25-26, pesando 19 quilos, reprega44
idem,
n.
1.723,
pesando
416
quilos,
idem.
1 dita,
1 alta, Corte Real, n. 142, pesando O quilos. MIOU
idem.
n.
1.735,
pesando
434
quilos,
idem.
1 dita,
1 dita, idem, a/a., pesando 11 quitos, idem.
1 dita, idem, n. 1.613; pesando 429 quilos, idem.
1 dita, idem, n. 26, pesando 7 quilos, idem. .
1 dita, idem, n. 1.582, pesando 423 quilos, idem.
1 amarrado de caixas, Homero, as. 64.42, penda,
1 dita, idem, n. 1.720, pesando 416 dullos, idem.
-idem.
1 dita, idem, n. 1.708, pesando 420 quilos, idem.
a caixa, Lidador, sin., pesando 12 quitei, khaaao
1 dita, C-376-F, n. 1.410, pesando 481 qd1103 , id em 1 dita, idem, s/n., posando 8 quilos, idem.
1 dita, idem, n. 1.389, pesando 493 quilos, ;dam.
1 dita, idem. sin., pesando H quilos, idas,.
1 dita. C-208-F; n. 745, Pesan e n 543 quilos. idem,
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1 dita, Idem, sin., pesando 10 quilos, idem.
1 dita, idem, n. 68, pesando 9 quilos, idem.
1 amarrado de caixas, Morenandes, ns. 83-84, pesando 19 quilos
Idem.
1 caixa. 1715, n. 732, pesando 10 quilos, idem.
1 dita, idem, a. 291, pesando 10 quilos, idem. .
1 IlifN idem, a. 1.02e, pcsard3 10 quitas, iden
1 dita, idem, a. 732, pe,ando 10 quilos, idem.
1 saco, 0.L.C., n. 61, pesando 64 quilos, roto.
• 1 caixa 0.L.S.C., n. 75, pesando 10 quilos, repregada.
Arrnazern n. O - N,iNio ing1t1 s "Higliland Princess", atracado
em 7 de dezembro de 1933:
1 caixa, X.W.J., n. 203. !ando 64 quilos, repregada.
1 dita, (P.L.C.). n. I, p.santlo 65 quilos, idem.
1 dita, (E.G.), n. 189, pesando 25 quilos, idem.
3 ditas, (H.-Vermolbo. i. 2°. 19 e 108, pesando 59, 59 e 43
quilos, idem.
3 ditas, (143), as. 98, 105 e 117, pesando 56, 63 e 65 quilop
idem.
2 barris, N.M.&C. as. 30 e 6, voseado.
2 ditos, Carioca, ns. 93 e 87, idem.
1 fardo, (R.), n. 670, pesando 30 quilos, roto e avariado.
2 ditos, RJ., na. 186 e 185. pesando 48 e 52 quilos, rotos.
2 fardos, RJ., n.s 650 e 519, pesando 21 e 23 quilos, idem.
• Armarem n. 9 - Navio alemão "Petrópolis", atracado em 7 de
dezembro de 1938:
1 barril, M.P.&C., I I • 14, vasando.
1 dito, Duarte Ferreira & C., ri. 17, idem.
3 ditos, T.B.&C.L., ns. 7, 25 e 50, idem.
Armazem n. 9 - Navio nacional "Raul Soares", atracado em
8 de dezembro de 1938:
1 barril, D.P.M., ria 18, vaaando.
1 dito, F.C.&R., n. 25, i.lern.
4 ditos, J.F.&R.. ns. 34, 12, 51 e 17, idem
4 ditos, idem, na. 9, 8, 47 e 37, idem.
8 ditos, A.L.&C., ris. 44, 6 e 48, idem.
2 ditos, P.&F.Lda., ris. 10 e 3, idem.
4 ditos, P.R.&C., ns. 2. 5, 20 e 17, idem. .
2 ditos, idem, na. 6 e 27, idem.
4 ditos, Duarte Ferreira & C., ris. 10, 19, 11 e 21, idem.
2 ditos, Comércio, n. 20 e sem número, idem.
2 ditos, Pinto Bastos, na. 138 e 138, idem.
i dito encapado, M.G.M.. n. 5, idem.
2 'ditos, S.L.&C.L., na. 61 e 81, idem.
1 dito, Morenandes, n. 8, idem.
Armarem n. 10 - Navio Raul Soares, atracado em 4 de dezembro
de 1938:
i taineor, GAP, n. 3, pesando 193 quilos, avariado.
Armarem n. 10 - Navio norueguês Fernelif,
I, atracada em 9 de
dezembro de 1938:
1 cartão, AP&Cia, n. 41, pesando 26 quilos, rolo.
1 lata, ICBD, n. 180; vazando.
Arrearem n. 10 - Navio Rodneg Star, atracado em 8 de dezembro de 1938:
3 latas, (SAT do B), lis. 1.051, 1.052 e 1.038, 'asando.
Armarem interno n. 17 - Vapor Laguna, atracado em li de de!lembro de 1938:
1 barrica, A.P.C.L., sem número, pesando 58 quilos, repregada,
1 dita, idem, idem, pesando 68 quilos, idem.
1 dita, idem, idem, pesando 70 quilos, iderr
1 dita, idem, idem, pesando 56 quilos, idem.
1 dita, idem, Idem, pesando 69 quilos, idem.
1 dita, idem, idem, pesando 42 quilos, Idem.
.1 dita, idem, idem, pesando 62 quilos, idem.
1 dita, idem, idem, pesando 47 quilos, idem.
1 , dita, idem, idem, pesando 47 quilos, idem.
,i dita, idem, idem, pesando 51 quilos, idem.
caixa, LETREIRO, idem, pesando 64 quilos, ideni.
MF, idem, peeando 7 quilos, avariada.
1 pedra,
pacote, S.A. Philips do Brasil, idem, pesando 20 quilos, idem.
Armazem interno n. 17 - Vapor Cari Hoepeke, grande ene §
de dezembro de 1938:
1 caixa, CF&C, sjn., pesando 43 quilos, repregadw
1 saco, CM, idem, pesando 50 quilos, roto.
*1 dito, idem, idem, p ando 57 quilos, idem.
' 1 dito, Simatca, idem, pesando 55 quilos, idem.
1 dito, idem, idem, pesando 51 quilos, idem.
Armazem interno n. 17 - Hiato O. Pinho, atracado em 7 de
do:0)3U° de 1938:
1 caixa, AURO, sjn., pesando 23 quilos, represada
1 dita, ABS, idem, pesando 78 quilos, avariada.
1 dita, IBS, idem, pesando 15 quilos, idem.
sacos, BAPTISTA, idem, pesando 54, 54 e 41 q
uilos, rotos.
ditos, idem, idena, pesando 54 e 50 quilos, idem.
I ditos, idem, idem, pesando 57 e 52 quilos, idem.
I ditos, idem, idem, pesando 60 quilos, avariados.
2 ditos, CLARA, idem, pesando 49 e 48 quilos, rotos
, 1 saco, LC, idem, pesando 44 quilos roto.
liI sacos, ide,
m Idem, pesando 50 quilos avaeiados.
ditos, PINHO, idem, pesando 50 quilim, avariados
,
ditos, idem, tons, p enedo 4e, s q e 40 quilos, rota
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2 ditos, SONHO, Idem, pesando 46 e 48 quilos, idem.
24 idetn, idem, pesando a 50 quilos, avariados.
14 ditos, LILI, idem, pesando 50 quilos, avariados.
Armazera n. 17 (Interna) - Hiato "Angela", atracado em 9 da
dezembro de 1938:
2 caixas. .1. L.. sem números, pesando 73 e 73 quilos, reprq%,,
gadas.
1 dita. idem, idem, pesando 39 quilos, idem.
1 dita, 1. R. V., idem, pesando 35 quilos, ideia.
i dita, N. A., idem, pesando 223 quilos, idem.
1 dita. V. C., idem, pesando 73 quilos. idem.
1 saco, H. S. C., idem, pesando 52 quilos, roto.
Armazem n. 18 - Navio-motor nacional "Sergipe", atraradd
em 9 de dezembro de 1938:
3 sacos, Usina Sapacála, sem número, pesando 49. 54 e 47 quilo
rotea.
3 dito, idem, idem, pesando 56, 52 e 59 quilos, idem
3 ditos, idem, idem, pesando 55, 47 e 47 quilos idem
2 ditos, idem, idem, pesando 57 e 50 quilos, idem.
2 ditos, idem, idem, pesando 56 e 59 quilos, idem.
3 ditos, idem, idem, pesando 47, 46 e 49 quilos, idem.
Armarem Ilha do Braço Forte - Navio inglés "Brittany", atroe
..edo em 6 de dezembro de 1938:
2 caixas, I. P., as. 104 e 45, pesando 32 e 35 quilos, vasaudqk
2 ditas, idem, ris. 34 e 65, pesando 40 e 50 quilos, idem.
2 ditas, idem, na. 106 e 56, pesando 50 e 51 quilos, idem
2 ditas, idem, na. 55 e 63, pesando 49 e 50 quilos, idem.
1 dita, idem, n. 35, pesando 50 quilos, idem.
Ofício da Administração do Cais do Porto, comunicando que eis
tourou um garrafão de vinho da marca P. É. & C., n. 183, posandd
2 quilos e vindo pelo vapor "Formosa", entrado em 15 de novembre(
último.
Primeira Secção, 16 de dezembro de 1938. - Oséas Costa, oheidi

MINISTÉRIO DA MARINHA
Diretoria de Fazenda
(DF-1)
De ordem do Sr. contra-almirante diretor gerai de Fazenda,
comunico aos Interessados que no dia 30 de dezembro, às 13 horasí
na sala das sessões da Comissão de Concorrências da Diretoria de Fole
zenda da Marinha, serão recebidas, abertas e lidas as propostas para
o fornecimento a este ministério, durante o ano de 1939, sob as cone
dições estipuladas no edital geral publicado no "Diário Oficiar dd
13 de dezembro de 1937, dos artigos abaixo mencionados, pertencemo
tes ao grupo 26.
1. 26-0-24. Carteira escolar, simples, uma.
Comissão de Concurrénelas da Diretoria de Fazenda da Marinlid,
em 20 le dezembro de 1988. - José Sportelli, cap itão-tenente, cOrte
tador naval, secretário.

Escola Naval
Aroatseao AO CURSO PRÉVIO
De ordem do Sr, contra-almirante diretor, comunico a quem Ide
teressar que na Escola Naval, Ilha de Villeg.algoon, acham-se
aberta*
as inscrições para a matrícula no Clarso Prévio, de acordo com o que(
se segue:
1. Número de vagas:
O número de vagas, tanto para os candidatos ao Corpo de OficiaN
da Armada como para os candidatos ao Corpo de Fuzileiros Navale,
será fixado oportunamente.
2. Das inscriçJes:
De 1 a 15 de janeiro de 1938 serão recebidos, na Secretaria
dd
Escola, das 10 às 14 horas, oe requerimentos (modelo
A) instruidof
com os seguintes documentos:
a) certificado de Saude Pública, p rovando q
ue o oandidat o /01
vacinado há menos de seis meses;
b) certidão de idade fornecida pelo Reentro 1:11VII,
provai
que o candidato é brasileiro e que, em 1 de abril do ano dapara
matriculdit
conta menos de 18 anos de idade;
c) atestado de boas antecedentes, fornecido polo
de Idede
tificação e Estatística, no lugar onde houver, ou porGabinete
autoridade como
petente;
d) de claração escrita testemunhada de que o
candidato é eolteial
(modelo 8);
e) certificado do curso secundário fundamental de cinco &aos.
3. Da matrícula:
n .erito o candidato, a admissão somente será
oulorgadl se o ca114;
didreo f,di Q rizer as s e guintes condições, dentro do
nürnerade vaget
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oxist,mtes, e de acordo com a classificactia que obtiver no concurso

Øe adrnbzsão:
f irarias em
a) condições físicas exigidas para o serviço naval, vcri
)nspeção di sande, perante uma junta de cinco (5) médie 's
b) aprovação em concurso de admissão feita na sede da Escola
Pisfea
fiava!, censtante de provas . escri;as de Portugues, Materndlica. 3 e4lro II.
de acordo com os programas de ensino cio Colégio 1
It

Qui/int:ca.

4. Forma de requerimento e do declaração de elr&do
a) iequerimento dirigido ao diretor:
MODELO A

Dezembro de 198 U091

lativas ao edital de concorrência, publicado à, páginas 15.610 do Didrio Oficial de 5 de agosto próximo passado, para concessão da construção, uso e gozo de uma Estrada de Ferro, eletrificada, entre o
Porto de São Sebastião, no Estado de São Paulo e o trecho navegavei do llio São ri-alie:isco, nas proximidades de Guaicuí, Estado de
Minas Ge: .ai3, e raiais.
As propostas deverão ser entregues na sede da Inspetoria Federal das Estradas, à avenida Graça Aranha u. 62, 1" andar.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1938. — Arthar Castilho,
chefe cio gabinete.

MINISTÉRIO DA AGRICULTLTRA

Escola Naval.
'Senhox almirante,411re lor da
,p mãe viuva, tutor ou procurador
Deparlamenío Nacional da PrOl1lli::10 Mineral
cula do menor.
paeeres
especiais
para
reque~matri
•
Wom
, com .... anos de idade, brasileiro, requer a V. Ex. se
Dando cumprimento ao disposto no n. i do art. 33 do decreto nu-.
digne do mandar inscrevê-lo como candidato à matrícula nessa Enata, mero 24.642, de 10 de julho de 1934 (Código de Minas), o Ministério
ou
de
aspirante
ai
Corpo
de
po curso (de aspirante a guarda-mari nha
da Agricultura, por intermédio do Departamento Nacional da Produção
Yuzileires Navais, conforme for o 'caso).
Minerai, torna público que a Companhia de Mineração e Metalurgia São
Declaro aceitar as responsabilidade estabelecidas no Ilegula.mento Paulo-Paran.á, legalmente organizada no Brasil com sócios brasileiros
Da Escoia e no seu Regimento Interno.
natos, com sede nesta Capital, á Avenida Ilodrigues Alves ris. 303/31, reNestes termos
quereu a concessão de lavra da jazida de carvão mineral existente na
,Pede deferimento.
Fazenda do Pinhal, município de Siqueira Campos, Estado do Paraná.
A jazida encontra-se dentro, da Fazenda do Pinhal, propriedade incor(A.)
Observações — 1." — Firma reconhecida e juntar dols retratos porada ao patrimônio da Companhia, junto á estação de Barbosas —
E. F. São Paulo-Rio Grande, município e comarca de Siqueira Campos,
!Sequeiros do tipo identificação;
2.* — A mãi viuva, tutor ou procurador deve apresentar os títulos no Estado do Paraná, distancio a principal galeria cerca de 2.000 meal
em
relação
ao
oandidato.
lros pela estrada de rodagem da referida estação de Barbosas situada no
buo comprovem as sua responsabilid ade leg
ramal de Paranapanema. A área abrangida pela jazida de que trata este
b) forma da declaração de 'estado civil:
edital e que foi regularmente pesquisada é de setenta e dois hectares
MODELO B
e sessenta ares (72,60 Ha) . Petição da interessada A Companhia de
Mineração e Metalurgia São Paulo-Paraná, sociedade anónima com sede
o,
..
"Declaro que meu filho, tutelado ou correspondid
a
á avenida Rodrigues Alves ris. 303 a 331, nesta Capital, legalmente
, é solteiro e residente à rua
constituida, como se vê dos documentos juntos, de acionistas brasileiros
engenheiro
(Estampilhado, firmado com duas testemunhas, que deverão ter natos, e o Dr. António Tavares Leite, brasileiro, casado,
civil, mecanico e eletricista, residente nesta cidade á . rua Santos Melo
puas firmas reconhecidas.)
n. 65, acionista e diretor técnico da primeira suplicante, vêm expor e,
5. Observações gerais:
afinal, requerer a V. Ex. o seguinte: — O segundo suplicante, tendo
inscriotio, além dos selos feito o registro, no Departamento Nacional da Produção Mineral, de uma
a
todos
os
documentos
exigidos
para
a)
homuns, levam mais uma estampilha de 1$000 e um selo de Aduaação jazida de- carvão de pedra na Fazenda do Pinhal, município de Siqueira
de $200 denominados selos de juntadas, que serão colocados nos do- Campos, Estado do Paraná, que tomou o n. , requereu e obteve, pelo
decreto n. 1.074, de 1 de setembro de 1936, autorização para pesquisar
cumentos e inutilizados pelo secretário da Escola;
de pedra, xisto betuminoso e derivados; o relatório dos trabalhos
b) Qualquer outro esclarecimento poderá ser obtido na Secretaria carvão
executados
foi aprovado por 'aquele Departamento, que julgou a refeEscola
Naval.
OD.
Secretaria da Escola Naval, em 15 de dezembro de 1938. — João rida jazida de carvão de pedra satisfatoriamente pesquisada, e como tal,
a declarou susceptivel de ser lavra, conforme consta da certidão junta,
Tilsnorim Junior, capitão de fragata, secretário.
expedida pelo órgão técnico competente. O mesmo segundo suplicante
Incorporou ao património, da primeira, como sua quota de capital, as
suas propriedades no Estado do Paraná, município de Siqueira Campos,
inclusive a citada Fazenda do Pinhal e os seus direitos á propriedade
MINISTÉRIO
DA
VIAÇÃO
E
OBRAS
PCBLICAS
•
mineral respectiva, como tudo se prova com a escritura de constituição
da mesma primeira suplicante, Lambem junta. Assim requerem a V. Er.
Departamento dos Correios e Telégrafos
que a primeira suplicante, Companhia de Mineração e Metalurgia • São
Paulo-Paraná, seja autorizada, nos termos do decreto-lei n. 66, de 14 de
ESCOLA DE ApERFEMANIENTO
dezembro de 1937, a proceder á lavra da mencionada jazida, 'para o que
submetem á devida aprovação o plano de aproveitamento a que se reO diretor da Escola de Aperfeiçoamento dos Correios e Telégra- fere o mesmo decreto-lei. Outrossim, requerainda, a primeira suplifos faz saber a todos os interessados que terã,o inicio no próximo dia cante que a área da autorização de lavra seja a constante da planta inos exames para radiotelegrafistas de pri- clusa sob n. 4, que abrange 1.000 hectares, sendo 390 hectares em ter22 do corrente, quinta-feira,
renos de sua propriedade e 610 hectares em terrenos alheios limítrofes,
meira e segunda classes. Os interessadas que o não fizeram, deverão
regularizar os seus pedidos de inscrição até 21 do corrente' às i7 conforme indicação constante da.aludida planta. Nestes termos, pedem
horas, para o que deverão comparecer ao gabinete do cardar da Es- e esperam deferimento. Rio de Janeiro, 22 de junho de 1938. — Ernani
pia, à rua do Mercado n. 51, primeiro andar. Os exames terão inicio Bittencourt Cotrizn, diretor-presidente. — Cicero Nobre Machado, direha nove horas, no edifício da Escola, à rua Conde de Bonfim n. 290. tor-secretário. — Antonio Tavares Leite.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1938. — João Pinto Pessoa,
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1938. — Luciano Jacques de
itire tor
Moraes. diretor geral.

Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Estado
do Rio de Janeiro

Diretoria do Ensino Agrícola

APRENDIZADO AGR1COLA DE MINAS GERAIS
Afim de prestar declarações em inquérito administrativo insSenão
da
Diretoria
Regional
dos
Correios
e
Telégrafos
tioarado na i a
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de eoneor'do Estado do Rio de Janeiro, para apurar o abandono de ernprégo, rènela
publicado no "Diário Oficial" de 19 do corrente, à página
por_ parte da senhora dona Zandir Oliveira, agente postal de Arrozal
de Santana, neste Estado, fica a mesma convidada a comparecer n. 25.833.
perante a referida comissão de inquérito, nesta repartição, dentro
primeira publicação.
40 prazo de oito dias, contado da data daJoão
Neves de Souza Piauhi, MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDCSTRIA E COMÉRCIO
Niterói, 9 de dezembro de 1938. —
Iffloial administrativo classe I, presidente da Comissite.
Departamento Nacional de. Povoamento

Inspetoria Federal das Estradas
PARA CONCESSÃO DA CONSTRUÇÃO, USO E GOZO DE UMA!
ippercoaatteraa
ESTRADA DE mano, ELETRIFICADA, ENTRE O PORTO DE SÃO SEBASTIÃO,
NO ESTADO DE S. PAULO Z O TRECHO N.AVEGAVEL DO RIO S. PRAM4
DISCO, NAS PROXIMIDADES DE GUAICUí, ESTADO DE MINAS OBRAIS, E
RAMAIS.

De acordo com o despacho do Sr. inspetor federal das Estradas,
13 do mês corrente, faz-se público que fica prorrogado até o dia
de janeiro vindouro o prazo para recebi-mento das propostas re-

De ordem do senhor diretor geral convido o senhor Werner
Koch, alemão, es-residente em Livramento, Rio Grande do Sul, a
comparecer á Primeira Secção deste Departamento, hora do erpediente, afim de prestar esclarecimentos, relativamente á sua pretensão para ingressar na Colónia Israelita, estabelecida no Estado
do Rio de Janeiro.
Departamento Nacional do Povoamento, It de dezembro de
(Assinatura ilegivel), diretor de se9022,
1938.
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Departamento Nacional do Trabalho
A firma Vitor S. dos Santos, estabelecido à rua José de Alencar
n. 1, nesta cidade, porém não encontrada nesse local, por não ter
interposto recurso da decisão proferida no processo DNT. 1.528/35
que lhe impôs a multa de 100N00 (cem mil réis), prevista no art. 31
do Regulamento aprovado pelo decreto n. 22.033, de 29 de oulubro
de 1932, por infração dos arls. 1° e 32, letra "a" do mencionado
regulamento, dentro ito prazo estabelecido no decreto n. 22.131,
de 23 de novembro de 1932, fica notificada a recolher a importância
correspondente à mencionada multa na Recebedoria do Distrito Federal, mellianto goia deste Departamento, no prazo de 10 dias, sob
pena de ser efetuada a respectiva cobranca executiva.
Segunda Secção 19 de dezembro de 1938. — Alfredo de Caslro
Jiretor de•Secção.
Deparlamento Nacional do Trabalho
A firma António Augusto de Melo, estabelecida à rua Paraopeba
a. 9, nesta cidade, porém não encontrada nesse local, por não ter
Interposto recurso da decisão proferida no processo DNT. 20.728/35,
que lhe impôs a multa de 1008000 (cem mil réis), prevista no artigo 11 do Regulamente aprovado pelo decreto n. 24.696, de 12 de
julho de 1934, por infração do art. 10 e seu parágrafo único do mencionado reirulamento, dentro do prazo estabelecido pelo decreto número 22.111, de 23 de novembro de 1932, fica notificada a recolher
a importnacia correspindente à mencionada multa na Recebedoria
do Distrito Federal, mediante guia deste Departamento, no prazo
de 10 dias, sob pena de ser efetuada a respectiva cobrança executiva.
Segunda Secção, 19 de dezembro de 1938. — Alfredo de C4313'0
Nina, diretor de Secção.

Departamento Nacional do Trabalhe
A firma V. P. Bastos, estabelecida à rua Luís Guimarães, 65,

nesta cidade, porém não encontrada nesse local, por não ter interposto recurso da decisão proferida no processo DNT. 15.725-35, que
lhe impoz a multa de 5808000 (quinhentos mil réis), prevista no art.
81 do Regulamento aprovado pelo decreto 22.033„le 29-10-32, por
infração dos arte. 1 e 32 letras A e B do mencionado Regulamento,
dentro do prazo estabelecido pelo decreto 22.131, de 23 de novembro
de 1932, fica notificada a recolher a importância correspondente à
mencionada multa na Recebedoria do Distrito Federal, mediante guia
deste Departamento, no prazo de 10 dias sob pena de ser efetuada a
respectiva cobrança executiva.
Segunda Secção, 19 de dezembro de 1938. — Alfredo de Castro
Winz„ diretor de Secção.
Departamento Nacional do Trabalho
A firma Ricardo Fernandes Fontes, estabelecido à rua isão Clemente, 114, loja, nesta cidade, porém não encontrada nesse local, por
não ter interposto recurso da decisão proferida no processo DNT.
8.403-3-5, que lhe impoz a multa de 1005000 (cem mil réis), prevista
no art. 19 do Regulamento aprovado pelo decreto 22.979, de 24-7-33,
por infração do art. 16 do mencionado regulamento, dentro do prazo
estabelecido no Decreto 22.131, de 23 de novembro de 1932, fica notificada a recolher a importância correspondente à mencionada multa
na Recebedoria do Distrito Federal, mediante guia deste Departamento, no prazo de 10 dias, sob pena de ser efetuada a respectiva cobrança
executiva.
Segunda Secção, 19 de dezembro de 1938. — Alfredo de Castro
Winz, diretor de Secção.

Dezembro de 038

Departamento Nacional do Trabalho
A firma Si',. VPrgueiro, Seixas & Cia., estabelecidos'à rua Visconde de Pirajá n. nesta cidade, porém não encontrada nesse
local, por não ter in:ci'posto rs ,eurso da derisão pree :. :da no processo
DNT, 3.71)1135, (pie lhe impoz a multa de 200$000 ;duzentos mil réis),
prevista nu art. 31 de dcrreto tu. 22.030, do 29 de out.ubro de 1932,
por infração dos 1, 10, parágrafo único e 10 do mencionado regulamento, dentro do prazo estabelecido no decreto n. 22.131, de 23
de novembro de 1932, f:ca notificada a recolher a importância carrean
pondente à merteion,tda multa na Recebedoria do Distrito Federal,
mediante guia deste Depantmento, no prazo de 10 dias, sob pena de
ser efetuada a respectiva cobrança executiva.
Em 18 de outubro de 1938. — Alfredo de Castro Mn; diret os:,
de Secção.
C2.

•

Departamento Nacional do Trabalho

SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A firma Maximino Pereira, estabelecida corá empresa de ensinas
nões à rua Visconde de Reúna n. 149, 1° andar, nesta Capital, nos
termos do art. 30 do decreto n. 22.131, de 23 de novembro de 1932,
fica notificada a recolher à Recebedoria do Distrito Federal, mediante guia que lhe será fornecida na Secretaria do Serviço de Identificação Profissional, no andar termo do Palácio do Ministério do
Trabalho (Esplanada do Castelo), sob pena de cobrança judicial, a
Importância de 200$ (duzentos mil reis) correspondente à multa que
lhe foi imposta por se ter recusado a fazer a devida anotação na
carteira profissional n. 54.779, da 29a Série, pertencente a José Manuel de Araujo, conforme ficou apurado no processo SIP. 14.926, de
1938, infringindo assim o disposto no art. 10, do decreto n. 22.035,
de 29 de outubro de 1932. Rio, 19 de dezembro de 1998. — Antaniq
Bento, intendente em comissão.
•n••••nnn••••

Departamento Nacional do Trabalho
SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO 'PROFISSIONAL

A firma Rodrigo Pinto da Silva, estabelecida com negaelo de Café
e Barbearia, à Estrada da Taquara, nesta Capital, nos te einss do artigo
3° do Decreto n. 22.131, de 23 de novembro de 1932, fisa notificada
a recolhei à Recebedoria do Distrito Federal, mediante guia que lhe
será forneoida na Secretaria do Serviço de Identificação Profissional,
no andar terreo do Palácio do Ministério do Wrabalho (Esplanada do
Castelo), sal pena de cobrança judicial, a importância de 100$000 (cem
mil réis), correspondente à multa que lhe foi imposta por haver a
mesma inutilizado com anotações indevidas a carteira profissional
n. 57.983 da 24 8 série, pertencente ao seu ex-empregado JosS Moreira
de Oliveira, conforme ficou apurado no processo SI? i4.976-37, infringindo assim o disposto no art. 11 do Decreto n. 22.,ETS. de 29 de
outubro de 1932.
Rio, 19 de dezemero de 1938. — Antonio Bento, intendente em
comissão.

Departamento Nacional do Trabalho
SERVIÇO DE IDID/TIFICAÇÃO PROFISSIONAL

st firma José Joaquim de Brito, estabe l ecido com empresa de ónibus, à rua Garcia Pires n. 4, nesta Capital, nos termos do artigo 3°
do Decreto n. 22.131, de 23 de novembro de 1932, fica notificada a
Departamento Nacional do Trabalho
recolher à Recebedoria do Distrito Federal, mediante guia que lhe
A firma Pinto & Monteiro, estabelecido à rua Copacaoana n. 591, será fornecida na Secretaria do Serviço de Identificação Profissional,
nesta cidade, porém não encontrada nesse local, por não ter interposto no andar terreo do Palácio do Ministério do Trabalho ( Esplanada do
recurso, da decisão proferida no processo DNT. 5.783-35, que lhe Castelo), sob pena de cobrança judicial, a importância de 200$00 (duimpoz a multa de 2008000 (duzentos mil réis), prevista no art. 31 zentos mil réis), correspondente à multa que lhe foi imposta por se
do Regulamento aprovado pelo decreto n. 22.033, de 29-10-32, por ter recusado a fazer a retificação da remuneração na carteira profisInfração dos arts. 1 e 32 letras A e 13 do mencionado regulamente, sional n. 50.518 da 21" série, pertencente ao seu empregado Eugênio
dentro cici prazo estabelecido no decreto n. 22.131, de 23 de novem- Antônio dos Reis, conforme ficou apurado no processo (D.NT 20.748
bro de 1932, fica notificada a recolher a importância correspondente de 1938 — SI? 4.720-38), infringindo assim o disposto no art. •10 do
à mencionada multa na Recebedoria do Distrito Federal, mediante Decreto n. 22.035, de 29 de outubro de 1932.
guias Departamento, no prazo de 10 dias, sob pena de ser efetuada
Rie, 19 de dezembro de 1938. — Antonio Bento, intendente em
a respectiva cobrança executiva.
comissão.
Segunda Secção, 19 de dezembro de 1938.— Alfredo de Castre
Winz, diretor de secção.

Departamento Nacional do Trabalho

Departamento Nacional do Trabalho

SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

A firma Roberto Pereira de castro, estabelecida à rua Sete de
De acordo com a decisão p roferida no processo SIP 16.072-38, foi
Setembro a. 112, nesta cidade, porém não encontrada nesse local, por
a
firma
Mínio Marandino Bianchi, estabelecida com a "Garage Tanão ter Interposto recurso da decisão proferida no processo DIST. quara", à
Estrada da Taquara n. 60, multada em 200$000 (duzentos
8.199-35, que lhe impoz a multa de 1005000 (cem mil réis), prevista mil réis), nos
do artigo 10 do Decreto n. 22.035, de 29 de ouao art. 31 do Regulamento aprovado no decreto n. 22.033, de 29 de tubro de 1932,termos
por haver a mesma se negado a anotar a carteira prooutubro de 1932, por infração do art. 32, letra B do mencionado re- fissional mi, 05.044,
da 19" série, pertencente ao seu ex-empregado
gulamento, dentro do prazo estabelecido no decreto n. 22.131. de 23 Pedro Nem Silva, conforme
ficou apurado no aludido prosesso, do que
de novembro de 1932, fica notificada a recolher a importância corpresente lhe é dado ciência para os efeitos do eztabelecido no
respondente à mencionada multa na Recebedoria do Distrito Federal, pelo
Decreto n. 22.131. de 23 de novembro de 1932. devendo interpor remediante guia deste lic;,iarlamc.lio. no prazo de 10 dias, sob pena de curso
doMr0 do prazo de dez (10) dias para e dir. , t-r do Departae.
ser efetuado a re:;pc , “k. a cobrança executiva.
ine p to Nacional do Trabalho.
19 , 1(‘ dezembro de 1938.— Alfredo el.' CoUlro
19 de di_s z-:ob..o de 1938. — Antonio Bento. inteniente enÁ
.1iretor dc r Pc tAo
o.
comissão
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Hospital de Convalescentes de, Campo Belo

MINISTÉRIO DA 'GUERRA

' Chama-se a atenção dos interesados paru o ,u11

enricarpublicado no Düíio Oficial cie 13 do enfeude inès, à página

to de Infantaria

Primeiro

.231.
Ezequiel Diniz

CANCCRIlin CIA. ADMINISTRA?"' IVA
zorra'.

leneole

.?

Estado Maior do Exército

Chama-se z atenaão dos interassados para o edil ai de coneorinala admia t si 'ativa, publicada ne "Diário Oficial", de 14 cio cor.
ente mês de clezembi e, à página n. 25.343,
Militar —
Quartel •'Ali 1 0 Regimento de infantaria, na Vila
)1tal Federa' t e de dezembro cio 1938. — Osivaldo Varejtio da Fon-,
teca, 20 tenente, secretária •do C. A.

JONSELHO DE ADMINISIIIAÇÃO
connoanaasma ADMINISTRynyA PARA int)
Edital n. 4

Acha-se publicado no Diário Oficial de 8 do adrrente mós, Páginas 24.793-24.795, o editai n. 3, relativo à concorróncia desta repartição para o ano de 1939.
Os interessados serão atendidos peio secretário do C. A., nos
Chama-se a atenção dos interessadas para o edital de ooneorrncia publicado no Diário Oficial de 16 do corrente, à pá- dias úteis, das 14 às 16 horas.
As propostas, em envelopes lacrados, devem ser apresentadas
gina 25.634.
juntamente com os requerimentos de inscrição.
As inscrições serão admitidas até às 10 horas do dia 24 do corDiretoria de Fundos do Exército
rente mês.
O registro das propostas, em mapa apropriado, sará feito a partir
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de clamor- das 13 horas de 26 do corrente, com a presença ou á revelia dos inrenda publicado no Diário Oficial de 16 do corrente, à página teressados, sendo as mesmas propostas rabricadas para a devida
t11.81B,
apuração.
Rio de Janeiro, C. F. 9 de dezembro de 1938. — Capitão Armando de Freitas Rotim, secretário do C. A.
Batalhão Viingran Cabrita

Diretoria do Serviço de Engenharia

-

unama-ae a atenção dos interessados para o edital de eoneor-

Onoia publicado no Diário Oficial de 16 do corrente, à página

/Mn

Quartel General da Primeira Região Militar

e 11

II.

Chama-se a atenção dos interessados para o "edital de concui',saneia publicado no "Diário Oficial" de 17 do corrente, à página
25.738

Regimento Andrade Neves

Segunda Região Militar

Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concorrénola publicado no Diário Oficial de 16 do oorrente, à página

sErro REGIMENTO DE INFANTARIA
dhama-sc a atenoâo dos interessados para o edital de concotas
,rência publicado no Diário Oficial de 14 do corrente, h página mi-n
mero 25.386.

Nona Região Militar
DESTACAMENTO DE OESTE

Nisto de Assistèneia da Vila_Milittu

RECIMENTO MITO DÊ ARTILHARIA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Chama-se a atenção dos interessados para 6 edital de coneur~da publicado no "Diário Oficial de 17 do corrente, Is página

.116.781

Estado Maior do Exército
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AOS INDIGS
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de coneur-'
nbau3la publicado no "Diário Oficial" de 17 do corrente, à página
9§.788

Escola das Armat
. Chama-se a atenção doa interessados para o edital de comua
rènoia administrativa, publicado no "Diário Oficial" de 14 do correra
te, à página a. 25.366.
Quartel na Vila Militar, 17 de dezembro de 1938. — Saloio Alves
Gata°, oapitão, secretário.
Centro de Preparação de OFieial n Deserva
Chama-se a atenção dos interet.otles para o editei cio eoncor,

;Moia publicado no Diário Oficial de 18 do corrente, à página
20.814

Serviço Central de Transportes
Chama-se a atenção dos interesaados para o p dital do concorrên-

da publicado no Diário Ofiti4, de 12 do corrente, à página 25.110.

Laboratório Químico Farmacêutico Milita

e

Chama-se a atenção do:,'inleressadra ()ara o edital
CORCOr~eia administrativa. Tsviblicado rn Dirivio Ofirint de 1 .4 do corrente.
página 25.360.
1

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA

I — Do ordarn do Sr. tenente coronel médico diretor e presidon'te do Conselho de Administração deste Estabelecimento, acham-se
abertas até- o dia 31 de dezembro corrente, às 10 horas, as inscrições e aceitação de propostas para a concorrência administrativa de
artigos de fornecimento habitual a este Posto de Assistência, durante
o exercício. do 1939, distribuidos pelos seguintes grupos:
A — Instrumentos cirúrgicos e outros artigos; instrumento
e material odontológico; aparelhos e material clinico em geral;
B — Material sanitário de campanha;
C — Artigos de expediente em geral;
D
Combustivel, lubrificantes e acessórios para automoveli
E — Moveis, camas e utensílios;
F
Ferragem,. material de limpeza e conservação em geral;
Material de eletricidade;
H — Roupa (roupa de cama, aventais e gorros, toalhas de mão"
do banha r de ausculta, cobertores, staii . danapos odontológicos).
II - • .s. concorrência Lar-se-à , iformiciade com o artigo 54
do Código de Contabilidade Pública, ra,, olução do Tribunal do Contai
p ublicada na "Diário Oficial de 15 de novembro de 1927 e Avist
n. 35: 'do 9, cio Exrno. Sr. minislro da Guerra, publicado no "Diárl(TOfieia!" clo 11, tudo do novembro p.
111 — As inscrições deverão ser solicitadas em requálmen%
dirigido ao Sr. p residente do C. A., aeompanhado dos seguintes U.
cuinentos:
1. Registro do contrato social ou da firma individual no Depao
Lamento Nacional de Indústria e Comércio, com declaracão expreast
do capital;
2. Estatutos em original ou "Diário Oficial" em que se achttat
publicados com aprovação e registro, quando forem sociedades anes
almas legalmente constituidas de acordo com o Decreto número 844
de 4 de julho do 1.890;
•
3. "Diário Oficial" com a publicação do Decreto autorizando ti
runcignar na República, quando 88 tratar de firma estrangeira;
1. Quitação dos impostos sobre rendas mintelpate e Waren
er,)pre n.
5. Certidão de que trata o 1 0 do artizo
do~
,ttieXo :,o Decreto n.11,294 d 14 e gosta 0. 3L ima

•—
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8 — "Diário Oficial" com a publicação do decreto autorizande
6. Derlaração e,scrila do negociante indicando o ramo de sua
ndústria ou de àeu comercio, afim de ser inscrito para concorrer a funcionar no terlitório nacional, quando se tratar de firma esteam,
os gripos ou arlig , s que são de sua especialidade industrial Ou geira;
Somercial. to,siN declaração delierá ser provada com documentos
4 — Quitaçãu dos impostos sobre a renda, municipais e federlig,
)róprios. alem da licenu.k da Prefeitura, do negociante em grande
os últimos;
iscaja. Gabe às unidades ilderessadas o direito de verificar "in loco" sempre
5 — Certidaa de que trata o g V' do artigo 33, do Regulamenta
I em qualquer tempo se o negociante possue em seu arniazern depófito e na proporção dos responsabilidades que assumirá se tira anulo no Decreto n. 21.291, de 12 de agosto de 1931 (dois terços);
6 — Declaração escrita do negociante indicando o ramo de imiti
algum fornecin:ente, artigo (IQ gênero que constam da Sua declaraindústria ou de seu comércio, afim de ser inscrito nos grupos ou
7. Certidão o guia de selo da alfándega, provando que é impor- artigos que sejam da sua especialidade industrial ou comercial. Essa
Mor em grande escala, quando se tratar de artigo de procedência declaração deverá ser provada com documentos próprios, além dal
licença da Prefeitura, de neg e ciante em grande escala. A este hosestrangeira;
8. Certidão provando q ue cumpriu fielmente o último. contrato pital caberá o direito de verificação 'In loco" e em qualquer tempo,
ajuste celebrado com o iiioNerno;
se o negociante possue em seu arrnazem e depósito e na proporção.
9. Os documentos adias deverão ser sempre em original ou das responsabilidaa s s que assumirá se tirar algum fornecimento, ar,
sim certidões legais;
tigos do genero que constem da sua declaração;
10. Os pedidos de inscrição deverão ser bem claros, declarando
7 — Certidão e guia do selo da Al(ândega, provando que é inie
peticionário, diserirninadamente, os documentos que apresenta;
portador em grande escala, quando se tratar de artigos de proceda.
O.
documentos
relativos
aos
impostos
federais
e
municipais
11.
eia estrangeira;
prevalecerão até um mês depois da data legal para a sua renovação e o
8 — Certidão provando que cumpriu fielmente o último coei
Inscrito que não apresentar. dentro desse tempo, os novos documen- trato ou ajuste celebrado com o Governo;
tos, será excluido e não poderá, sem que os legalize, tomar parte nas
9 — Prova de ter caucionado na Tesouraria do Hospital a inf.,
soncorrências.
portAncia de 1:0001000 (um conto de réis), como garantia da proa
IV — Os artigos serão entregues pelos fornecedores nos prazos posta;
abaixo marcades, sob pena de se recorrer a outro concorrente que
B — Os documentos acima deverão ser, sempre, em original ogi
lenha proposta imediatamente superior, e na falta deste, a qualquer
masa da praça, correndo a diferença de preços pela firma faltosa. Em em certidões legais.
C — Os pedidos de inscrição deverão ser bem claros declarande
saso de reincidência será a firma infratora excluida do registro de
o peticionário, discriminadamente, os documentos que apresenta.
Inscrição.
I) — Os documentos relativos aos Impostos federais e municiee
V — São os seguintes os prazos para entrega:
pais
prevalecerão até um mês depois da data legal para a sua renal
48 horas para os artigos existentes no mercado,
vação e o inscrito que não apresentar, dentro desse tempo, os novel
20 dias para os dependentes de fabricação.
documentos, será excluido e não poderá, sem que os legalize, tomai
90 dias para os dependentes de importação.
parte nas concorrências.
VI — A presente cocorrancia só entrará em vigor depois de
E — Com exceção das cauções, cujos recibos devem ser entre-É
aprovada pelo Exmo Sr. ministro da Guerra, podendo a referida gues diretamente ao hospital, poderão os demais documentos ser
autoridade anulá-la total ou parcialmente.
Presentes apenas à Diretoria de Intendência da Guerra ou Serviços dØ
VII — O adjudicatário caucionará no Estabelecimentos interes- Intendência Regionais, que julgarão da Idoneidade dos concorrenteaa
sado e dentro do prazo de dez (10) dias a contar da data que tiver fornecendo soo meemos certidões que servirão para as Inscrições nal§
eido notificado para isso, as seguintes importfincias;
unidades administrativas.
4
Grupo A — 5001000 (quinhentos mil reis);
Dessas certidões constarão claramente os grupos de artigos e e'
Idem B — 20010000 (duzentos mil réis);
prazo dentro do qual a firma se encontra habilitada a licitar.
Idem d — 300/000 (trezentos mil reis);
F — As propostas deverão ser organizadas em 2 (duas) vilota'
Idem D — 500$000 (quinhentos mil réis);
sem emendas ou entrelinhas, conter os preços dos artigos a forno.*
Idem E — 2001000 (duzentos mil réis);
cor, por extenso e em algarismos, sendo a primeira via selada cole
Idem F — 300$000 (trezentos mil reis);
estampilha federal de 11000 (um mil reis) por folha ou fração de
Idem G — 1001000 (cem mil reis);
Idem H — 1001000 (cem mil réis);
folha de 22 x 0,33 e selo de educação de $200 (duzentos réis) e g
VIII — Qualquer esclarecimento será obtido com o tenente outra via apenas a assinatura do proponente e encerradas em ersa
secretário do C.A., neste Estabelecimento, durante às horas do ex• velope lacrado, contendo, por fóra, o nome do proponente.
pediente todos os dias uteis.
Deverão ser entregues até às 10 horas e 30 minutos do 15° (décfeil
Vila Militar, 17 de dezembro de 1938. -- João Siqueira Campos, mo quinto) dia opas a publicação deste edital, data e hora essas em!'
que serão abertas e lidas em presença dos concorrentes e deverão'
30 tenente de adm., secretário do C.A.
conter a dclaração expressa de que o proponente se submete a iodai
as exigéhcias do presente edital e mais às exigências do Código de
Quarta Região knilitar — Quarta Divisão de Infantaria
Contabilidade Pública da União, na parte que regula o assunto.
n'
G — No 1.° (primeiro} dia util que se seguir ao do encerra.*
'ITAL MILITAR DE JUIZ DE FORA'
mento das Inscrições, às 9 (nove) horas, a Comissão de Rancho julcomissÃo DE RANCHO
gará da idoneidade dos proponentes, em sessão extraordinária e not
mesma sessão procederá a abertura das propostas e adjudicação dol
Concorrência administrativa
De ordem do Sr. presidente da Comissão de Rancho deste Hos-. fornecedores, tudo de conformidade com a legislação vigente.
H — Os artigos fornecidos serão sempre de I.' (primeira) quae
pitai Militar e de acordo com o artigo 738, § 2f, letra a, do Regulamento do Codigs de Contabilidade Pública e segundo a autorização tidade ou os que preencherem melhor os requisitos da ordem técnices
contida no Aviso n. 35, de 9 de novembro do corrente ano, do Exmo. quando for o caso.
Sr. ministro de Estado e Negócios da Guerra, publicado no "Diário
I — OS artigos deverão ser propostos de forma clara e precis*
Oficial" de ii do mesma mês e ano, páginas 22,511 e 22.512 e do de Diodo que não possam ser tomados por outros de qualidade dl.
leór seguinte: "Apreciando as instruções sobre concorrências admi- versa daquele que o proponente deseja fornecer.
nistrativas submetidas a este Ministério, com o v01360 oficio número
.1 — Toda e qualquer proposta de artigos que interessem lia
240-S-5, de 19 de agosto de 1938, declaro-vos que autorizo a realiza- hospital, será tomada em consideração, tendo cada proponente a lição, no próximo ano de 1939, de concorrências administrativas pelo berdade de propor os artigos que possa fornecer dentro das normte
E. C. M. I. e pelos E. M. 1. para aquisição doa artigos de suas troçadas no presente edital.
necessidades, de acordo com os artigos 52 do Código de Contabilidade
K — Os artigos fornecidos estarão sujeitos ao respectivo exame
da União, e 738, § 2S, do Regulamento desse Código, combinados pela administração do hospital, que poderá recusá-los sem que posse;
com a resolução do Tribunal de Contas, de 26 de outubro de 1928, o fornecedor formular qualquer reclamação.
publicada no D. O. de 10 de novembro de 1928 e transcrita no B.
L — Os pedidos deverão ser atendidos dentro dos prazos estiEx. n. 491, de 25 de novembro de 1928", faço público que ficam pulados pela administração do hospital.
abertas durante 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presenOs pedidos não atendidos nos prazos estipulados serão feitos
M
te edital no "Diário Oficial". as inscrições aos negociantes que de- no comércio local por conta do fornecedor faltoso.
sejarem fornecer a este Establecirnento, durante o ano de i939 (mil
N — A despesa com a aquisição de que trata a cláusula entese
novecentos e trinta e nove), obedecidas as seguintes diretivas:
dor, será deduzida da caução feita para a garantia do fornecimento*
A — A inscrição será feita mediante requerimento ao PresidenO — No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a caução devei%
te da Comissão de Rancho, o qual será entregue nesta Secretaria até ser completada pelo fornecedor.
às 11 (onze) horas do dia (151 decimo quinto, a contar da publicaP — 08 fornecedores contemplados no fornecimento de que sies.
ção deste edital. O requerimento de inscrição deverá ser instruide
ta este edital caucionarão, dentro de 5 (cinco) dias, após terem recem os seguintes documentos:
1 — Registo de contrato ou da firma individual no Departamen- cebido a respectiva notificação, na forma estabelecido pelo Código
to Nacional de Indústria e Comércio. com declaração expressa do de Contabitidade Publica, uma importância de 10 % (dez por cento)'
até a quantia de 50:00010er° (cincoenta contos de réis) e 5 % (cinco
capital;
2
Estatutos em original ou "Diário Oficial" em que se achem por cento) para a quantia acima de 50:0001000 (cincoenta edntos
publicada, com aprovação e registo, quando forem sociedade ama- de réis), quantias essas que serão calculadas de acordo com o rnáatm ) provavet dos fornenmentos a serem • feitos; durante o ano.
i, 4 de julbes the t890.:
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Q — O fornecedor que, sem motivo de força miá? devidamente
"Comprovado. deixar de entregar dentro do prazo fixado no pedido.
•kas artieos que lhe, foram adjudicados, pagará uma moita dr
1(cm-1 por cento! sobre o valor fia olereadoril a PaireVar si o al,ctizu
pão for maior d ,?. 15 (quinze) dias, ,alts to de pa5ar a dite retin de preço pelo qual o estabelecimento terilia que comprar o artigo a outro
Sorneeedot. correndo a despesa por conta da catiço si o forperrdor
não fizer o respectivo pagamento, imediatamente.
recosaR — 'els artigos entregues dentro do prazo e que
-dos deverão ser substiluiclos pel j fornecedor dentro do prazo stiplemental' que será fixado pela administração deste estabolecimenle e
que não poderá exceder de 30 (trinta) dia.
5 — Os artigos recusados devem ser retirados do Depósito
'Serviço de Aprovisionamento deste Hospital, dentro de cinco dias a
partir da data da decisão da Comissão de Recebimento. Esgotado eJ:,s-e
prazo o fornecedor pagará, por dia, uma armazenagem correspondente a 1 % (um por cento) sobre o valor da mercadoria recusada.
T — Qualquer doe concorrentes contemplados que venha a top.= parte nas concorrências dos estabelecimentos congeneres, oferecendo preços mais baixos para o fornecimento durante o ano de mil
novecentos e trinta e nove (103), terá os seus preços automatieanaente baixados nesta repartição até o nivel dos daqueles, levados
em conta as despesas de transporte, si as houver.
— O concorrente a que for,adjudicado qualquer artigo e negar-se a fazer a caução para garantia do fornecimento, não poderá
Ontrar em novas concorrências durante o prazo de 2 (dois) anos.
V — Todos os artigos deverão obedecer, rigorosamente, às presMçães dos cadernos de encargos aprovados e publicados.
Para os artigos não consignados nos cadernos de encargos
X
!serão obedecidas as amostras exi g entes no Deposito do Aprovisiona.
;mento, deste hospital.
Y — Cada concorrente deverá declarar em sua proposta as quantidades máximas que se propõe a fornecer ou se compromete a fazer
fornectinento sem quantidade limitada.
Z — Quando por qualquer motivo houver anulação de empenhos de despesas não serão admitidas reclamações, conforme estabelece o artigo 32 da Lei n. 158, de 24 de dezembro de 1935.
a) A entrega dos artigos terá lugar no Depósito do Serviço de
;Aprovisionamento deste H. M. J. F., correndo o transporte por
• conta do fornecedor.
b) Os preços oferecidos só poderão ser alterados depois de de• corridos (2) dois meses, contados da data da abertura das propostas,
mediante um requerimento dirigido ao presidente da Comissão de
Rancho, com antecedência de 15 (quinze) dias, solicitando a alteracão; caso não seja feito, serão; os preços revalidados por igual espaço de tempo.
/gc) Todos os artigos serão de 1. a (primeira) qualidade. Os pro: ttonentes deverão apresentar no dia e hora da abertura das propus-:
s, as amostras dos artigos a fornecer.
d) Os generos e demais artigos que forem pedidos quinzenalanente serão satisfeitos dentro do prazo de (48) quarenta e oito horas
pedidos; os demais,
•,10. Partir da hora do recebimento dos rnpectivos
que forem pedidos diariamente, serão satisfeitos dentro de 12 (doze)
, horas; os pedidos avulsos serão entregues dentro do' prazo estabeleCid° pelo oficial aprovisionador.
e) Os licitantes sujeitar-se-ão às cláusulas deste edital bem corno
Contabilidade Pública e seu Regulaaos dispositivos do Código deconcorrências
administrativas e, mais,
. mento, na parte atinente às
/tos dispositivos contidos em Avisos Ministeriais das Pastas da Fazenda e da Guerra e finalmente à6 exigências do Tribunal de Contas,
Consagradas na jurisprudência firmada pelo mesmo Tribunal.
() De conformidade com o que prescreve o n. 10 (dez) das DiaposlOes Gerais do Aviso n. 35 (trinta e cinco), do Exmo. Sr.
nistro da Guerra, já referido, este hospital não se responsabiliza por
pedidos verbais, telefónicos ou mesmo escrito que não se revistam
' de todas as formalidades legais (empenho, visto e autorização).
g) As contas decorrentes dos fornecimentos feitos serão liquida'das no prazo máximo de 8 (oito) dias e pagas no de 15 (quinze)
dias, de sua apresentação, ficando o fornecedor sujeito ás consequências do estabelecido na letra anterior, no caso de não se aprese . [ai.
para o recebimento das mesmas.
i -t 1 liça
••
h) Os artigos para os quais se abre concorrência arimiii
peio presente edital constam dos grupos seguintes:
I.° Grupo:
Couros alimentícios e lenha,
•
2.' Grupo:
Legumes, verduras e frotas.
3.° Grupo:
Pão e massas aiunentteiits:
4.° Grupo:
Carne, lei te, ovos e aves.
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5.* Grupo:' •
Material de limpeza.
0." Grupo:
Artigo.s e mal cria! de copa

r'/ lia.

Observaetio — As relações discriminativas dos artigos concernente,: aos grupos referidos, acham - se, na Secretaria deste Hospital
Militar, à disposição dos interessados.
.7uiz de Fora, 9 de dezembro de 1928. — Sentiu° de Cdstro
Saar:Valia, 2.' tenente adm. secretário do C. R.
CoilliSSiío Central de Requisições
r
De erdem do Sr. presidente do Conselho de Admtnistração desta
Comissão e de acordo com o art. 52 do C. C. P. O. e demais disposições cru vigor, acham-se abertas as inscrições até as :14 horas do
dia 30 do corrente, para o fornecimento, durante o ano de 1939, doi
artigos, cujos relações se encontram nesta Comissão, dos seguintes
grupos:
1 — Material de expediente e papelaria (com a ressalva do material a ser fornecido pelo Estabelecimento de Material de Intendência da 1.a R. M.
II — Material de limpeza e conservação.
lEI — Máquinas.
O. G. na Capital Federal, 15 de dezembro de 1938. — Theodolitio
Avila lwarignes, 2.0 tenente convocado, secretário do C. A.

Primeiro Grupo de O1uze2
COMISSÃO DE RANCHO
coNcuartEsant

ADMINISTRATI VA

De ordem do Sr. presidente da COMi8SãO de Linelm e de conformidade com o disposto no art. 52 e parágrafos, do Código de Contabilidade da União e autorização, constante do aviso ministerial número 35, publicado no "Diário Oficial" de 11 de novembro de i938,
acham-se abertas, a partir desta data, as inscrições para o fornecimento de artigos do quitanda, açougue e armaram, conforme relação
que se acha arquivada na Casa das Ordens desta unidade à disposição
dos interessados.
As firmas que desejarem se inscrever deverão apresentar as
provas de sua idoneidade, isto é, as de que trata o aviso n. 35, publicado no "Diário Oficial" de 11 de novembro de 1938.
Esses documentos serão apresentados na Diretoria de Intendência, a qual, depois de os julgar, fornecerá as certidões que servirão
para a inscrição nesta unidade.
As propostas para os fornecimentos serão recebidas na Secretaria desta unidade até o dia 5 de janeiro de 1939, às 10 horas, e serle
abertas na sala de reuniões do Conselho Administrativo, às 13 horas
do mesmo dia.
Quartel em São Cristovão, 20 de dezembro de 1938. — Proate&
Alves, 1.0 tenente ajudante.

Colégio Militar do Rio de Janeiro
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de eonoorrêneia publicado no "Diário Oficial" do 20 do corrente, à Página
25.995,

Companhia Escola de Engenharia
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de boncik.
rèiicia publicado no "Diário Oficial" de 20 do corrente, à página
26.005.

Primeiro Grupo de Artilharia de Dikso
cliatila - so a .atenção doa interessados para o edital de Conote.

publicado no "Diário Oficial" de 20 do corrente, à Diflua
Cnmpo de insIrtie3ti de iivricin
NI.N n

. VA

j ,.
iIi(ei'a.,,
para o •dita‘ de coneorrêoein aiiiiiini s lealiva publicado no "Diarin Oficiai" de 20 do ~reate,
página '20.000.
Vila Militar, 21 de dezembro de 1938. — Rubsn Pyrdt Sedtwg,
20 tenente, secretário do C.A.
_iIoo

.

Estado Maior do Exército
4900.1dA 1)A6 ARMAS ••••• ‘111111‘0 'LOCOU,

.Lia-se a ateução doe intsreseacloe para • editai êh
publicado no "Diáriq ofloM" de 30 do (barrento.
plifista
•

Quarta-farei

21:

hIÃRIC OFICIAL

Subdiretoria de Transmissões

f: : !a n un- a a atenção dos interessados para o edital de concoreio no "DiM • in Oficial" de 20 do corrente, à pagine:
raesat ii
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Para os grupos: 40 (Material de Expediente), 8° (Artigos para automóveis), 7° (Material de Construção), 8° (Artigos de eletricidade, etc.), 90 (Material de Esporte), 11° (Material de Correiaria e seleria), 12" (Drogas farmacauticas) e 13° (Combnatisel, etc.)

-

2;000$000,
FordoneiroSPrittieTra
O julgamento dos pedidos de inscrição será realizado, para todos
Chnirai-s( .
:J.,.."1 ,:à1 ", lo IVerCSSalitil5 paen o edital de concor-: os grupos, no dia 5 de janeiro de 1939, ‘s 14 horas
serei R e i d-dieado no "Diário Oficial" de 20 do corrente, ia pagina
e) Recibo da Caixa Económica do Rio de Janeiro, de caução do
25.873.
valor de (500000) quinhentos mil reis, para a respectiva inscrição,.
Os requerentes que não apresentarem os seis documentos na forma do presente edital, além de não serem inscritos, sofrerão a multa;
Est eia Militar
de 5 Vo (cinco por cento) sobre o valor da respectiva caução.
coNsE:..no AoNtrmsrrna.T1V0
3 — Na forma do determinado na alínea a do 11. 4 do item RJ
•
De ordem do Exma. Sie ateneraI Comandante faço saber a quem do Aviso a. 760 de 12 de novembro de 1937 (Diário Oficial de 171
interessar quer a partir da data da publicação do presente editai atá do mesmo inee) sómeente as próprias fábricas poderão concorrer aol
o dia 30 de dezembro corrente, fica aberta a inscrição para os candi- fornecimento de calçado e artigos do 2° grupo. Deste modo, aómenté
datos que desejarem concorrer ao fornecimento dos artigos abaixo, os seus representantees legítimos poderão pedir inscrição na presenté
colicurrência, apresentando todos os documentos (certid ões , cauções,
durante o próximo ano de 103e:
nome da firma proprietária da fábrica representada.
1° grupo — Fardamento para cadete, compreendendo: Benet de etc.)4no
—
Os concorrentes inscritos deverão apresentar as suas pro-,
de
caixa
de
papelão;
Túnica
e
caaça
pano azul (sob medida), e o jil
fornecimento em duas vias, sendo a primeira selada coral
de
postas
oliva
pano azul ferrete, sob medida; túnica e calça de brim verde
estampilha federal e selo de educação, enderaçadas ao Exrno. Sr. Ge..'
(Tecido para oficial); túnica e calça de brim de linho branco, sob neral
Comandante da Escola Militar e entregues, em envelopes fe-I
medida; camisa e calção do brim verde oliva; capote ale lã; barretina
todos
e lacrados, na Secretaria da Escola, das 8 às 11,30, em
e penacho; túnica e calça de brim mescla azul para :aviação; gorro tilados
os
dias
úteis
do
dia
cinco
(5)
ao
dia
oito
(8)
de
janeiro
de
1939.
sem pala de brim mescla, azul, para Aviação; luvas brancas de fio
5 — A abertura das propostas será realizada nos seguintes dias t
de Escbasia, par; pelerine, sob medida; gorro sem pala do brim verde
Para
o fornecimento relativo aos grupos Um e Dois, no dia 9 de iam
oliva; capacete, tipo Eecola Militar; Charlateira; Distintivo da ano,
neiro
de 1939, às 14 horas; para os fornecimentos relativos aos gru-.
para uniforme azul ferrete; Divisa de ano, de brim verde oliva, som
às 14 horas.;
estrela; cinto azul turquesa, com guias; charlateiras; botões dourados pos Três, Cinco e Treze, no dia 10 de janeiro de 1939,
para
os
fornecimentos
relativos
aos
grupos
Quatro,
Seis,
Sete
e Nove,
e de massa preta, grandes e peqeeneos.
para os grupos Oito, De%
20 grupo _e Calcado, — Borieguins de couro preto; sapatos de no dia 11 de janeiro de 1939, às 14 horas; eàs
Onze e Doze, no dia 12 do janeiro de 1939, 14 horas.
e'erniz; perneiras de couro preto: Canos de botas; (Pares)
pelq
• As propostas serão entregues, nos dias acima designados.
3° grupo — Forragem — Alfafa, quilo; Aveia, quilo; Farelo,
Agente Dires,
Capiião
Secretário
ao
Exmo.
Sr.
General
Comandante,
quilo; Milho, quilo; Capim. quilo; Sal, quilo; Acucar mascavo, quilo;
ter da Escola, 'inc verificará, no momento, si estão em envelopes fe-,
4° grupo — Material /te Expediente;
chados e lealdos, com a indicação da firma proponente e do grupai
6° grupo — Enxoval para cadetes;
ou especialidade que se propõe forneeerae se o pedido de hiserigilq
fia grupo — Artigos para autoraaveis;
dos proponentes foi deferido.
Y grupo — Material de (onstrução;
Em seguida serão abertas pela mesma autoridade, auxiliada pelos
b° grupo — Artigos de elstdade e mate.rial,e
age ntes executores: alajoe Fiscal Administrativo, capitães Tesoureiro
Ir grupo — Material de Sport;
e Almoxarife.
10* grupo — Feraagens, tintas, louça, etc.;
As propostas aberlaS e julgadas de acordo com o presente edital
11° grupo — 11faterial de correiria e daria:
serão rubricadas pelo Eximo Sr. General Comandante, Major Fiscal
12° grupo — Drogas faensaeauticaa;
esti-.
13° grupo — oornhustis ei e inflamáveis (Mexas), gas)line, fasfo- Administrativo e pelos proponentes ou seus representantes quemitão
verem presentes, na ocasião. Serão, em seguida, entregues ao
roa, querozene e óleo cem/na-eis-et).
almoxarife para que seja organizado, para cada grupo, um mapa deA presente concorrencia
às condieões estipuladas nas monstrativo dos preços apresentados em duas vias, uma das quais.
cláusulas abaixo, de acorda cem o eadieo de Con t abilidade Pública
deverá ser remetida ao Sr. Diretor de Intendência da Guerra.
respectivo Regulamento iaesia,
O — Os urtigas serão sempre adjudicados aos proponentes cujos
1 --. O requerimento dos interossados tselado com estampilha
forem menores, nas mesmas condições do qualidade. Em
federal e mais O selo de cAlwauf.n dverá ser dirigido AO &uno. preços
absoluta igualdade de preços, entre duas ou mais propostas será pro-,
Sr. General Comandante da I:seola Militar e entregue na Seeretaria cedida
a nova concorrência entre elas, versando sobre o maior abati,'
da Escola ate o dia 30 de 'hos-raro de 19:38, as 17 horas.
mento
feito
sobre os preços empalados. Si porém, nenhum dos proa,
2 -- Nos reqUerinlelltOS roforjdog no itero 1°, os interessados ponentes quiser
fazer abatimento, o desempate será feito por sorteio.
mencionarão os grupos ou rue is
qne desejarem concorrer e ane7 — Nenhuma proposta poderá contar rasuras ou emendas, nem
xarão os seguintes documentes:
tampouco oferecer vantagens não previstas neste edital. Tambem
a) Certidão da Diretoria de Iseenaianela 11C haver apresentado to- não serão aceitas as que forem consideradas excessivas, em relação
dos os documentos compresantes ii aia idoneidade e constantes do aos preços correntes no comercio. Por outra parte fica estabelecido
Aviso n. 158, de 12 de nos-ranha, de 193'1' (Diário Oficial do 17 do sole esta concorrência poderá ser anulada, total ou parcialmente,
mesmo mêe). Na certidão acima deverá ser mencionada a prova feita desde que tal medida proteja aos interesses do Estado. Neste caso
de capital social não inferia:as compras serão efetuadas elide fór mais conveniente. isto é, direta-.
g ri iiii es limites mínimos:
Para o forneci:Helio des ssiiges ,lo 1" grupo (Exceto pari cher- mente no comercio ou nos centros produtores.
— As propostas deverão mencionar os preços em algarismos e
Jateirasacintos e dista:tis-soa ana):0o0$00C.
por extenso. No caso de dúvida, prevalecerão os preços escritos por
Para ds tornocimenta d
cintos. e distintivos, cens- extenso
mates do grupo r, 50:(100.,011u.
9 — A nomenclatura dos artigos constantes do presente edital,
Para o fornecimento do- ae: ams da 2" grupo, :14)0:00a$000.
bem assim a dos constantes das relações dos artigos correspondentes
Para os dernak
a cede grupo, não podera ser modificada pelos proponentes, não sendo'
tomadas cai cnit.-ideraeão as propoetas:
1) Recibo tia Caiaa Flecieem:ea da ílio de Janeiro da caaçáo
valor relativo ao grupo nu artig, , tne se propaOs a fornecer, e cona) Iam meti') mediaste) de brim verde oliva para oficial (Claro)1
forme a scgnin!,,
b) Um metro quadrado de brim verde oliva para oficial (Escuro):
e) Um metro quadrado de brim verde oliva para praça (daro);
Para fornecimenlo ti bou, , t d,? pado azul
2:d,.1)00
d) Uni metro quadrado de brim verde oliva para praça (Escuro) t
Idem para uniforme azul feurete
6:000$000
e) Um metro quadrado de brim de linho branco;
Idem para uniforme interno, de brim verde oliva
4 :000$000
Um metro quadrado de brim mescla;
Idem para uniforme de instrução. de brim verde
4:000$000
o) Unia mão de luva branca de fio de Escóssia;
Idem para uniformen de brim de linho branco
5:0008000
h) Uni metro quadrado de pano azul ferrete;
Idem para capote de lã
6:00(4000
i) Uni bonet de pano azul ferrete, em caixa de papelão;
Idem para barretina e penacho
2
:000$000
1) Uni sa pato (uni borzeguim) de couro preto:
Idem para túnica e calça de brim mescla de aviação
2:000000
k) Um sapato de verniz;
Idem para gorro de brim mescla, azul, de aviação—
300$000
1) Urna perneira de couro;
idem para luvas brancas de. fio de Eseossi
500100ú
m) Uni cano de bota.
Idem Para pelerines . 6:000t000
Idem para gorro sem pala de brim verde oliva
500a0OU
Os proponetOes dos demais grupos ficam obrigados a entregar °a
Idem para capacete tipo Escola Militar
...
2:001:3000 artigos de acordo com as amostras existentes no Alleosarifado da
Para ti grupo r (calçado, etc.)
a:04)4)8°0u
Escola.
rara o grupo
(Forragem, etc.)
1:000000
11 — as despesas de transporte dos artigos curverão, semore,
Para oe grupos Ir (num]; etc.) e 10" (Ferragens)
3 ;009000 par conta dos reepectisos fornecedores.
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12 — Os artigos serão entregues no Almo g arifado desta Escola
iscompanhados do respectivo pedido empenhado, o qual será restituido ao fornecedor, com o recibo do material firmado pela Comissão de
Recel-dracnto.
13 — Em caso algum o fernecedor contemplado poderá deixei do
atender aos eediclos que lhe forem feitos, sob pena de incorrer em
uma multa que será arbitrada pelo Exrno. Sr. Presidente do Conselho Administrativo, do valor de 25 ,a 50 Vo da caução em depósito,
além de ser considerada inidôneo, conforme a gravidade da fal la cometida. A multa acima será acrescida da diferença de preço verificada na aquisição em outro fornecedor ou diretamente no comércio, fi'oando, além disto, anulados os pedidos e respectivos empenhos feitos
Onteriormente em sou nome.
11 — Os artigos pedidos deverão entrar dentro dos prazos estipulados no presente edital, não sendo, em principio, concedidas prorrogações para entrega dos mesmos, salvo os casos de força maior devidamente comprovados com documenetos idóneos. Os casos de força
Maior que poderão ser alegados, nas condições acima, são os motivados por greves, naufrágios, incêndios, calamidades públicas, tormenta,
desmoronamento de edifícios, sinistros marítimos fluviais e teriestres, inundações, atrazos de meios de transportes e perdas consequenPO a roubos ou furtos.
15 — Os artigos recusados pela Comissão de Recebimento deverão ser substituidos dentro dos respectivos prazos de entrega. O artigo entregue fóra do prazo acarreta, como consequência, a multa diiria de 18000 por conto de reis (valor do pedido) até 15 dias de atraao. Findo esse prazo a multa será agravada com a diferença de preço
por ventura verificada na aquisição feita a outro fornecedor ou digetamente no comércio. Conforme a gravidade das faltas pravistas
»esta e nas cláusulas anteriores, Poderá ser cassada a idoneidade do
fornecedor, nos termos do Código ,de Contabilidade Pública e raspeAlvo Regulamento Geral.
16 — Os artigos dos 1°, 2°, 5 0, 9° e 41 grupos que apresentarem,
dentro do prazo de 60 dias depois de sua distribuição, defeitos resultantes de má qualidade da matéria prima ou da confecção serão con/siderados recusados e imediatamente substituidos pelo fornecedor,
dentro do prazo estipulado pelo Exmo. Sr. General Comandante. e
sob pena de multa de 5 % a 50 nos casos de reincidência ou de
Pecusa h restituição por substituição do artigo defeituoso, sendo julgados initiOneos, conforme a gravidade da falta cometida.
17 — Os fornecedores ficam obrigados a retirar da Escola ss artigos recusados pela Comissão de Recebimento, dentro do prazo de 8
dias, contados da data da notificação, sob pena de sofrerem a multa
de 18000 por conto de réis ou fração do valor dos artigos não retirados, por dia de armazenagem que exceder daquele prazo até 30 dias
lio máximo. Findo esse prazo sem que tenham sido retirados, os artigoe terão o destino previsto por lei.
18 — As amostras relativas aos, artigos constantes dos Primeiro
Segundo grupos serão submetidas a exame no Laboratório de Análises do Estabelecimento de Material de Intendência. Sómente dspois
de publicado em Boletim Escolar o resultado dos mesmos, reunir-se-h
p Conselho Administrativo com a presença dos proponentes, afim de
•isonsiderar a adjudicação dos artigos segundo as qualidades e preços
'sspresentados.
! 19 — Os proponentes deverão mencionar nas suas prpostas a sua
ifsapacidade máxima de fornecimento que não poderá ser inferior a
pntrega de quinhentas peças no prazo, tombem não excedivel, de noVenta (90) dias. Si a proposta aceita estipular o limite mínima de
entrega e as necessidades da Escola forem superiores o Conselho pedirá novas propostas aos demais fornecedores insoritoe para a equitação do excedente ou, si com tal providência não obtiver preços ou
oondições aceitáveis, fará diretamente no comércio ou onde fôr mais
:vantajoso a aquisição acima, tudo conforme as condições exigidas no
presente edital. As aquisições feitas em firmas porventura não insOritas serão dentro do decreto-lei n. 5, de 18 de novembro de 1937.
20 — Á Escola fica reservado o direito de deixar de adquirir
•
íguaIquer artigo que venha a ser julgado desnecessário ao servfoo.
•
21 — Os prazos para entrega, pelos fornecedores, dos artigos, seirão: Até o máximo de 90 dias (noventa dias) para os artigos sonsjantes dos grupos Um e Dois, a contar da entrega dos empenhos.
sara os demais grupos, será o prazo mencionado no pedido empenhado
ta entregue ao fornecedor, mediante recibo em livro protocolo.
22 — O Conselho Administrativo se reserva o direito de verificar,
tairetamente as informações prestadas pelos proponentes, sobre a capacidade de sua firma comercial, podendo anular a proposta em exame
ou mesmo a inscrição de fornecimento, desde que fique plenamente
'reconhecida a incapacidade comercial do proponente.
23 — As contas dos artigos, fornecidos deverão, para os artigos do
grupo Três, ser extraídas em três vias e para os artigos dos demais
*repos, em duas vias, seladas, conforme a Lei do Selo. O pagamento
Asa mesmas será efetuado em reunião especial do Conselho Adminisárativo, em dia previamente designado pelo Exmo. Sr. Presidente.
24 — Os fornecedores que l ficarem com fornecimento de unifor•
ales serão obrigados a manter, no interior desta Escola, durante a pegodo de fornecimento, uma alfaitaria para atender ao serviço do togadas de medidas e provas dos mesmos uniformes, os quais dee is:lo
ispresentar perfeita confecção o acabamento de suas diversas peças.
25 — Os representantes das firmas fornecedoras deverão epte{Sentar, com o pedido de inscrição, a procuração que os habilita como
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20 — No caso em que a certidão passada pela Diretoria . de Intendência não mencione o capital social, o proponente deverá juntar es
documentos.
27 — Os artigos de forragem, quando receitados, deverão ser retirados pelos fornecedores dentro de 4 dias sob pena de serem inutilizados sem que haja direito a reclamação por parte do fornecedor.
28 — Os preçoe constantes dos respectivos Mapas, serão 'válidos
por quatro meses. Findo esse prazo, o Conselo Administrativo publicará um &tilai de notificação nos termos do qual, serão estabelecidas as normas para nova concurrêncie, si tal providência fôr Vantajosa para o Estado.
29 — Os interessados encontrarão na Secção de Compras desta
Escola, as relaç'ões dos artigos correspondentes aos grupos Quatro,
Cinco, Seis, Sete, Oito, Nove, Dez, Onze, Doze e Treze.
Para outros esclarecimentos, os interessados poderão procurar informações no Alinoxerifedo, nos dias útei, dee 8 às 11,30 horas.
Escola 'Militar, Realengo, lo de dezembro de 1938.— Cipitãe
Olhou Cabral da Silveira, tesoureira.
Colégio Militar do Rio de Janeiro
COMISSÃO DE RANCHO
C:ONCORRÉNCIA ADMINISTRATIVA

De ordem do Sr. Presidente da Comissão de Rancho. deste Colégio, faço público que, de acordo com o art. 52 do Código de Contabilidade Pública da União e demais disposições em vigor, se acha aberta
neste Estabelecimento, até às 12 horas do dia 23 de dezembro corrente, a inscrição para fornecimento dos artigos constantes dos grupos
abaixo, durante o 1° semestre do ano de 1939:
I^ Grupo — Géneros alimentícios.
2° Grupo — Carnes verde e de porco.
30 Grupo — Artigos de padaria e confeitaria.
4° Grupo — 'Aves e ovos.
5° Grupo — Leite o seus correlates.
6° Grupo — Artigos de peixaria.
7° Grupo — Legumes, hortaliças e frutas.
g ° Grupo — Material de limpesa.
0^ Grupo — Forragens.
Instruções
Condieões de inscrição e fornecimento
I) A inscrição deveeá ser requerida ao Sr. Presidente da Comissão de Rancho ata o dia e hora acima prefixado, em requerimento devidamente selado e acompanhado dos documentos necessários ao julgamento da idoneidade, de acordo com o aviso ministerial u. 758, de
12 de novembro de 1937, ou de certidão passada pela D.G.I. ou pelos
S.I.R., nos termos do final do referido aviso.
II) As propostas serão feitas para cada grupo em duas (2) vias,
com todas as discriminações e preços, por extenso e por algarismos,
sem emenda ou rasuras, e deverão ser entregues devidamente seladas
e lacradas por ocasião da entrega do requerimento de inscrição.
III) Serão observados, em tudo quanto fôr compativel com os fornecimentos feitos DO Colégio, as instruções baixadas pelo aviso n. 35,
de 9-XI-938, publicado no "Diário Oficial" de 11 do mês a ano referidos.
IV) Não serão em hipótese alguma abertas as propostas dos concorrentes julgados fóra das condições deste edital.
V) A falta de observância de qualquer exigência do aviso n. 758,
do 12 de novembro de 1937, acima referido, ou de qualquer outra do
presente edital, implicará na exclusão do requerente do &macro Ge
candidatos à concorrência.
VI) As propostas serão abertas na presença de todos Os concorrentes pelo Sr Presidente da Comissão de Rancho, em reunião com
os demais membros a realizar-se no dia 24 de dezembro corrente, ás 10
horas.
VII) Consoante o artigo 749 do C.C.P.U. as propostas não poderão conter senão uma fórmula de completa submissão a todas as
cláusulas do edital e o preço que o proponente oferecer; por isso, que,
não se tomarão em consideração quaisquer ofertas de vantagens não
previstas no edital de concorrência, nem oferecimento cio redução de
preço sob a proposta mais barata.
VIII) Quando os preços homologades pela concorrência realizada na D.I.G., forem menores dos que os apresentados na presente,
prevalecerão aqueles.
IX) Os pedidos de gêneros, deverão ser satisfeitos dentro de quarenta e oito (48) horas após o recebimento dos mesmos pela firma
fornecedora, não sendo aceitos fornecimentos parcelados.
X) Não se responsabilisará o Govêrno por pedidos verbais, telefônicos, ou que se não revistam das forma/idades legais.
XI) Todos os fornecimentos serão de qualidade especial e ficarão sujeitos a exame de qualidade e. verificação de quantidade, °errando por conta do fornecedor as despesas de condução ou transporte.
• XII) Os artigos pedidos só serão recebidos • quando *ativereui
acompanhados do pedido para que nele seja apta° o respectivo res.
•
cibo
XIII) As colas referentes aos /ornecirmattes. feitos em nada mês,
oeverite cor eetregue no último dia util do Ines do fornecimento, ena
ires (3' vias, a n ompanhadae dos respectivos pedidos. 0091 4, /o 414
epeesenteção e respeRiva declaração dos aélos.
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XIV) As contas serão liquidadas no prazo de 'oito (8) dias e pagas
Doces sécios, em caixetas: Pecegada, marmelada, boo~cia, gospi
no de quinze (15), a contar da data da apresentação.
XV) A verificação de qualquer irregularidade que manifeste má hada, laranjada e de frutas (peso liquilo),
Ervilhas sécas, partidas, quilo.
Id. ou ato contrário às Mas normas administrativas, acarretará não
Farinha de mandbiaa, Sumi, quilo.
só a anulação da inscrição bem como perda da caução em benefício.
Farinha de trigo quilo.
dos cofres públicos, além das demais penalidades de que fõr passivel
Feijão preto, novo, especial, Floresta ou titieraWritja, qttitto.
pela lei em vigor.
Feijão mulatinho, especial quita.
XVI) Para garantia. de fornecimento, os proponentes deverão fazer
Feijão manteiga, quilo.
as cauções obedecendo as normas estabelecidos pelo aviso D. 35, ciFubá fino, quilo.
tado.
Lingua eêca do Rio Grande, quilo.
XVII) A Comissão de Rancho reserva-se o direito de anular a preLombo de porco, salgado, quilo.
sente concorrência, no todo ou em parte, se assim julgar conveniente,
Lentilhas, quilo.
sem que (Messe ato resulte qualquer direito de reelafnação dos proManteiga Com sal, especial (peso liquide), quilo.
ponentes.
Manteiga sem sal, especial (peso liquido), quilo.
XVIII) Os ertigos que não forem entregues no prazo estipulado
Massas almienticias Aimoré, quilo.
no presente edital, serão adquiridos por conta da firma ale o deixar
Mate em folhas, quilo.
de fazer, à qual será aplicada a multa de 20 por cento sobre o valor
Palitos especiais (caixa contendo 50, no niluima), 0(4%
da respectiva caução, sendo rescindido o contrato em caso de reinciQueijo de Minas, especial, quilo.
dência, com perda total da caução, cabendo a continuação do forneciQueijo Borboleta, de primeira qualidade, ça,viiio
mento h firma mie tiver oferecido menor preço.
Queijo Pirâmide, especial, quilo.
Queije parniczon, quilo.
XIX) Os artigos que furem rejeitados, por não satiàfazereni
Sal fino lia, em sacos de quilo, quilo..
exigências cio serviço, deverão ser retirados no prazo máximo de 48
Talharim Aimoré, quilo.
horas, findo o qual serão inutilizados, sem que caiba qualquer reTou, nho salgado, quilo.
clamação aos fornecedores.
XX) A substituição dos artigos rejeitados será feita no prazo máToucinho de fumeiro Paulista, quilo,
Masge de tomate, quilo.
ximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir do momento em que a
Vinagre nacional, litro,
firma notificada de tal ocorrência, sob pena de serem aplicadas as
Doces em calda: Pe,cegada, Morango, Mace/afie% 05. Dopo
disposições Ce clausula XVIII; tendo-se em vista que a rejeição pela
segunda vez. de um mesmo artigo, ou de vários outros, acarretará, guido). litro,
sempre, multa equivalente a 20 por cento do custo total desses mes2' Grupc
mos artigos.
XXI) O fornecimento de qualquer artigo caberá ao proponente
Carne verde, sem osso e sem músculo, quilo,
que houver oferecido preço mais berne, dentro das exigências deste
Carne verde, com osso e com músculo, quilo.
edital, não podendo em caso algum, o negociante recusar-se a satisCarne de porco (colchão sem pé), quilo,
fazer o pedido que lhe foi feito, sob pena de lhe serem ap/ieadas as
Toucinho fresco, quilo.
disposições da cláusula XVIII.
Lingua fresca, quilo.
XXII) Em caso de igualdade de preços e condições entre duas ou
Miolos, quilo.
mais propostas, será preferida a do licitante que propuzer, por esciiCoração, quilc,
to, maior abatimento. Verificado novo empate ou se nenhuma proMocotó, limpo (sem unha), quilo.
posta houver eido feita nesse sentido, terá preferência.
Tripa, quilo.
Figado, quilo
1", a do negociante que estiver fornecendo;
Bofe, quilo.
20 , a do proponente nacional;
Rim, quilo.
3°, a do que decidir o sorteio, em última circunstancia.
XXIII) O leite pedido diariamente deverá entrar em duas partes;
3° Grupo:
a primeira às 5 horas da manhã e a segunda às II e meia horas.
Pão de quilo. de. 01,100, quilo.
XXIV; A car pe verde sem Osso e sem músculo deverá ser da parPão de trigo, de 01,420, quilo.
te trazeira (chã de dentro, pato, alcatra, lagarto e filé sem capa),
Pão de trigo, de 11,000, quilo.
ficando o Colégio no direito de exigir do fornecedor, dessas qualiPão para sandwiches, pesando, cada um, Ok,060,
dades, a necessária ao serviço, não aceitando, entretanto, carmes conPão para sandwiches, pesando, cada um, Ok,080, quN,
gelada; nem tão pouco resfriadas.
Biscoutos finos, sortidos, quilo.
XXV) Será considerado peixe de primeira: namorado, robalo, pesBiscoutos de champagne, quilo.
eadinha e méro; de segunda : tainha, garoupa, cavala, sorordca, paraBiscoutos Aimoré (peso llquilo), quih
t7, vermelho e enxova.
Farinha de trigo, quilo.
XXVI) O pão pedido diariamente deverá entrar em duas partes;
Farinha de iosca, quilo,
a primeira, às 5 horas da manhã; e a segunda, às 11 horas.
XXVII) As firmas que. tiverem de fornecer ao Colégio, sera-o
4° Grupo:
obrigadas a fazê-lo pelos mesmos preços, ao Casino, aos oficiais, sarGalinha ( pesando, no minimo, ik,b00), amas
gentos e funcionários civis do Colégio, mediante uma autorização asOvos frescos, escolhidos, &lida
sinada pelo Sr. Presidente da Comissão de Rancho; ficando o pagamento entre entendimento prévio das partes.
5' Grupo:
XXVIII) Além dos artigos constantes das relações anexas, ecrã('
Leite
de vaca: litro.
pedidos preços Curante o ano, aos inscritos, dos demais que forem neManteiga com sal (peso liquido), quite.
cessários ao funcionamento do serviço.
Manteiga sem sal (peso liquido), toilo.
XXIX) Os preços propostos não poderão exceder aos preços corQueijo de Minas especial, quilo.
rentes no mercado.
Queijo Borboleta, de primeira qualidade, quilo.
XXX) Aos proponentes serão prestados todos os esclarecintentos
Queijo Pirâmide, quilo.
necessários no serviço de Aprovisionamento do Colégio
Queijo tipo Reino, quilo.
G° Grupo:
1' grupo:
Peixe de primeira, fresco, limpo e tem cabeça. (Wh"
Arroz agonia, especial, quilo.
Arroz amarelão. especial, quilo.
Peixe de segunda, fresco, limpo e sem cabeça, (File*
Açúcar Perola, Neve ou Brasil, quilo.
Camarão fresco, graúdo, quiloCamarão fresco, miúdo, quilo.
Azeite doce, Oliveira, Galo ou Bertoli (peso liquido), litro.
Azeitonas verdes, Elba, lata.
7° Grupo:
Banha refinada Rosa, ou Itajaí (peso líquido), qui!,
Batatas amatelas, graúdas, especiais, quilo
Legumes:
Bacalhau especial, quilo.
Abóbora, quilo.
Café moido Dirigivel, quilo.
Aipim, quilo.
Café moldo, Globo, quilo.
Batata dõce, quilo
Café moido, Camões, quilo.
Beringelas, quilo.
Café moldo, Porto Novo, quilo.
Oiló, quilo.
Café moldo, Paulista, quilo.
Maxixe, quilo.
Biscoutos Aimoré (peso líquitio:.
Couve-flér, quilo.
Chocolate em pó, Bhering, quilo.
Nabo, quilo.
Chá Lipton. quilo.
Quiabos, quilo.
Cevedinha en grão, quilo.
Vagem de ervilhas, quilo.
Cangica em grão, quilo.
Vagem de feijão regular, quilo.
Carne séca do Rio Grande, especial, quilo.
Xuxu. quilo.
Carne saca, Platina, quilo.
Canela em pé, quilo.
Canela em péo, quilo
Agrião. bertaflia, couve, alface, etc., Oba.
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Frutas:
Banana, ração.
Laranja, raça.
Maçãs, especiais, uma
Mamões, uns.
Pêras, especiais, urna.
Abacaxis, especiais, um.
Uvas especiais. quilo.
Tempêros verdes: •
Limões, pimentões, tomates, louro, cheiro, cebolinha. sitio, oebla, salsa, etc., quilo.
8° Grupo:
Alcool a 36°, litro.
Cruzvaldina, lata.
Caól, lata.
Escova de piassava, uma.
Estopa branca, quita.
Kino, lata.
Lixa para ferro n. 1, folha.
Lixa para ferro n. E. folha.
Oleo lubrificante, quilo.
Potassa, quilo.
Enxugador de borracha, um,
Sóda cáustica, lata.
Sabão virgem, lata.
Sapólio Radium, um.
Sabonete em barra, barra.
Tijolo de arear, um.
Sabonete em bolas, dúzia.
Tijolo de arear, um.'
Vassoura de piassava, com 22 (vinte e dois) furos, urna,
Vassourinha de piassava, uma.
Anti-óxido, lata.
Flia galão.
Vasculhador de piassava, tua
Espanador de penas, um.
9° Grupo:
Aveia, quilo.
Alfafa, quilo.
Capim verde, quilo.
Milho vermelho, quilo.
Sal grosso, quilo.
Nota: Na presente concorrência ter-se-k em vista que. em igualdade de preços, prevalecerão os do E. S. Militares da Região.
Capitão Federal, 15 de dezembro de 1938. — Ga.stdo Fonseca de
C.arvatho Rocha, primeiro tenente, secretário.

Segundo Esquadrão de Trem
CONCORRÉNCIA ADMINISTRATTVA

De ardem do senhor capitão Valmir de Araripe Ramos, 'comandante do 2.° Esquadrão de Trem, faço público que se acha aberta
nesta data, no Quartel desta Unidade, a inscrição para concorrência
administrativa destinada ao fornecimento dos diversos artigos dos
grupos abaixo, de acordo com a letra A do parágrafo 2.° do artigo 738
do Código de Contabilidade da União, para fornecimento durante o
primeiro semestre do próximo ano, ao Rancho, e mediante as condições seguintes:
a) — Os interessados deverão apresentar até as 16 horas do dia
de janeiro do próximo ano, requerimento devidamente estampilhada, dirigido ao Sr. 1.° tenente presidente da Comissão de Rancho, declarando as sécias das firmas, espanes de documentas que juntam ao
requerimento e pedindo inscrição na concorra/nela do grupo de artigos
á que se candidatar ou de todos os grupos e que se sujeitam a todas as condições do presente edital, bem como às previstas no artigo
762 do Cie da União;
b) — Os candidatos deverão juntar ao requerimento todos os doam/mentos que possam constituir prova de idoneidade: contrato soMal em original, Registro do Contrato Social ou da firma individual
no Departamento Nacional de Indústria e Comércio, com declaração
expressa do capital, quitação dos impostos federais, estaduais e municipais, inclusive o último imposto sobre a renda, recibo da quantia
d epositada no Esquadrão como caução do grupo que pretende forneaer e como garantia dos compromissos que vier a assumir;
c) — Estatutos em original ou "Diário Oficial" em que se acham
publicadas com asyrovaçãc e registro, quando forem sociedades anónimas legalmente organizadas, de acordo com o decreto n. 343, de 4
lie julho de 1890;
d) Declaração escrita de negociante indicando o ramo de sua
:indústria ou do seu comérala, afim de ser inscrito para cancorrer
DOS grupos de artigos que são de sua especialidade industrial ou coMarcial. Esta declaração deverá sa a provada com documentos próprios além da licença da PreSeitura, do negociante em grande escala:
e) Certidão provando que cumpriu fielmente o último contra-ti
Ou ajuste celebrado com o Governo;
f) Verificada a idoneidade do conco:reote, g eri pro. eoacIii
do Sr. fapito comandante do Esque.drão ordenada a imematti ias-
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interessado, sendo então restituidos os documeillos apresentados nos itens b, e e d, mediante recibo;
g) As propostas serão apresentadas em três vias, em envelopes
lacrados, datadas, assinadas, rubricadas em todas as sua páginas sendo
que a primeira via será sela la ria fuma da lei e mencionados, saia
emenda, rasuras ou entrelinhas os artigos que desejarem fornecer,
pela ordem q ue se acharem arro!adas, com os preços em algarismos
e _por extensa;
h) Os preços oferecidos não pcderão ser alterada e vigorarão durante o periodo que durar esta concorrência;
1) O fornecimento de cada artigo caberá ao proponente que houver cferecido preço mais barato, não parlando em caso algum o negociante preferido recusar-se a ntisfazer o pedido de fornecimento, bem
corno adulterar, fornecer artigos inutilizados, ou de inferior qualidada,
sob pena de ser excluido o seu nome ou firma, nas futuras concorrências ou forne,Amen;.os, e perda total ou parcial da caução;
j) Se depois de realizada a concorrência o candidato vencedor
recusar a assinar o Ajuste, perderá em favor do Esquadrão a caução
depositada;
k) Os fornecimentos • seaá,, pedidos por este Esquadrão e entregues no Rancho do mesmo dentro do prazo máximo de doze horas, para
o concorrente residente nesta cidade e no prazo de 18 horas para os
demais concorrentes, correndo as despesas de embalagem, transportes,
elo., por conta das fornecedores;
1) As contas dos forneaimentos feitos serão apresentadas em
três vias devidamente seladas até o dia 5 do mês subsequente ao fornecimento, acompanhadas dos respectivos pedidos ou pedido;
m) Em caso de empate de preços será resolvido no mesmo dia
da sessão o respectivo desempate, tendo em Nista o que preceitua o
artigo 756 do II: C. O.,
n) A abertura das propostas das firmas inscritas será feita em
sessão pública no dia 9 de janeiro do próximo ano, as 10 horas, no
Quartel do 2.° Esquadrão de Trem, podendo caso queiram os interessados e demais pessoas assistirem a este ato;
o) Os casos omissos do presente edital serão julgados, tendo em
vista o R. G. C. P., demais regulamentos e leis;
c) A caução arbitrada para o primeiro grupo é de 500$000, para o segundo 180$000 para e terceiro 100$000, para o quarto 80$000,
para o quinto 8U$000 e para o sexta 80$000;
q) A caução para garantia do Ajuste e dos futuros fornecimentos zerá imediatamente restituida, após a abertura das propostas, aos
concorrente não contemplados:
r) São os seguintes os grupos de artigos da presente concorrência: 1.° Grupo — arroz agulha, arroz de 1a, quilo; açucar Pérola e
Vara Cruz; farinha de mandioca, quilo: mate em folha, quilo; sal fino,
quilo; manteiga, quilo, peso liquido; banha, quilo, peso liquido; café,
moisto, quilo; carne seca, quilo; feijão preto, quilo; massa para
sopa Aimoré e outras, quilo; azeite de oliveira, quilo; batatas inglesas, quilo; alhos,, quilo; cebola, quilo; soda cáustica, quilo; azeitona
preta e branca, lata; massa de tomate, lata; vinagre, garrafa; nit n.
I, 2 e 3, lata; sabão especial, quilo; sapólio, pau; pimenta do reino, quilo; alcool do 40 grátis, garrafa; queije de Minas, quilo; mortadela, quilo;
guaraná da Ilrahma e Antártica, garrafa; sodas, garrafa; doce, quilo;
chocolate, quilo; doce em compota, lata; fósforo, pacote.
II Grupo: — Carne verde, quilta
III Grupo: — Pão de trigo, quilo, IV Grupo: — Pescado nacional.
V Grupo: Sobremesa, frutas e doces.
VI Grupo: Verduras, tomate, quilo; couve, quilo; abóbora, quilo;
alface, quilo; batata doce, quilo; cenoura, quilo; salsa, quilo; repolho.
quilo; inhame, quilo; cheiro. quilo;
Observação ao Grupo I:
a) Os proponentes do Grupo 1, deverão apresentar juntamente
com as propostas, as respectivas amostras em pequenos envelopes,
fechados e com os' aeguintea dizeres: o carimbo da casa e a espécie
de gênero. Após a abertura das propostas, serão as amostras das firmas adjudicadas guardadas, na fiscalização administrativa, em recipientes lacrados e rubricados pela Comissão de Rancho, de onde só
sairão para confronto com os futuros fornecimentos.
b) A carne seca deve ter fornecida'em fardos inteiros coastituidos de -patos e manta".
Observação ao Grupo 1I: — (Carne verde).
a) A carne será pedida diariamente com exceção das segundas
feiras e será fornecida em partes iguais dianteiras e trazeiras, suprido-se com partes destas a diferença do peso que se tiver de completar
e com lima porcenta gem de 25 Sa de ossos;
b) O gado destinado à matança será examinado em pé, pela
segundo tenente veterinário ao Esquadrão, o qual examinará tambem
a carne depois de abatido o gado;
c) Quer o gado ou a carne, desde que sejam impugnados por justa
causa pelo tenente veterinári a . em caso algum poderá ser aceito park
o consumo;
d) O gado devera ser abatido na véspera do dia destinado ao consumo, como tambern n entre ga da carne ao Rancho, lar-se-ã na véspera drag o (armo dia. depoi s ao exame previsto na letra b.
Observaaão do Grupo TT. — (Pão de trigo).
a O pão dí, trigo será pedido diariamente em pães de 100 graInas:
parlaria fica sujeita ao exame permanente do primeiro tetrabalha.
nente ints tileo do Esquadrão, bem como o pessoal que nela
„. _ . •
-
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As más condições de higiene, desde que notificadas pelo m&fico, de4
M - A caução arbitrada para cada grupo ê de 2002000.
vem impertar na rescisão do Ajuste, ou multa total ou parcial da MUN - A canção para a garantia do ajuste e dos futuros forneci
Tão.
mentos, será im e diatamente restituiria, após a abertura das propoe-t
- Observação do L'irupo IV: - ¡ Pescado nacional).
tas, ana conc)rrenie,. não contemplados.
O peixe será pedido para ;v
O - Os grupos de artigos para concorrência são os de n. 01, 02,
Observação do Grupo V.
03, 08, 09. 16. 20. 21 e 31„ segundo padronização publicada no "Dia,
a) A sobremesa será d:stailinititt !e; scgunila, terças e quartas- rio Ofiriei", de 25 de junho prós imo passado.
feiras (laranjas, bananas c mamão, ele.). A etapa será conetituida
Quartel em Santos Dumont, 15 de dezembro de 1938, - Peaste
fim ontos 31,Irrns, i° tenente-secretário do C. A.
de duas banana ou dua s latar.ja: or trinta gramas de mamão:
I:extas-reis
z.s,
b) Ás quintas,
sábados e domingos, será distribuído doces em pedaços de t:inta gramas (bananada, pecegada, laranjada,
doces de leite, etc).
Estafieleeieliento de Subsistência da Primeira Região Milital
Observação do Grupo VI -- Ve:-durzis) .
CONSELHO DE ADMINISTRAaa)0
a) Tomate, como, aba,.,111. xuxu, alface, batota doce, cenoura,
salsa, repolho, inhame e eehela de cheiro:
CONCORRÈ., NG IA ADMINISTRATIVA
b) A verdura será pedida às loiças, quartas, quintas, sextasPara o ano de 1939
feiras e sábados.
Resíduos do 1111112i10 :
De acordo com o aviso n. 36, de 2 de dezembro de 1938, dirigid4
a) Está aliaria c ef.dieorri, nc n „ de resíduos do Rancho, durante o pelo Sr. Ministro da Guerra ao Sr. General Diretor de Intendência
primeiro semestre do próximo ano, devendo os interessadcs apre- do Exército, fica aberta do Estabelecimento de Subsistência da II
sentar propostas de compra para o mês, devidamente estampilhadas. Região Militar, até o dia 24 de dezembro de 1938, às 9 horas, a inse
Os interessados deverrio depesitar antes da proposta uma caução de erição para o fornecimento dos artigos que constituem os Grupos IG
40$000 para gai antia da compra.
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34 e 35, às unidades administrativas (corpos
Quartel om Sentes Dumont, 13 de dezembro de 1938. - Walfredo de tropa, repartições e estabelecimentos militares) estacionadas no
Teixeira de Andeade, segundo tenente aprovisionador.
Distrito Federal (zona urbana, Bemfica, Carapinho, Campo dos Afon,
Deodoro, Vila Militar, Realengo, Santa Cruz, todas as as forte.,
1ezas e ainda unidades que tenham ou venham a ter sede nas zonas
Segundo Esquadrão de Trem
urbana e suburbana), na conformidade das condições abaixe discrie
minadas:
CONCORRÉNCIA ADM IN S ITRATIVA
II - Poderá inscrever-se qualquer firma ou pessoa reconheci,
De ordem do Sr. capitão Valmir de Araripe Ramos, presidente demente idónea e da especialidade a que pertencerem os artigos g
do C. A. faço público que se acha aberta nesta data, no Quartel adquirir, mediante apresentação de documentos que comprovem casai
desta unidade, a inscrição para concorrência administrativa desti- qualidades.
nada ao fornecimento dos diversos artigos dos grupos abaixo, de
III - A inscrição obedecerá ao disposto no art. 52 do Código de
acordo com a letra a do § 2° do artigo 738 do Código de Contabili- ' Contabilidade da União, combinado com a Jurispradênen do Tribunal
dade da União, para fornecimento durante o primeiro semestre do de Contas e prescrições em vigor no Ministério da Guerra, a respeito
próximo ano, ei mediante as condições seguintes:
do assunto de que se trata (avisos ris. 758 e '760, de 12 de novembro
A - Os interessados deverão apresentar até ás 16 horas do dia de 1937, 35, de 9 de novembro de 1938 e 36, de 2 do dezembro de
26 dezembro corrente, requerimento devidamente estampilhado, di- 1938).
IV - Para os artigos que ionstituem os Grupos 10-23, IG-28,
rigido ao Sr. capitão presidente do C. A., declarando a séde
firma e pedindo inscrição na concorrência do grupo de artigos a 10-27 e ovos (0-1 do Grupo I0-22), aos licitantes não será dado o
que se candidatar ou de todos os grupos e que se sujeitam a todas direito de citação do que permite o § 3° do art. 52 do Código de Cone
as condições do presente edital bem como as penas previstas no ar- tabilidade da União, nos requerimentos de inscrição nem nas propostas, para efeitos da futura alteração de preços após decorridog
tigo 762 do C. C. da União.
B - Os candidatos deverão, juntar ao requerimento, todos os quatro (4) meses da data da inscrição.
V - Sendo a concorrência para o fornecimento durante todo ei
documentos que possam constituir prova de idoneidade: contrate
social em original ou pública-forma, quitação dos impostos federais ano de 1939, será vedada zinalquer alteração de preço dos artigos reestaduais e Municipais, inclusive a do último imposto sobre a renda feridos no !tem anterior durante o período de fornecimento, no ajuste
recibo da quantia depositada na Tesouraria do Esquadrão como escrito a ser lavrado depois de conhecido o resultado da concorcaução do grupo que pretende fornecer, e como garantia dos com- rência.
promissos que vier a assumir.
VI - Os requerimentos de inscrição, devidamente selados, serão
C - Verificada a idoneidade do concorrente, será por despacho dirigidos ao chefe do Estabelecimento de Subsistência da l a Região
do Sr. capitão presidente do C. A. ordenada a imediata inscrição Militar, acompanhado dos documentos necessários ao julgamento da
do interessado„ sendo então restituidos os documentos apresentados idoneidade do proponente, discriminados nos avisos na. 758, 760, 35 e
no item B, mediante recibo.
35 citados no item III, deste edital.
D - As propostas serão apresentadas em tres vias, em enveVII - A concorrência realizar-se-á do seguinte medo:
lope lacrado, datadas, assinadas, rubricadas em todas as vias sendo
1° - Encerramento das inscrições, às 9 horas do dia 21 de doe
que a l a via será selada na forma da lei e mencionados, sem emendas. rasuras ou entrelinhas, os artigos que desejarem fornecer, pela zembro de 1938.
2° - Julgamento da idoneidade dos licitantes, às 14 horas d.,1
ordem que se acharem arrolados, com os preços em algarismos e por
dia 26 de dezembro de 1938.
extenso.
3° - Abertura das propostas e comparação dos preços, às 9 /torga
E - Os preços oferecidos não poderão alterar e vigorarão •udo dia 27 de dezembro de 1938.
rante o período que durar esta concorrência.
F - O fornecimento de cada artigo caberá ao proponente que
VIII - As propostas serão apresentadas em envelope lacrado;
houver oferecido preço mais barato, não podendo em caso algum o uma para cada grupo, devidamente selados, com os preços em alga,
negociante preferido recusar-se a satisfazer o pedido de forneci- riamos e por extenso, obedecendo à nomenclatura publicada no Bolemento, bem como adulterar, fornecer artigos inutilizados, ou de in- tine do Exército n. 26, de 10 de setembro de 1938.
ferior qualidade, sob pena de ser excluido o seu nome ou firma, nas
IX - Os documentos comprobatórios da idoneidade dos
futuras concorrências ou forneeimentos. e perda total ou parcial nentes deverão ser apresentados em original ou em certidão propolegal.
da caução.
X Sómente poderão concorrer ao fornecimento de aves abatiG - Se depois de realizada a concorrência e candidato vence- das as
firmas que possuam matadouro próprio, fiscalizado pela Sande
dor reeelsar a assinar o ajuste perderá em favor do Esquadrão a PúLlica.
Igualmente não será aceita a proposta do concorrente ao
aepositada.
Grupo
10-26,
que apenas seja intermediário na venda do artigo.
11 - Os fornecimentos serão pedidos por este Esquadrão e enXI
Na
falta
de licitantes, o fornecimento será feito indepentregue no almoxarifado do mesmo, dentro do prazo máximo de trai,
dias, para o concorente residente nesta cidade, no prazo de cinco dentemente de 'concorrência, conforme Jurisprudência do Tribunal
dias para os demais concorrentes, correndo as despesas de trans- de Contas, combinada com o disposto na letra "e" do art. 246 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública.
porte, embalagem, etc., por conta dos fornecedores.
I - As contas dos fornecimentos feitos serão apresentadas em
XII - O proponente a que for adjudicado o fornecimento doe
duas vias cada verba devidamente seladas até o dia 5 do mês subse- artigos de que tratam os gropes 10-23, 24, 26 e 27 fica obrigados a
quente ao fornecifnento, acompanhada do respectivo pedido ou pe- uma caução de valor correspondente a cinco por cento (5%) sobre
didos.
a importáncia do fornecimento estimado para todo o ano de 1939.
- Em casos de empate de preços será xesolvido no mesmo
referida caução servirá de garantia à boa execução do fornecidia da sessão o respectivo desempate, tendo-se "em vista o que pre- A
mento durante todo o ano de 1939, de acordo com a$ condições estaceitila o artigo 756 do C. C. da União.
neste edital, na legislação vigente e no ajuste sento, que
A abertura das propostas das firmas inscritas serão feite: belecidas
será
lavrado
entre o Conselho de Administração do Estabelecimento
em sessão pública no dia 6 de janeiro próximo às 14 horas no quarSlibsistencia da 1' Região Militar e o fornecedor, perdendo-a este
tel do 2° Esquadrão de Trem, podendo, caso queiram os interessa- de
ee deixar de cumprir as obrigações assumidas.
dos e demais pessoas, assistirem a este ato.
L - Os casos omissos do presente edital serão ja/gados, tendeXIII
Ps'.t1,; poderão ser 11 ¡‘scoidada g dos
re em vista o Código de Contabilidade da União, demais rei.uilamenagawout,is
v.it'er a cont. ortn^la e realizar
los e leis.
forn e cim '210.
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. XIV — O licitante que, após vencer a concorrência regar-se a
lazer a caução a que se refere o item XII deste edital ou 'à assinatura
'do ajuste escrito, perderá a idoneidade para qualquer fornecimento.
1 XV — Não serão levadas em consideração, para qualquer efeito,
ps propostas dos licitantes que não tenham previamente entrado com
,p pedido de inscrição e com as certidões ou original dos documentos
tomprobatórias de sua idoneidade. Ta.mbem não será aceita nenhuma
oposta que não contiver a declaração expressa de eubrueter-se às
iáusulas deste edital e às disposições do Regulamento Geral de ConEribilidade Pública, ou que ofereça condições estranhas às estipuladas
Peste edital.
, XVI — Para uniformidade das propostas apresentadas e faciliPede do respectivo julgamento, as especificações dos artigos são as
ponstantes da nomenclatura publicada no Boletim do Exército mlWero 28, de 10 de setembro de 1938.
XVII — Na sessão de abertura das propostas, a realizar-se no
'ia 27 de dezembro corrente, antes do recebimento das mesmas, será
ida a relação dos preços máximos fixados acima dos quais o Serviço
proposta.
t tio aceitará nenhuma
XVIII — Á administração do •Estabeleolmento de Subsistência
'
p.a i a Região Militar assistirá o direito de exercer plena fiscalização
%obre a realização do fornecimento, segundo o processo que julgar
lamveniente, desde a aquisição dos artigos até a entrega nas unidades
minietrativas, independente- da fiscalização direta e diária que cabe
etida elemento consumidor. XIX — Para conhecimento da minuta do ajuste a ser lavrado e
utros esclarecimentos necessários, os interessados poderão dirigirao fiscal administrativo do Estabelecimento de Subsistência da
• Região Militar, em todos os dias uteis, das 9 às 1.1. horas, na séde
tr Estabelecimento, à Avenida Suburbana n. 400.
XX — O fornecimento do artigo caberá ao proponente idôneo
"
que houver oferecido menor preço, sem prejuizo das exigèncias a
Outras aqui estabelecidos.
XXI — O Governo não se responsabilizará por pedidos verbais,
telefónicos ou mesmo escrito que não se revistem das formalidades
legais. A entrega dos artigos de consumo diário às unidades administrativas será feita mediante vales assinados pelo oficial de aproNisionamento e conferidos pelo fiscal administrativo. As contas; relativas ao fornecimento de que se trata serão apresentadas dentro de
80 dias, liqoidadas no prazo de 8 dias e pagas no de 15 dias.
XXII — Por despacho motivado, se houver justa causa, conforme
preceittla o 1 4° do art. 51 do Código de Contabilidade da União, o
Governo se reserva o direito de anular a concorrancia de que trata
este edital.
Capital Federal, 20 de dezembro de 1938. — Domingos Barroso
da Costa, 1° tenente de administração.

11/5.,ATÓRIO DA DIRETORIA A SER APRESENTADO NA ASSEMRLIÉIA GERAL
ORDENARIA nos SENHORES ACIONISTAS, EM 26 DE DEZEMBRO DE 1928

Senhores acionistas: Em obediência às prescrições dos nossos
estatutos, vimos submeter à vossa apreciação o relatório saibre o
décimo-sexto ano de existência da nossa sociedade anônima, terminado em 31 de meio de 1908.
Também, no ano decorrido, foi-nos possível aumentar o volume
de nossos negócios, apuar dos longos prazos de fornecimento doa
nosso ç fornecedores estrangeiros, os quais refletiram em nossos
negdoioa.
. Tainha à nossa nova secção, Siemens-Bau-Union, foi possível
dei-envolver seus negócios no seu primeiro ano de x3xiatência.
A,pezar de todos os esforços, não foi poesível auferir lucros no
"ano decorrido. O contínuo aumento de despesas, a carestia da vida,
o contínuo aumento de impostos, a desvalorização de noma moeda
e as dirioulda.des para obter oàmbio, deram causa a ser fechado o
referido exercício com üin prejuízo, • que foi transferido para. 0
novo ano.
Juntamos balanço e anexos, onde os senhores acionistas caemtampão dados mais minuoiosos &Obre a período que ao findou em. 34
de maio do 1938.
Mar Pomorski, di.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1938.
reter. — Rodolfo Gerlack, procurador.
COMPANHIA EallAiSILEIRA DO ELETRICIDADE SIENWNS.
SOHUORMRT, S. A.
Sede: Rio de Janeiro.
Filiais: São Paulo, Pôrto Alegre, Recife e Bala.
DEMONSTRA0.0 DO eaaaarço 0101AL EM 31 DE MATO
Ativo

•. I • ...... 410

Mobilias
.
.
Mercadorias . . .
Consignações . • l' . ..e.
Valores disponíveis a a. .
Devedores
•
•
......... "O"'
ViVores transitório-a .
Prejuízo do exercício :findo — Saldo

BANCO ECONÔMICO NACIONAL
1930

1936

1.174:5251900
114:4781-300
18 . '778 :7201400
910:8611200
957:5801700
40.298:1324092
810:564-1900
114:184700

Passivo
a 1.000:0001000
300:0001000
a
48:0001000
a...
50.048:8701865
910:8614200
a 10.941:3151127.
83.249 :0470.192

Ativo
Titulas descontado& a
Caixa: Em dinheiro e bancos
Ações caucionadas . . .
Mdaels & uteqpiNos . .
• II.
Contas em liquidação . •
a..........,....a..a
Gastos de instalação ,.
..a...
Cantas a receber •
a....a.a.
Valores depositados .
YIPW44.4,1/4 ***** '7.
- Títulos em caução .
.U.M.2
Titulas em cobrança .
Contas correntes garantidas a ,. 11,111140'3.7.,
a
......
imóveis
Devedores por contratos a, .
Diversas contas . a. a

Da

63.240:0474192
_
Capital . ., . e
Conta reserva . . ..
'Amortização edifício a . a
..
Credores
Consign ações . . . .
Dividas transitóriee . .- r

SOCIEDADES ANONIMAS
SALANGSTE EM 30 .DE NOVSMBRO Da

COMPANHIA BRASILEIRA DE ELETRICIDADE SIEMENSt3CHUCHERT, S. A.

822 :8431400
3.8:809-1110
20:0001000
24:8001000
104 :8291'700
8:4201000
1:7201000
8:0001000
83 :3671000
31:8361400
19:5301200
58:0001000
162 :0751000
313 :08814604.574:9191870

S. E. & O. — Rio de Janeiro, 34 de maio de 1938 — 19 de dezembro de 1038. — Mar Pom,orski, diretor. — Rodolfo Gerlach,
contador.
PARECEM DO GONSCLHO FISCAL,

Os abaixo amainados, membros do conselho fiscal da Companhia
Brasileira de Eletricidade Siemens-Schuckert, S. A., tendo examinado o balanço fechado em 31 de maio de 1938 e conferido os doeumentoe existentes no arquivo e a escrituração da oChnpanhia, sito
de parecer que as cantais da diretoria devein ser aprovadas.
Rio de Janeiro 19 de dezembro de -1938. — Atentidre Buecken.
— Henrique Retter. — Dr. Hugo Dunshee de Abranclies.
(C 8.346 — 20-12-988 — .1074400),

,

a.•.a

etas correntes .
fir

PaeStolf.:
..1. .. ...... aaaraweiaaaass

.
ismr.,C
• •••,.• ••
Depósitos . a prazo fixo
Grallffilj aS diversas • ' TC • .14,11,41~~••••••'•70.42AIDW,
.
Depasitantes de valores a
Credores por tilados em odorança •
ra
".."
Diversas conta' . .

50 :0001000
239:0681600
7:1441500
112:3671000
8:0004000
3i:0351400
528 :7031370
A.576:9198870

Ilho de Janeiro O de deaembro de 1938. a-B ~torcei Abilio
P. Almeida. — (ftestnerbura ilegOveI),
de Jesus Borges Perreira.
contador.
((1 8.343 — 20-12-906 — 63009).

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE LADRILHOS, S. A.
AWW DA 'ASSEMBLÉIA arrua EXTRAORDINÁRIA DM 10 Da DEUMBRO DE 1986_
•Aas dez dias do mês de dezembro de mil novecentos e trinta a
oito, as 14 horas, na sede da Sociedade, à rua Conde de Leopoldina
n. 702, nesta Capital, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordia
nária, conforme anúncios publicados no Didrio Oficiai de 21, 23 e a
de novembro e convocação por meio de cartas regiatradas a todos 01
acionistas, os seguintes acionistas da Sociedade Industrial de Ladrilhos S. A.: J. M. Melo & Cia., com 435 ações; Silva, Costa & Cia., com
oom 384 %lies, e J. A. Costa &
174 ações; Montes, Cruz &
representados pelo seu bastante procurador 1)r. Hugo Dunshee
Abranehes, com 4 ações, somando um total de 947 ações. Estiveranti
presentes os acionistas Martins do Amaral & Cia., os quais se recusaram a assinar o livro do presença e se retiraram antes de iniciados os
trabalhos. Aberta a sessão pelo diretor-presiderte, em exercício.

t602 onarte-Isefl'a
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r. João Manuel de Melo, aclamado para dirigir os trabalhos, recaindo
a escolha para secretário no Dr. Hugo Dunshee de Abranches, os quais
aceitaram a investidura, ficando assim constitutda a mesa. O Sr. lime/dente mandou proceder a leitura de uma carta dos acionistas Casa
Domingos Joaquim da Silva S. A., tendo a Assemoléia, por unanimidade de votos, considerado que a mesma não exprimia a verdade dos
-fatos, uma vez que a ata da Assembléia realizada em 20 de outubro
tinha sido lavrada no livro competente e da mesma não constava
qualquer proteeto. O Dr. Hugo Dunshee de Abranches procedeu a
leitura das atas das Assembléias realizadas em 20 de outubro e 19 de
novembro deste ano, sendo ambas aprovadas por unanimidade do
votos. O Sr. presidente declarou que, embora a Assembléia de 20 de
outubro já houvesse aprovado, regularmente, a prorrogação do prazo
da existência da Sociedade e várias alterações dos Estatutos, a Diretoria tomara a resolução de convocar uma segunda Assembléia em
vista do procedimento dos acionistas Martins do Amaral & Cia. e
Casa Domingos Joaquim da Silva S. A., os quais haviam se recusado
a assinar o livro de presença e a ata da Assembléia de 20 de outubro,
embora presentes à referida Assembléia. Â Assembléia Geral Extraordinária (segunda convocação) realizada em 19 de novembro deste
ano deixaram de comperecer aqueles acionistas dissidentes, decidindo
a respectiva Assembléia, de acen ei() com a Diretoria, que fosse feita
uma terceira convocação, Assembléia essa que, de acórdo com a lei
e o artigo 22 dos Estatutos, poderia deliberar com qualquer número
de acionistas presentes. Submetida novamente a votação a proposta
da Diretoria para prorrogação do prazo da Sociedade por mais cinco
anos e modificações dos artigos 2°, 6°, 9° e 16" dos Estatutos, foi a
mesma unanimemente aprovada pelos acionistas presentes, representando um total de 947 ações, maioria absoluta dos aeionistas. O seahor presidente declarou que, em vista do voto unânime da Assembléia em terceira convocação, ficaram assim redigidos os seguintes
artigos dos Estatutos: "Artigo 2° — A Sociedade continua em vigor
pees prazo de cinco anos, a findar em 30 dê janeiro de mil rioveoentos
e quarenta e quatro (1944), podendo tal prazo ser prorrogado, por
igual tempo, pelo consenso da Assembléia Geral que se reunir para
esse fim. A sede social é à rua Conde de Leopoldina n. 702, nesta
Capital. Parágrafo único — O ano social coincidirá com o ano civil.
Artigo 6° — Qualquer dos acionistas que quiser se desfazer de parte
ou da totalidade -das ações que possuir deverá levar essa resolução
por escrito à Diretoria -da Sociedade que, por sua vez,- as oferecerá
em rateio, aos demais acionistas. Se um-dos-acionistas recusar comprar a parte das ações que lhe couber em rateio, será essa parto novamente oferecida . aos oufrosacionistas, tudo isto dentro do prazo de
trinta dias, a contar do aviso de modo que somente no caso de recusa
dos acionistas é que tais. ações poderão passar a terceiros, sujeitas,
porém, tt respectiva inscrição e transferência. Parágrafo único — A
firma acionista poderá distribuir livremente as suas ações entre os
;iodos componentes da mesma, sujeitas, porém, à respectiva inseriCão e transferência. Artigo 9 0 — Poderá ser eleito diretor eu membro do Conselho Fiscal e suplência. qualquer acionista. Parágrafo 1° — A firma acionista que estiver representada na Diretoria não
poderá fazer parte do Conselho Fiscal. Parágrafo 2° — Os diretores
garantirão a sua gestão com a caução de cineoenta ações, que só ficarão desoneradas depois da aprovação das emitas da Sua dministraelo. Artigo 16° — e) A conta de "M&iuina i teiensilios" terá anualmente uma depreciação de dez por c.ento sobre o valor da mesma;
b) Os lucros liquidos .da Sociedade serão divididos: 10% para fundo
de reservae 10 % para gratificação, a juizo da Diretoria, e 80% para
dividendos aos acionistas, na proporção das ações de cada um. Nada
mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à
1avratura desta ata, feito o que foi a mesma lida e, achada conforme,
aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. — J. M. Melo
& Cia., folio Manoel de Mello. — P. p. de J. A. Costa c% Cia., Hugo
Dunshee de Abraneh.es. — Antonio Frórs Cruz, Montes erija St Cia. —
Silva, Costa &
José da Silva
8.134 — 20-12-1938 — d2$200.)
SOCIEDADE ANÓNIMA 11ARTINELLI
.krA DA ASSEI% eLÉJA
EXTitAufanNii,RIA DE 9 DE DEZEMBile DE 1938
No (lie O de dezembro de 1938, às 10 horas, na sede social, à aveeida Rio Branco ii. 26, reuniram-se os acionistas abaixo assinados,

representando novo mil e oitocentas (9.800) das dez mil (10.000)
tesões do capital de dois mil contos de reis, anterior à assembléia
de 26 de abril de 1937 e mais, pelos seus próprios subscritores, todas
"as quinze mil (15.000) ações representativas dos três mil contos de
reis (3.000:000$000) de aumento do capital social, a' qu,3 se refere
• dita assembléia, conforme. consta do livro de presenças de seios:de" que assinaram. A sessão foi aberta pelo presidente da soeleàade, Sr. José Martinelli, o qual pediu aos presentes indicassem
um dentre eles para presidi-la, tendo sido aclamado para tal o próprio Sr. José Martinelli. Este, assumindo a presidência, agradeceu
)11 escolha e convidou para primeiro e segundo secretários. reepecti'umente, os Srs. Eduardo Monteiro de Barros Roxo e João Batista
Itozo, os quais, procedendo à conferennia do livro de presençeei com
recibos de depósito das aços na Peixe da sociedade, verificaram
n perfeita conserdância destes enni es duns Hetes aseinadas naquele
s e ea r ademente, uma de.;
; 9.'300 ações do enoitai primitivo e outra das 1e.000
•:-". . i d. cap:tal. Proclamando
este resr ..do, o p esid( ate a. eu que a assembléia estava legalmen t s eooetituida e podia st.eiberer validamente sobre os assuntos
pare cuja s.olua fórA convocada, em duas convocações, a segunda
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das quais, publicadas no Diário Oficial e no Jornal do Comércio doei
diais 6, 7 e 3 deste mês, foi lida pelo segundo secretário e é do sem
guinte teór: Sociedade Anónima Martinelli — Assembléia geral extraordinária -- Segunda convocação — Não se tendo reunido em pri.,
meira convocação acionistas em número legal, de novo se convocais%
os eenh•res - acionistas pnra a assembléia geral extraordinária que
se vai reunir no dia 9 de dezembro corrente, às 10 horas, na sede
social, à avenida Rio Branco . n. 26, nesta cidade, afim de deliberan
sobre á ratificação dos atos praticados nas assembléias extraordinám
rias de 26 de abril e 16 de dezembro de 1937, sobre a prorrogação(
do prazo de duração da sociedade e a alteração parcial dos estatuto*
sociais, nos seus arte. 30, 4 0, 50, 80, n. 6, do art. 10, 15 e letra "a‘
do art. 20, com o acréscimo de um parágrafo aos artigos 8 0 e 20 e de
um artigo às disposições gerais. Rio de Janeiro, 3 de dezembro do
1938. — Pela iiretoria, José Martinelli, presidente." Em seguida,
presidente de assembléia disse que sendo o seu primeiro objeto deli,
berar sobre a ratificação dos atos praticados pela assembléia geral
de 26 de abril de 1937, ia fazer ler a respectiva ata; e a seu pedida'
o segundo secretário leu-a em voz alta, no teõr publicado às página"
10.843 e 10.849 do Diário Oficial de 18 de maio de 1937, a ubere
"Sociedade Anónima Martino/1i — Ata da assembléia geral extraor.
dinária realizada em 26 de abril de 1937 — No dia 26 de abril dd
1937, às 15 horas, na sede social à avenida Rio Branco n. 108, metal
cidade, reuniram-se os acionistas abaixo assinados, representande
8.800 ações, conforme consta do livro de presença por eles usinado.
A sessão foi aberta pelo presidente da sociedade Sr. Gr. Off. Jose
Martinelli, que pediu aos presentes que indicassem dentre eles quenil
presidisse os trabalhos da assembléia, tendo sido aclamado, para esse
fim, o próprio Sr. José Martinelli. Este, assumindo a presidência,
"agradeceu a sua escolha e convidou para servirem como primeiro el
segundo secretários, resp*ectivamente, os Srs. Dr. Eduardo Monteire
de Barros Roxo e João Batista Rozo, os quais preces.
deram à conferência do livro de presença com os recibos de
depósito das ações na caixa da sociedade, tendo verificam
do a sua exatidão. Proclamado esse resultado, o presidente declarod
que, estando presentes acionistas representando mais de dois terços
do capital social, a assembléia se achava regularmente constituide
e podia deliberar validamente sobre o objeto para que fora c~
vacada. A pedido do presidente, o segundo secretário leu em voz alta 4
anúncio de convocação publicado no "Diário Oficial" de 23 e 21
de abril de 1937, do seguinte tebr: "São convidados os Srs. acta
nistas a se reunirem em assembléia geral extraordnária, às
horas do dia 26 do corrente (segunda feira), na sede desta Sociedade
h avenida Rio Branco n. 106 2° andar, para deliberar sobre o ani
mento do capital. Rio de Janeiro, 23 de abril de 1937. — A Dixe.
tona". Em seguida, o presidente disse que, como resultava doe
anúncios lidos, a assembléia tinha por objetivo deliberar sobre ti
aumento do capital social; e, que, sendo ele e o senhor Mário d'Ale
meida credores em contas correntes da Sociedade, de saldos supee
riores a 1.700:0014000 a favor de cada um, propunham ambos suba*
erever o mencionado aumento de capital de 3.000:000$000
seria realizado com a inversão de outro tanto retirado daqueles ar&
ditos, em partes iguais para cada um deles. Nestas condições, o pra,
sidente disse que, antes de mais nada seria necessário que a assem.
bléia nomeasse três louvados para procederem tt verificação daqueled
créditos. Pedindo a palavra o acionista Manrico Parodi, propõm
fossem louvados para procederem à verificação, os Srs. Alvaro RO.
cha, Daniel Alves de Brito e Salustiano de Lemos Lesse, que se en.
contravam na casa; e que, no caso de ser aceita a sua proposta, fosso
a sessão suspensa por 30 minutos, afim de que os louvados pudesi
sem proceder à verificação dos créditos. O presidente pós ene
discussão e, como ninguem pedisse à palavra, submeteu logo eu:
seguida à votação a proposta do Sr. ldahricO Parodi, a qual fot
unanimemente aproada, abatendo-sé de votar os acionistas interessados Srs. José MartineIli e Márió d'Alineida. Antes de susa
pender a sessão, o preeideilte ineximbiti o segundo secretário dd
entender-se com os loirvados noziaeados, afim de lhes transmitir a
incumbência da assembleia- e de lhes facilitar o desempenho do en_cargo. Decorridoe os 30 minutos o presidente reabriu a sessão 4
disse que o 10 secretário ia proceder à leitura da exposição del
motivos, da proposta da Diretoria . e do parecer-do Conselho Fiscal.
Leu então o t° secretário os documentos dos seguintes teores: "Ex.
posição de motivos e proposta da Diretoria — O desenvolvimentd
dos negócios sociais impõe o aumento do capital da nossa Sociedade,
afim de que a mesma fique em condições de ter a expansão que
merece e de bem preencher os seus objetivos. O capital atua/ SC
tornou insuficiente, além de não representar a realidade do capital com que opera a Sociedade. Apresentando-se agora uma °portes.
nidade 'para aumentar esse capitel, transformando em acionista*
diversos credores que esteei dispostos a trocar seus créditos por
ações, somos de opintesi, compartilhada - aliás por diversos Srs. leio.
(listas. que é de toda a conveniência e- oportunidade aumentarmos o capital da nossa sociedade de mais 3.00:000$000, mediante
a emissão de mais 13 mil ações novas. Assim diminuindo o passba
vo da Sociedade pela transformação tle créditos em ações, a Sociedade terá a vantagem de poder ampliar e desenvolver os seus ser..
viços e as operações sociais, com maior eficiência e segurança.
Nesta conformidade, ergenizamon o projeto de reforma dos Estatutos querjuotamente çorn o parecer do Conselho Fiscal, iremos submeter nó ..:ame e c efeeb e rreein da assembleia geral: "Projeto do
roodifb. --fi., dos FtatUtt
a Rol • ic , lade Anónin)r, Mn P t i nelli. O
ateie! ,rtira
passiirÁ :1
jnle rede e en -.- e ci capital da
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radas, ao portador, de 200$000 cada uma, dos quais 500:0008300 para Martinelli e Mário d'Almeida. Anunciou-se, terceiro, a ratificaçád
a Secção Bancária". Rio de Janeiro, 20 de abril de 1937. — José da aprovação da "Exposição de Motivos e Proposta" da Diretoria
Marlineli.—Mário d'Almeida.—Giulio Borghi.—Manrice Parodi, dire- do "Parecer" do Conselho Fiscal, acima reproduzidos; e, recolhidas
tores". Parecer do Conselho Fiscal. "Os abaixo assinados, membros e apuradas as cédulas pelos secretários, verificou-se da mesma;
a sua aprovação pela unanimidade legal das aludidas . dO0t
do Conselho Fiscal da Sociedade Anónima Martineli, tendo em vista fornis.
salvo os dos fiscais, que as;
a exposição de motivos com que a diretoria fundamenta uma proposta ações, isto é, por todos os votos destas,
de aumento do capital social para 5.000:0008000 (cinco mil contos abstiveram de votar. Anunciou, quarto, 4, ratificação da Sua declade réis), pela transformação de 3.000:0008000 de créditos em ações e ração na mencionada assembléia, de que em virtude da deliberação:g
seus acionistas o capital da Sociedade Anônima Martinelli
a consequente reforma dos Estatutos, que o aumento do capital atual dos
aumentado para cinco mil contos do reis (5.000:000$000) e;
de 2.000:000$ para 5.000:000$ determina, e, considerando que tais cara
consequentemente, os Estatutos da Sociedade também ficaram alto
medidas atendem aos interesses da Sociedade, cujo capital já se tor- rados
na forma da proposta aprovada; recolhidas e apuradas as cá-'
nou insuficiente para bem preencher as finalidades sociais e o dedulas
pelos secretários, igualmente se verificou a sua alaravaM;
senvolvimento das operações da Sociedade, são de parecer que a dita Por todos
os votos das ditas 9.800 ações. Afinal, anunciou a ratifiproposta merece a aprovação dos senhores acionistas. Rio de Janeiro. •cação
da aprovação cia ata da assembléia de 28 de abril de 1937; e,
22 de abril de 1937. — Carlos de Saboia Bandeira de Melo. — Antônio' finalmente,
recolhidas e apuradas as cédulas pelos secretários, mais(
Ferraz. — João Augusto Alves". Finda essa leitura, o presidente inuma vez verificou a sua aprovação por todos os votos das mas/nazi'
formou que, os très mil contos de réis (3.000:0008000) a serem subs- 0800
ações. Depois de proclamar os resultados dessas votações
critos, já estavam integralmente subscritos; e, ao seu pedido, o 1°
o presidente disse que não ocorria o voto das açõeS
secretário leu em voz alta a lista' de subscritores do seguinte teor: sucessivas,
correspondentes
ao aumento do capital para que este ficasse ie..'
."Lista 'de subscritores de réis 3.000:000$000 do aumento de capital galmente realizado;
com o intúito de afastar outras ques.e
da Sociedade Anônima Martineli — José Martineli, natural da Itália, iões de lana caprina, mas,
declarava apoiar, também como subscritor!
casado, banqueiro e industrial, residente à Avenida Osvaldo Cruz de sete mil e quinhentas
(7.500) das ações daquele aumento, oiti
n. 149.1.500:0008000, em créditos quirografários contra a mesma Soproclamados das 9.800 ações do primitivo capital de
ciedade; Mário d'Almeida, brasileiro, casado, industrial e banqueiro, votos
2.000:000000. Pediu a palavra o senhor :Mário d'Almeida e disse
residente à rua Ipanema n. 105, 1.500:000$000, em créditos contra a que,
subscritor das restantes sete mil e quinhentas (7.500);
Sociedade". Anunciou então o presidente que, já se achava sobre a açõescomo
do aumento de capital, fazia sua para todos os efeitos de
mesa o laudo dos louvados eleitos para examinarem e verificarem as
contsa dos subscritores das novas ações, que propuzeram realizá-las direito a última declaração do presidente da assembléia. Passancum créditos contra a Sociedade. A pedido do presidente, o 1° se- do-se á segunda parte da ordem do dia, o segundo secretário leu em,
ata da assembléia geral de 16 de dezembro de 1937,
cretário leu o referido laudo do seguinte teor: "Laudo de verificação voz alta a ás
páginas 25.721 e 25.722 do Diário Oficial de 28 de
de créditos. Os abaixo-assinados, nomeados pela assembléia geral ex- publicada
daquele ano, o do seguinte toar: "Sociedade Anônima Mara
traordinária dos acionistas da Sociedade Anónima Martineli, de 26 dezembro
tinelli — Ata da assembléia geral extraordinária, que se realizou eisi
de abril de 1937, para verificar os créditos contra a mesma Sociedade dezesseis
de dezembro de mil novecentos e trinta e sete. — Na sede
com que os subscritores de 3.000:0004000 de ações do aumento do social, á avenida
Rio Branco número cento e oito, segundo andar,
capital da mesma Sociedade pretendem realizar as suas ações, de- ás quatorze (14) horas
dia dezesseis de dezembro de mil novea
pois de cuidadosa e detidamente examinarem os livros de escritu- ' entos e trinta e sete, do
reuniram-se os senhores acionistas, no flui
ração da sociedade, são de parecer que tais créditos podem ser consi- c
derados líquidos e certos. De fato; dois são os subscritores nas aludi- desta assinados, representando a totalidade do capital social, cone
forme consta do respectivo livro de presença por eles assinado.
das condições. O primeiro deles Sr. José Martineli, que se propõe Aberta
a sessão pelo 'presidente da sociedade, senhor José Martinelli,
realizar os 1.500:0008000 de ações que subscreveu, com igual im- o mesmo
pediu que os presentes indicassem dentre éles quem deportância do saldo de suas contas correntes com a Sociedade, tem mas veria presidir
aos trabalhos da assembléia. tendo sido aclamado para
Baldo de 1.791:9428861 a seu crédito; e o outro, Sr. Mário d'Almeida, êsse fim o próprio
José Martinelli. Este, agradecendo, asque também pretende realizar as ações que subscreveu no total de sumiu a presidência,senhor
convidando para secretários os senhores doutof
1.500 . 000000, com parte de seu saldo em conta corrente na
Eduardo Monteiro de Barros Roxo e João Batista Rezo, os quaisi
Sociedade,
tem um saldo a seu favor de 1.837:3648024.
de procederem á verificação do livro de presenças com oe s s I
A exatidão desses saldos foi devidamente constatada o ve- depois
rificada pelos abaixo . assinados, que examinaram cuidadosa- recibos de depósitos das ações ao portador, encontraram tudo exato.
A seguir o senhor presidente declarou que a assembléia estava lemente os respectivos lançamentos e os documentos em que se apoiam
reunida para resolver validamente Obre o seu objeta, que
Sio de Janeiro, 26 de abril de 1937. — Alvaro Rocha. — Daniel M- galmente
era, nos termos do art. 80 dos estatutos sociais, a eleição da Dire-(
ves de Brito. — Salustiano de Lemos Lassa." Terminada a sua lei- tona da Sociedade para o ano de mil novecentos e trinta e oito. Para.
tura, o presidente pôs em discussão o dito laudo e como
fim, solicitou o senhor presidente que os senhores acionistali .
nenhum acionista pedisse a palavra submeteu-o à votação. - asse
,Tomados os votos, apurou-se que o laudo tinha sido unani- se munissem de cédulas para a eleição do presidente, do vice-presidente e de quatro diretores da sociedade para o pis:Salmo exercida/
memente aprovado, abstendo-se ' de votar os dois acionistas inte- de mil novecentos e trinta e oito. Recolhidas as cédulas pelo segunde
ressados nele. Depois de proclamar-se esse resultado, o presi- secretário e apuradas pelo primeiro, que as foi lendo em voz aita's
dente declarou que ia submeter à discussão a proposta da direto- uma a uma, e passando-as ao senhor presidente, crua verificou
ria e o parecer do Conselho Fiscal, acima transcritos e já lidos. seguinte resultado: Para presidente, o senhor José Martinelli; para'
Depois de diversos acionistas terem solicitado vários esclarecimentos, vice-presidente, o senhor Mário d'Almeida; e para diretores, os seque lhes foram prontamente prestados pelos diretores e fiscais,
Min Borghi, Manrico Parodi, Fernando Menisco e Guilherme
pinguem mais pedindo a palavra, o presidente encerrou a discussão nhores
Martinelli, funcionando estes dois últimos nas filiais de São Paula
e pós em votaçao a proposta e parecer aludidos, que também o Santos. respectivamente. Proclamado o resultado, o- senhor preforam unanimemente aprovados., 4. vista dèsse resultado, decla- sidente declarou que, de acórdo com o que dispõe o art. 8° dos esrou o presidente que, em virtude das deliberações dos acionistas tatutos vigentes, a diretoria eleita deverá entrar em exercíeis)
tomadas nesta Asesmbléia, o capital da Sociedade Anónima Marpróximo dia 1 (primeiro) de janeiro de mil novecentos e trinta
tinelli ficou aumentado para 5.000:0008000 (cinco mil contos de no
e oito, terminando o seu mandato em trinta e um de dezembro dó
réis) e, consequentemente, os Estatutos da Sociedade também fi- Mesmo ano. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente
caram alterados na forma da proposta aprovada. Nada mais ha- suspendeu a sessão, para que eu, primeiro secretário, lavrasse
vendo a tratar, o presidente, depois de agradecer a presença dos esta ata e mandasse dactilografar duas ednias da mesma, uma para
senhores acionistas, encerrou a sessão, do que eu, 2 0 secretário, fiz ser arquivada no Departamento Nacional ela indústria e Comércio
lavrar, sob meu ditado, esta ata, que foi lida em voz alta e apro- outra para ser publicada no Diário Oficial. Reaberta a sedo, foi esta;
vada por unanimidade, indo, assim , como uma cópia datilografada ata lida, em voz alta, pelo segundo secretário e unanimemente anroda mesma, assinada por todos .os .presentes. Rio de Janeiro, 26 de vada, indo ela e as duas cópias Resinadas por todos os presentes. — José
abril de 1937. — Dr. Eduardo Monteiro de Barros Roxo. — José
— Mario d'Almeida. — Giulio Bornhi. — Manrico Parodi.
Martinellz. — João Baptista Rezo. — Mamo d'Almetda. — Julio — Joaquim Vilaça.— João Baptista Rezo. — Roger André Lacoste -Borghi. — Manrico Parodi. — Dr. Carlos de Saboia Pandeira de' João Augusto Alves. — Eduardo Y. de Barros Roxo. — Antonio Ferraz.
Meio. — João Augusto Alves. -- Antonio Ferraz. — Joaquim VaiaM. Gama Machado.
a leitura o presldente anunciou que
va. — M. Gama Machado." Finda a leitura o presidente pós em submetia á discussão Finda
e 'votarão da assembléia a ratificação dg(
discussão a ata lida e todos os assuntos e documentos nela referidos. eleição dos senhores José Martinelli • para presidente da socieNinguem *pediu a palavra. Disse então o presidente que os ia sub- dade, Mário d'Almeida para vice- p residente. Altio Borghi, Manmeter á votação; mas que nesta tomariamparte unicamente as nove rico Parodi. Fernando Monaco e Guilherme Martine/11 para seus dimil e oitocentas (9.800) ações do antigo capital de 2.000:000$000, retores, funcionando estes dois dltimos nas filiais de S. Paulo
devendo cada acionista escrever na sua cédula "sim" ou "não" con- Santos. respectivamente, Ninguém pedindo a palavra, foram reco-e
forme auizesse ou não quizesse aprovar e ratificar cada uma das Ihidas em ganindo as cédulas correspondentes its 9.800 ações do
deliberações da Assembléia de 26 de abril de 1937. Anunciou, pri- capital primitivo: e apuradas peleis secretarlos, verithou-se fine
meiro, a ratificação da escolha dos louvados senhores Alvaro Rocha, todas traziam escrita a palavra "sim", tendo por fni sido a dita
Daniel Alves de Brito e Salustiano de Lemos Lassa; e. recolhidas e eleição a provada e 'ratificada nela unanimidade dos votos das emapuradas as cédulas pelos secretários, verificou-se a sua aprovação (lidas 9.800 nsris s. Pediu a palavra o Sr. Mário de Almeida e disse
por todos os votos das ditas 9.800 ações. Anunciou-se, segundo, a que arninonnhava os votos destas, também com tis 7.500 ações dp
ratificação da aprovação do laudo de verificarão de créditos supra arunPnIn cii earitd- social, que subscrevera. Igual declaração fez o
trarscritos e. recolhidas e apuradas as eadulas pelos secretários, g 'n,b nr n r ilg laen/F.. tomo subscritor das restantes 7.500 :leões daquele
eerifiron-sa lambam a sua aprovarão por todos os votos iscais ias nern seto. O acionista De. Bandeira de Mela-nropõs 'então que 'a asa„
nr-, rr as 9.800 ações, abstendo-se de votar os dois interessados José iernbléfi 1'30 f/...a.sse no i6 s aproVação da ata eY.0 que a eleição si
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Asara, como todos os atos praticados desde 1° de janeiro do correate
tisno pelos diretores eleitos, dentro das atribuições estatutárias do
cada um. Eata proposta foi submetida à discussão; e, oonao ninguém
peaisse a palavra, o presidale submeteu-o à velação, pedindo que se

levantassem os acionistas que a aprovavam. raios os presentes se
levantaram, pelo que o presidente declarou ter sido aprovada por
;inanimidade. Passou-se então à terceira parte da ordem cio aia.
1aSe o presidente que o Draze, ‘1.:• duração da soeieclr,11 . :, era di_s trinta
anos a começar de 1 de março de 1911, devendo terminar em igual
oatA de 1' I 11, mas Podendo ser prorrogado por deliberação da assembléia geeal, na forma do artigo 3" dos estatutos; e que, devido ao
grande
vulto e h natureza dos negócios sociais, não convinha deixar
,
ara os últimos tempos de sua duração deliberar sobre a continua. o • ou liquidação da sociedade após aquela data. E submeteu este
stuato à assembléia. Com a palavra o acionista Sr. João Augusto
Alves expôs 03 motivos pelos quais entendia que o prazo da sociedade devia ser prorrogado; e terminou enviando à Mesa a seguinte
p' roposta : "Proponho que a assembléia geral de acionistas da Socaiade Anónima Martinelli, usando da faculdade que lhe confere o arIro 3' dos Estai dos, prorrogue o prazo de duração da sociedade por
mais trinta (30) anos, a se contarem de 1 de março de 1941". O preItidente pós a proposta do Sr. João Augusto Alves em discussão), tendo
yários acionistas manifestado seu apóio à mesma. Encerrada a disOussão, o presidente submeteu à votação, tendo sido a mesma aprorada por todos os acionistas presentes, que se levantaram em sinal
no aprovação. Anunciando então o presidente a última parte da
Ordem do dia, o segundo secretário leu em voz alta, a seguinte propata: Propomos que os artigos 3°, 4°, 5*, 8°, 10° n, 8, lã • e 20° —
letra "a", sejam alterados, acrescentando-se .um parágrafo aos ar,Ugos 8° e 20° e um artigo às disposições gerais", tudo com a seguinte redação: Art. 3°. O prazo de duragão da sociedade é de sesgeada (60) anos, a contar de 1 de março de 1911, terminando era
Igual data do ano de 1971, mas podendo ser prorrogado por deliberação da assembléia geral, salvo os casos de dissolução previstos em
lei. Art. 4°. A sociedade tem por fim exercer os negócios de agèn*ias de comoauhias de navegação, reprea_entações, consignações e
•naissaes, compra e venda por conta própria e de terceiros, importação e exportação, empréstimos públicos e particulares; bem como
a prática de todos os atos de comércio que 3C reladonem com tais
objetivos, e de operações financeiras em gerai, especialmente de
câmbio trajeticio e manual, e congéneres, com urna secção bancária
para todas as operações desta natureza, autorizadas por lei. incluOve o recebimento de depósitos. Poderá também exercer qualquer
axploracão industrial ou agrícola, que julgar conveniente aos seus
, Interesses, e participar sob qualquer forma de empresas cujo objeto
esteja compreendido nos fins sociais. Art. 5°. O capital social é
de cinco mil contos de rais (11s. 5.000:000$000), dividido em vinte
é cinco mil (25.000) ações intogealizadas, nominativas, de duzentos

mil réis (Rs. 200$000) cada uma, que só poderão pertencer a cidadãos brasileiros, ficando destacada do capital social a importam:ia de
quinhentos contos de réis (Rs. 500:000$000) para a secção bancária.
Art. tra A sociedade será administrada por uma diretoria composta
de um diretor presidente, um diretor vice-presidente e quatro duretares sem denominação especial, todos eleitos pela assernb/éia geral
de acionistas. 'O mandato dos diretores, seja qual tenha sido a data
de ssua eleição, terminará em 31 de dezembro de cada ano; mas o
Considerará automaticamente prorrogado até que a assembléia geral
eleja os seus substitutos, se não o fizer antes daquela fiCe. Parágrafo
único. A assembléia geral se reunirá extraordinariamente na sede
social, na eegunds quinzena de dezembro de cada ano, afim de eleger
Os diretores osra o ano seguinte. Art. 10, n. 6. Designar conjuntamente com o conselho fiscal o substituto provisório de qualquer um
dos direteres, convocando imediatamente a assembléia geral para
tomar conhecimento desse ato e nomear o substituto definitivo, Artigo 15. A assembléia geral ordinária alegam anualmente, dentre os
acionistas, um conselho fiscal composto de tres membros efetivos
e Ires suplentes, os quais poderão ser reeleitos. Art. 20. ....
a) anualmente, na segunda quinzena de dezembro, afim de eleger a
diretoria para o ano seguinte, cujo mandato começará no dia 1 de
Janeiro e terminará -em 31 de dezembro do dito ano, salvo a prorrogação prevista na art. 8°. Art. 20. Parágrafo único. Nas reuniões
de assembléia ,atral guardar-se-á a seguinte ordem: Depois de constituida a Mesa pela forma determinada no art. 22° infra, os secretários procederão li. conferéncia da lista de presenças, afim de se
:verificar se compareceram acionistas em número legal. No caso
afirmativo, o presidente. depois de declarar a reunião do quorum
Legal, fará lér por una dos secretários os anúncios de convocação; e,
em seguida, submeterá à deliberação da assembléia os assuntos para
Auja l resolução tiver sido convocada, fazendo-se a sua votação por
qualquer um dos processos usuais, por cédulas ou por outro meio
iaequívoco, conforme o presidente da assembléia julgar mais indi,aado em cada caso. .Art. 28. Vim cumprimento do art. 5' na parte
relativa ã natureza das ações P à nacionalidade dos acionistas, as
quinze mil (14.000) aoões de ThimPros dez mil e um (10.001) a vinte
olmo mil (95.000), oorrespoodentes aos ires mil contos de réis
Ielt s.. 8.000:0009000) do aumento do capital realizado na assembléia
" 24 de abril de 1937, já sendo desde a 'bua subscrição nominativo
de oidadlos brasileiros, não poderio no futuro deixar da o ser.
Os atuais portadores da g primitivas dás mil (10.000) açõe s de na. 1
10,000, oorrespondentes ao antigo capital de 2.000!000a000, de-

rão convertá-las em nominativas e nacionalizá-las pela menos
teu de expirar O prazo cie Ihee fôr dado para isso, na lei, a que
refile* • artigo /1/5 da Constituição
dç /O de novembro de len,
. .
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sob as sanções de direito. Mo de Janeiro, ti de dezembro de 1938, —
Antonio Ferraz. — Carlos de Saboia Padeira de Mello. "O presidente pôs em discussão a proposta de reforma dos Estatutos, que
acabava de ser lida. Ninguém pedindo a palavra, submeteu-a à votação, tomando sepnradarnente os votos das ações do capital anterior
eeziambléia de 26 do abril de 1937. Apurada a votação, verificou-se
que a proposta de reforma dos Estatutos, acima transcrita, foi aprovada pela urnnimidade dos votos das 9.800 a,-j•'Sé,s do primitivo capital do 2.000:000000, re p resentadas na assembléia. Os Srs. José
Martinolli o Mário do Almeida declararam que também apoiavam
aquela vctaeão unanime, na q ualidade de subscritores das quinze mil
(15.000) ações do aumento de capital. O presidenta declarou então
aprovada a reforma dos Estatutos, de acordo com a oroposta votada.
E, nada mais havendo a tratar encerrou a sessão. Do que eu, primeiro secretário, fiz esta ata, que foi escrita sob meu ditado; g,
tendo sido lida em voz alta pelo segundo secretário, foi aprovada
assinada por todos os presentes.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro do 1938. Eduardo M onteiro de
Barros Roxo. — Josd Afartinelil. — Iodo Baptista Roso. — Morto'
d'Almeida. — G. Borghi. — M. Parodi. — Carlos de Sabcfa Baru
deira de M ello. — João Augusto Aires. — Joaquim Villaça.
As.
tonio Ferraz. — M. Gama Machado.
(C 8.430
20-12-38 — 812$000),
"CHULO COMERCIAL DOS VAREGISTAS"
Companhia de Seguros Terrestres e Marítimos
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA RIIALIZADA EM 20 Dg DgMl.
imo DE 1938
Presidente: Senhor Otávio Ferreira Nova/.
1° secretário: Senhor Otaoilio de Castro Noval.
2° secretário: Senhor Rafael Garcia de Miranda.
Á quinze horas do dia 20 de dezembro de 1938, reuniram-se
na sede da Companhia de Seguros Terrestres e Marítimos "União
Comercial dos Varejistas", á rua Primeiro de Março n. 39, nesta Capital. 32 acionistas, representando 4.227 ações, pelo que o senhor
Otávio Ferreira Naval, presidente da Companhia, declara que, achando-se presentes acionistas representando mais de 2/3 da ca p ital social, abre a sessão da assembléia geral extraordinária e, na forma
prescrita pelo art. 24, parágrafo único dos estatutos, será a mesma
presidida pela Diretoria da Companhia, razão pela qua l convida os
demais diretores, senhores Otacílio de Castro Nevai e Rafael Garcia
de Miranda, a servirem de 1' e 2. secretários, respectivamente. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente convida o senhor 1' secretário a ler a ata da última assembléia geral, sendo a mesma aprosada unanimemente. Prosseguindo, o senhor presidente declara que
u fim da presente assembléia é o constante do anúncio de convocação, publicado no "Diário Oficial" e no "Jornal do Comércio", durante cinco dias consecutivos, do seguinte teor: "Uião Comercial dos
Varejista" Companhia de Seguros Terrestres, Marítimos e de Acidentes Pessoais, rua Primeiro de Março n. 39 (edifício próprio). Assembléia dual Extraordinária, primeira convocação. São convidados
os senhores acionistas a reunirem-se em asaembléia geral extraordinária, na sede da Companhia, no dia 20 do corrente, ás 15 horas, para
autorizarem a diretoria a alienar o terreno da Esplanada do Castelo.
Ficam suspensas as transferências de ações, até a realização' da referida assembléia. Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1%18. — Otávio
Ferreira Noval, presidente". Continuando, diz o senhor presidenta
que a Diretoria tem procurado enriquecer o património da Companhia, mediante a aquisição, em boas condições de vários imóveis a
foi &marte que adquiriu o terreno constituido pelo lote n. 1 da
quadra E da Esplanada do Castelo, sito á avenida Almirante Barroso,
esquina da avenida Graça Aranha, no qual tencionava construir um
majestoso edifício para a sua sede. Acontece, porém, que a Diretoria teve uma oferta muito vantajosa pelo referido tarreno, impondo-se, portanto, a sua alienação, por isso que, com o produto dessa
venda, aplicada em outro ou outros imóveis, obterá certamente a
Companhia magníficos resultados. Consequentemente, propõe a Dl.
retoria que seja alienado g referido terreno, submetendo o senhor
presidente esta proposta $ discussão doe senhores acionistas. Pede E
palavra o senhor doutor Joecti Pedro de Abreu e Lima que, após ela*
giar a orientação firme e profkma que a Diretoria tem dado á administração da Companhia, declara achar que a venda projetada reprea.
senta um ótimo negócio para a Companhia, razão peia qual propõ‘
que á Diretoria da Companhia sejam conferidos amplos e 'limitador)

poderes para realizar a mencionada venda, podendo para esse fim

assinar a respectiva escritura e tudo o mais que necessário for, rem
cabendo o que for devido e, enfim, tudo resolver em favor do casq.
em qupsffir,. O senhor presidente põe em disouseão essa proposta es
em seguidn - ubmete- a á 'Votado, sendo aprovada por unanimidade.
Prosseguinda, o senhor presidente agradem em seu nome e no de
seus colegas a deliberação que acaba de ser tomada e declara que
vai encerrar os trabalhos da assemblóia. Pede a palavra o senho),
Jo s é Moutinho dos Reis e propõe: "1", =erro que se verifica"
da venda do terreno da Esplanada 4o sela levado á conte;
"Reserva para Depreciação de Bens", afim de ficarem ainda mala
fortalariaa e as reservas da Companhia; 2°, que a ata cita assem-
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bléia geral extraordinária seja assinada conjuntamente pela Mesa e
por uma comissão de cinco acionistas, representando todos os presentes, a qual será designada pelo senhor presidente". O senhor presidente submete esta proposta á discussão e, em seguida, á votação,
sendo aprovada unanimemente. Nada mais havendo a tratar-se, o
senhor presidente designa os senhores acionistas: Manuel Correia
Dias Garcia, desembargador António José Ribeiro de Freitas Júnior,
coronel Manuel Dias de Bolsas, doutor José Pedro de Abreu e Lima,
Agostinho Teixeira de Novais Júnior, para assinarem a ata desta
assemblfía geral extraordinária e encerra a sessão ás 16 horas do aia
20 de diezembro de 1938, mandando lavrar esta ata que é assinada pela
)lesa e pela comissão dos acionistas acima nomeados.
Rio de Janeiros 20 de dezembro d 1938. — °atavio Ferreira
Nowa. — Cotai:lio de Castro Nova. Raphael Garcia ti? Miranda.
o— Manoel Corrèa Dias Garcia. — Antonio José Ribeiro de Freitas
Junior. — Manoel Dias de Seizas. -- José Pedro de Abreu e Lima.
Agostinho Tgizeira de Novaes Junior.
ft05$100),
20-12-198
• r,(G. 8.252
CASA LORNER, S.

A.

[ATA DA ASSEMBIAL( GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
DEZEMBRO DE MU, NOVECENTOS E TRINTA E OITO

vniTi DE

No dia vinte de dezembro do ano de mil novecentos é trinta e
eito, às dez horas, na sede social, à Avenida Rio Branco número cento
e trinta e trás, reuniram-se em assembléia geral extraordinária, os
acionistas da Casa Lohner Sociedade Anónima, de conformidade com
a convocação feita pela diretoria, não termos dos estatutos e devidamente publcada. Tomando a direção dos trabalhos, à vista de indicação por testes aprovada, e depois de verificada a existência de
número ega t, t, senho]. Pedro M. Ribeiro assumiu a presidência e
convidou para secretário o doutor Gualter de Pinho Bastos, que aceitou o convite. ficando, assim, constituida a mesa. A seguir o senhor
presidente declarou que a assembléia tinha sido convocada para ser
eiêntificada sac,r parte da dretoria e deliberar a respeito, relativamente a Ler o ecionista senhor Peter V. Siemens realizado o aumento
do capital que subscreveu nos termos e nas condições da correspondência trocada a respeito. Pedindo a palavra o senhor Eteinrich
Strattner solicitou que fosse definitivamente considerado pela asrembléia como efetivado a realizado o aumento de capital social de
dois mil contos para três mi l, contos de reis, nos termos e nas condições propostas pelo subscritor senhor Peter V. Siemens, de acordo
com a aprovação da referida proposta, pela assembléia geral extraordinária realizada em vinte e três de setembro último. Submetida
pelo senhor presidente a proposta do senhor Strattner à consideração
e votação dos senhores acionistas, foi a mesma unanimemente aceita
e aprovada. ficando conseguintemente o capital social elevado em
mais mil contos de réis, aumento esse subscrito pelo acionista senhor
Peter V. Siemens, nos termos da sua proposta. Nada mais havendo
▪ tratar e como nenhum dos senhores acionistas quizesse manifestar-se sobre qualquer assunto que se relacionasse com as fins da convocação, o senhor presidente. consratulando-se com todos os presentes pelo exito conseguido, encerrou a sessão, determinando que
fosse lavrada a presente ata, a qual depois de lida e achada conforme, foi por iodes os presentes aprovada e assinada. — Pedro M. Ribeiro. — Dr. Gualter de Pinho Bastos. — Dr. Amberger. — Julio
mattos. — Heinrich Strattnnr. Max Pomorsky. — Paulo Freitas
Simões. — Vianna de Oliveira Cunha. — Jorge Montenegro Serra.
(C-8.353 -- 20-12-938 -- 54$100).
CASA BANCARIA BORDALO, BRENHA., B. A:u
CERTIDÃO
Fernando de Azevedo Milanez, bacharel em ciências jurídicas e
sociais, tabelião do 0.0 Oficio de Notas da Capital da República dos
Estados Unidos do Brasil, etc.
Certifica que revendo em seu cartório o livro de notas sob o número duzentos e noventa e cinco, nele, às folhas dezesseis, encontrou
a escritura que lhe foi pedida por certidão, a qual é do teor seguinte:
"N. 4.411 — Escritura de constituição da sociedade anónima
"Casa Bancária Bordalo, Brenha, S.A.", que fazem entre si, António
&abra Moura Pinto e outros, na forma abaixo:
Saibam quantos esta virem, que, fio ano do nascimento de Nosso
Senhor Jesus Cristo, de mil novecentos e trinta e oito, ao primeiro dia
do mês de setembro, nesta cidade do Rio de Janeiro, em meu cartório,.
rua Buenos Aires, número quarenta e sete, em virtude de distribuição que me foi feita, conforme bilhete que fica arquivado, perante
mim, Fernando de Azevedo Milanez, tabelião do Décimo Primeiro
Oficio de Notas, compareceram, partes justas e contratadas, como
outorgantes reciprocamente outorgados, primeiro — António Seabra Moura Pinto, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, residente
em São Paulo, à rua Florêncio de Abreu n. 8; segundo — Ricardo
&abra Moura, português, casado, comerciante, residente nesta cidade
à praia do Flamengo, cento e 'cincoenta e quatro; terceiro — Dona
Adelina Grimaldi Seabra Moura, que tambem se assina A. G. Seabra
Moura, brasileira, casada com Ricardo Seabra Moura, comerciante
estabelecida nesta praça, is rua da Alftindega, número oitenta e uni-A
com sede nesta praça, à rua
segundo andar; quarto — Adel
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da Alfândega n. 81-A, segundo andar, representada neste ato por :qtá
presidente, a referida dona Adelina Grimaldi Seabra Moura; quinto
— António Lartigau Seabra, brasileiro, solteiro, maior, industrial,
residente nesta cidade, à rua Almirante Alexandrino u. 31; sexto -José Pinto de Sousa Magallaes, português, casado, comerciado, residente nesta cidade, it rua Alvaro Alvim, quarenta e oito; sétimo —
dona Filomena Andrade de Magalhães, brasileira, casada com José
Pinto de Sousa Magalhães, comerciante estabelecida nesta cidade.
à rua Alvaro Alvim, número quarenta e oito; oitavo — dona Ester
Leão Cunha Melo, brasileira, casada com o doutor Leopoldo
Tavares da Cunha Melo, proprietária, residente nesta cidade,
à rua Prudente de Morais, duzentos e setenta; autorizada a comerciar pela escritura desta data, lavrada nestas notas, a folhas
quinze deste livro número duzentos e noventa e cinco; nono
Ventura dos Reis Brenha Júnior, português, casado, comerciante,
residente nesta Capital, à rua Senador Vergueiro, número vinte e
três, apartamento vinte e sete; e décimo — Jaime Rego Bordald
Freire, brasileiro, casado, comerciante, residente nesta cidade,
rua Santa Cristina, número cento e sessenta e cinco, casa
dois, em Santa Teresa; o primeiro outorgante e reciprocamente outorgado, António Seabra Moura Pinto, representado neste
ato por seu bastante procurador, o doutor Leopoldo Tavares
da Cunha Melo, advegado, nos termos do instrumento e carta de
ordem que ficam registrados e arquivados neste cartório, aquele,
passado em notas do décimo oitavo oficio desta cidade, em três de
agosto corrente, à folhas oitenta e cinco verso, do livro número cento e nove; os presentes reconhecidos come sendo os
próprios pelas testemunhas adiante nomeadas e assinadas, as
quais são minhas conhecidas, do que dou fé. E, diante das mesmas testemunhas, po.os mesmos contratantes, outorgantes e reciprocamente outorgados, me foi dito, cada um de sua vez e conjuntamente, que deliberaram constituir uma sociedade anónima, o
que fazem pela presente escritura, sociedade que terá sua sede
nesta cidade e, quando convier, filiais em qualquer parte do pais a
no estrangeiro, sob a denominação "Casa Bancária Bordalo, Brenha S. A.". A sociedade terá o capital de quinhentos contos de réis
(500:0002000) integralmente subscrito, dividido em mil (1.000)
ações de quinhentos mil réis (500000 cada ação, como consta,
da lista do subscritores que adiante vai transcrita e fica fazendo
parte integrante desta escritura. Seu objeto será o comércio bancário e sua duração será de vinte e cinco (25) anos. regendo-se
Pelos seguintes estatutos. "Estatutos da Casa Bancária Bordalo
Brenha S. — Titulo 1. Da sede, denominação, duração e oh:
jeto. Artigo primeiro — É constituida, com sede nesta cidade, a
"Casa Bancária Bordalo, Brenha, S. A.". — Artigo segundo —
Quando convier aos acionistas, por deliberação da assembléia geral,
poderá a sociedade abrir filiais em qualquer estado, digo em qualquer cidade do pais ou do estrangeiro. — Artigo terceiro — A sociedade durará por vinte e cinco anos, prorrogáveis por deliberação
de sua assembléia geial e na forma permitida pela lei. — Artigo
quarto — Seu objeto será o comércio bancário, operando, assim, em
empréstimos, sob qualquer modalidade, descontos, compra e venda
de bens móveis e imóveis, tftulos públicos ou particulares, administração de bens, por conta de terceiros, cobranças e transferánelas de valores e todas as demais operações bancárias, e as que
com elas tenham relação, inclusive cambio e exceto depósitos. — Titulo II. Do capital e lucros. — Artigo quinto — O capital
social será de quinhentos contos de réis, dividido em mil ações
do valor de quinhentos mil réis cada uma e nominativas. Parágrafo único — Resolvendo a assembléia geral aumentar a capital,
os possuidores de ações terão preferência na nova subscrição, na
proporção das ações que já possuirem. Artigo sexto — Os balanços da sociedade %IÃO anuais, feitos em trinta e um de dezembro do cada ano. — Artigo sétimo — Os lucros serão distribuidos: dez per cento para o fundo de reserva; dez por cento para
o fundo de amortização e os restantes aos acionistas. Titulo
Da administração. Artigo oitavo — A sociedade será administrada por deis diretores eleitos pela assembléia geral, pelo prazo
de dois anos. sendo um gerente e outro tesoureiro. Parágrafo
único — Para substituir esses diretores, nos seus impedimentos,
permanentes ou transitórios, poderão eles, constituir procuradores, para representá-los, ficando inteiramente responsável*
pelos atos dos nrocuradores que constituirem. Artigo nono —
Aos dois diretores compete assinar, conjuntamente, quaisquer
titules, documentos e papeis que se relacionem com os negócios da sociedade. Artigo décimõ — Ao diretor gerente compete
a direção geral dos negócios da sociedade, admissão e demissão de
empregados, nomeações de procuradores e agentes, correspondentes e prepostos e, conjuntamente com o tesoureiro, assinar cai
papeis e documentos a que se refere o artigo anterior. Artigo décimo primeiro — Ao tesoureiro incumbe a guarda dos valores
sociais, ou depósitos de terceiros em poder da sociedade e assinar
conjuntamente com o diretor-gerente os papéis a que se aludem os
dois artigos anteriores. Artigo décimo segundo — A qualquer dos
diretores compete: a) receber o que seja devido h sociedade, por
qua 'quer titulo, de quem quer que seja, inclusive nas repartie5es públicas, em geral, e na Caixa Económica; b) representar a sociedade
em Juizo e fora dele, mi que sela da competência dos dois, de acórdo
com o previsto no,artigo nono. Artigo décimo terceiro — Cada dl-,
reter, antes de assumir o exercioio, caucionará. para garantia de suas
responsabilidades, vinte ações da sociedade. Artigo décimo quarto
— Os dois diretores receberão, a titulo de vencimentos, os que forem
determinados pela assembléia geral para cada 'perlado de administra
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'tão. Parágrafo único — No fim de cada ano social a assembléia geral, tendo em vista os lucros do ano e os serviços dos refericlos
tens, depois de aprovado o balanço, votará uma gratificação para os
mesmos. Titulo IV.
assembleias. Artigo décimo quinto —
assembléias gerais ordinárias realizar-se-ão iii Lua vinte e cinco de
fevereiro de cada ano, às dezessete horas, na sede da sociedade. 10-•
piando conhecimento do balanço do anu. t)U(-.' doCenselim
• ii , eição da diretoria, quando na época di:ivida. reunião ,cra anua'ciada no prazo legal. Artigo décimo sexto — As asse.inbléais "eiAetis
;'extraordinárias serão convocatlas por qua l quer dos dois direilores,
maioria dos membros do Conselho Fiscal e aekinistas representande
metade do capital social, nos termos do deeti.lo quatreeentoa e trinta
quatro de quatro de julho de mil oitocentos e noventa e um, sendo
anenciadas pelo menos censo dias antes da reuliae. Parágrafo único — As assembléia gerais, ordinárias ou extraordinárias, serão pretididas pelo acionista que fer aclamado ou eleito pela maioria de
"quorum" presente, o qual convidará uni outro para sie:reterei-1e.
'Artigo décimo sétimo — Cada ação dá direito a um voto. Só votarão
as acionistas que depositarem as ações na sociedade, com antecedénpia mínima de cinco dias para as assembleias ordinárias e do vinte
• quatro horas para as extraordinárias. As ações depot . itadas corresponde o número de votos que terá o acionista. Titulo V. Do
Conselho Fiscal. Artigo décimo oitavo — O Conselho Fiscal da sociedade compor-se-á de tré.s membros e três suplentes, eleitos por
dois anos, com as atribuições legais. Titulo VI. Disposições gerais
a transitórias. Artigo décimo nono — O ano .social coincide com o
àno civil." Pelos outorgantes e reciprocamente outorgados foi declarado, em presença das mesmas testemunhas, que, de acôrdo com
, a lei, pela presente, desde já, constituem a primeira diretoria e Con'belho Fiscal da sociedade e seus substitutos, da seguin ..e maneira:
diretor-gerente, Jaime Rego Bordai° Freire; diretor-tesoureiro,
Seabra Moura Pinto; Conselho Fiscal; doutor Leopoldo Tavares
'da Cunha Melo, doutor Trajano de Mirenda Valverde e Genaro Baima
'ele Morais; suplentes: Luiz d'Oliveira Lemos. António Machado da
Silva e António Henriques Teixeira. O depósito de eincoenta por
:cento do capital foi feito no Banco do Brasil e consta do seguinte donumento; "Banco do Brasil — Número. Reis: duzentos e cincoenta
'contos de reis. Recebemos dos senhores Jaime Rego Lardalo Freire
outros, que se dizem incorporadores da Casa BanJári i Boselao Bret elha
S. A., a importância do duzentos e .cincoenta contos de réis, que
dizem ser correspondente a cincoenta por tento do cipita l com que
lEe constitue a referida sociedade, em cumprimento de exigèneias
legais. Firmamos o presente em duas vias para uni só efeito. Pelo
Banco do Brasil. — Antenor Nunes Passos. — J. J. S. .Anarnrete
(assinado sobre duas estampilhas federais devidamente inutilizarias,
no valor total de vinte mil e duzentos réis, sendo ume delas de Eduoaçfà) e Saude). Duplicata. Reconheço as firmas retro de Antenor
Nunes Passos e J. J. S. Anachoreta. Rio, vinte e sete de agosto oe
mil novecentos e trinta e oito. Em testemunho (sinal público; da
verdade — António Ferreira Leite. (Carimbo respectivo)". Lista de
Subscritores: António- Soabra Moura Pinto — vinte ações; Ricardo
Soabra Moura — quarenta ações; Adelina Grimaldi Seahra Moura —
quarenta ações; Adel S. A. — duzentas e noventa e cinco a02.5; António Lartigau Soabra — cinco ações; Joss5 Pinto de Sousa Magalhães
— cento e aincoenta ações; Filomena Andrade de Magalhães — quarenta ações; Ester Leão Cunha Melo — dez ações; Ventura dos Reis
Brenha Júnior — duzentas ações; Jaime Rego Bordai° Freire — duzentas ações". Paga de selo una conto e oitocentos mil reis. Assim o
disseram, outorgaram e reciprocamente estipularam, pedindo-me que
lavrasse em minhas notas esta escritura que sendo lida às partes e
às testemunhas e achada conforme, aceitaram e assinam com as mesmas testemunhas a tudo presentes, Godofredo Marques e Geraldo Rego
Barros. O selo devido por esta escritura foi pago por verba, como
eonsta das anotações do teor seguinte feitas na guia que fica arquivada neste cartório, cuja guia se acha selada com uma estampilha
federal de Educação e Sande: "Verba número cento e cincoe.nta e
um. Réis — um conto e oitocentos mil reis. Pagou de selo um conto
lei oitocentos mil reis. Recebedoria do Distrito Federei], trinta de oito
de mil novecentos e trinta e oito. O ajudante do tesoureiro — Betencourt. O escrivão do selo — assinatura ilegivel". Eu, António
Ferreira Leite, escrevente juramentado, a escrevi. E eu, Fernando
de Azevedo Milanez, tabelião, a subscrevo. — Leopoldo Tavares da
Cunha Mello. — Ricardo Seabra Moura. — Adelina Grimaldi Seabra
Moura. — A. G, Seabra Moura. — Antonio Lartígau Seabra. — José
Pinto de Souza Magalhães. — Filomena Andrade de Magalhães. —
Esther Ledo da Cunha Mello. — Ventura dos Reis Brenha Junior. —
jayme Rego Bordallo Freire. — Godofredo Marques. — Geraldo Rego
Barros.
Nada mais se continha em a transcrita escritura, que, para aqui,
Dem e fielmente, fiz passar por certidão, do próprio livro, ao qual me
reporto, em meu poder e cartório. Rio de Janeiro, primeiro de setembro de mil novecentos e trinta e oito. E eu, António Ferreira
Leite, eserevente juramentado, no impialmenin ocasional do bilse
-hão,a
subscrevo e assino. — Antonio Ferreira Leffe.
MINISTÉRIO DO TRAl3ALII0, INDCSTRI.A. E. COMÉRCIO
DEPARTAMENTO NACIONAL DA INDÚSTftLA E COMÉIW.10

Primeira feecção
•
Certidão — Em cumprimento ao despacho exarado pelo senhor
diretor geral no requerimento de "Casa Bancária Bordai°, Brenha
fe/A" em 20 de dezembro de 1938, certifico que foram arquivados
est.; Repartição, sob n. 14.099. es seguintes documentos: a) certi-

- Dezembro de 1938

dão da escritura pública de constituição da sociedade, lavrada na
cartório do 11° . Oficio de Notas desta Capital, em 1 de setembro da
1938, contendo a transcrição dos estatutos com a constituição da
retoria. coneelho fiscal e suplentes; do recibo do depósito feito no
Ibero do Iiiiasil do 50 r:c do capital; da lista dos subscritores do eapital e da guia com o pagamento do selo proporcional ao capital, efe.teme,na Recebeeorie do Dietrito Federa l ; h) selblic.a forma de uma
carta patente; ee folie, do "Diário Oficial-. de 22 de novembro de
1938, com a publicação de um despacho da Diretoria de Fiscalização
Bancária. Departamento Nacional da Indústria e Comércio. Primeira Secção. Eu, Luiz Vatter Barbosa, escriturário da elaese E, passei a oreeente certirtãn. (Selado com 1õ0ee00). Rio de Janeiro, 20
do dezembro de 1938. — Luiz 'Walter Barbosa, escriturário E. Visto.
— Mario soares Pinto, oficial administrativo K, no impedimento . do
diretor de Secção. Carimbo: Departamento Nacional da Indústria e
Comerei°
(C 8.351 -- 20/12/1938 -- 207$000)

SOCIEDADES CIVIS
ASSCCIAÇAO DOS JORNALISTAS CATÓLICOS DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE ESTATUTOS

Fundada nesta Capital sua sede e fóro, por tempo indetermisiado, composta de ilimitado número de sócios, os quais titio respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais são seus fins: a
defesa e a propaganda da fé católica e dos postulados da Egreja em
todas as relações da vida social, a união, o aperfeiçoamento cultural
e religioso, o auxilio material e moral da imprensa católica, diária
ou periódica, e os interesses dos jornalistas que nela funcionem;
editar e divulgar, por conta própria ou alheia, livros e publicações,
colaborando intensamente na Ação Católica. A Associação será administrada por uma Diretoria composta de: Presidente (que a representará em juizo o fóra dele), Vice-Presidente, 1° e 2° Secretários,
Tesoureiro, Bibliotecário e Procurador. Tratando-se de alteração ou
reforme dos estatutos e de dissolução será necessária a presença de
2/3 des sócios quites em Assembléia Geral e a deliberação de 2/3 doe
presentes, deliberando-se, porém, com qualquer número na 2' convoceeão. Em caso de vir a Associação a dissolver-se, sem que a asseri-11)161a geral tenha podido deliberar Obre o destino do seu patrimônio, deverá este ser entregue ao Circulo Católico do Rio de Janeiro, para enlice!' em obras no conseguimento dos objetivos destes
estatutos até que a Associação possa reorganizar-se. A Diretoria
anta! conste dos estatutos. — A Diretoria.
(C. 8.133 — 36$700 e-- 20-12-1938)
SOCIEDADE HiPICA. BRASILEIRÁ
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DOS SÓCIOS DO "CENTRO IIIPICO BRASILEIRO"
E "CLUB BPORTIVO DE EQUITAÇÃO", EM CONJUNTO, PARA A CONSTITUIÇÃO DA "SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA".

Aos vinte e Cinco dias do mês de novembro de mil novecentos e
trinta e oito, às dezesseis e meia horas, reuniram, em uma das salas
do "Automóvel Club do Brasil", nesta cidade, em virtude de convocação feita, os sócios do "Centro Hípico Brasileiro" e sglub Sportivo de Equitação". Assumindo a Presidencia, o doutor Carlos da
Silva Costa declarou aberta a sessão e disse que os Estatutos das
duas sociedades, cujos sócios se encontram presentes, determinam
que as assembléias gerais sejam presididas pelos seus Presidentes
efetivos. Tratando-se, porém, de uma assembléia conjunta, pede ao
plenário para indicar um dos consócios para presidi-la. Por sugestão do senhor Luiz Heirmany Filho, presidente do "Centro Hípico
Brasileiro" foi aclamado o próprio senhor Carlos da Silva Costa, que
tantos e tão aesinalado.e serviços tem prestado ao hipismo brasileiro. Agradecendo a sua indicação disse o senhor Carlos da Silva
Costa sentir-se profundamente honrado pela sua escolha e pede a
quantos não tenham ainda assinado o Livro de Presença a gentileza
de o fazerem, para a boa ordem dos trabalhos da Assembléia. Continuando, diz o senhor Presidente achar-se presente a mais alta e expressiva figura do hipismo nacional, que é, fóra de dúvida, o ilustre
senhor doutor Alfredo Régulo Valdetaro, a quem cnovida a tomar
assento na Mesa. Interpretando ainda o sentimento unânime desta
Assembléia, prestando à imprensa nacional, como grande animadora
de todas as boas iniciativas, uma homenagem especial, na figura
prestigiosa, querida e simpática do senhor doutor Cândido de Campos, a quem convida a temer assento na Mesa. Convida ainda para
Secretário da Mesa o senhor doutor Aristóteies de Queiroz e, para
seus auxiliares os senhores Sátiro Moselli e doutor Aluisio Franeisco de Castro, que são secretários das duas entidades reunidas, ficando assim constituída a Mesa. Explica o senhor Presidente que
fim da reunião estava expresso na convocação publicada pelos jornais,
inelueive o Diário Oficial da União, a qual foi lida pelo senhor Secretário; "Centro Repico Brasileiro" e "Club Sportivo de Equitação". Aesemisesia Geral Extrsiordiaária. O "Centro Hípico Brasileiro" e o "Club Sportivo de Equitação", respectivamente representados pelos. seus Presidentes, infra assinadoe t convidam ies seus
associado para comparecerem nu sexta-feira. dia vinte e cinco do
carrente, ã quatro e meia hru.;iç da tarde, na sede do 'Auitomovel
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Lub de Brasil ", à rua do Passeio ndinero neVoata, 1412% de 10~ sada a transferência de um titulo de odeio remitido, o cessionário pose
pein parte na, easernbléia geral extrãordinárie, que deliberará, s elire sará soara -o quadro de sócios proprietários contribuintes. Parágrafo
a iundação e constituição da "Soeiedade Hípica Brasileira", resul- sexto -- Proprietários contribuintes, em número não superior a quie
tante da fusão das duas eociedades acinso noenoionadas, discussão, nhentos, os que adquirirem, nas mesmas condições; um título de ires
yotaçâo e aprovação dos Estatutos e eleição da primeira Diretoria contos e pagarem mais urna mensalidade de vinte mil reis, ou, adianalio te Janeiro, vinte e dois de noveiubro de mil novecentos e trintil tadamente, uma anuidade de duzentos mil reis. A transferência dos
e oito. Assinados: Luiz HermanO Filho o Carlos da Silva Costa. títulos de sócio está eujeita a uma taxa de transfereficia de quinlien'A seguir diz o senhor Presidente ser do conhecimento de todas que tos mil reis, sem prejuizo do direito pessoal á isenção dessa taxa de
o "Centroanteriormente
Hípico Brasileiro"
eo
"Qui) Sportiva
de Equitação"
,iá que gozam os sócios fundadores proprietários. Capítulo terceiro. Da
reuniram
as suas
assembléias
gemias,
que autorizarani a convocação deésta, destinada 4 fundação da "Sociedade Hípica admissão dos bodos. Artigo sexto: — Para ser admitido sócio é preprasileira", à aprovação
dos seus
Estatutos
e à eleição
sua pri- prietários
ciso: 1°, ser
de idade;
2°, ser declarando
proposto por
dois sócios
Os Estatutos
da nova
Sociedade
foram da
elaborado
no maior
gozo dos
seus direitos,
o nome,
idade,pronaap eiraoDiretoria.
polis
maior cuidado; de certo não estarão escoinoados de falhas e cionalidade, profissão e residência; 3°, ser aprovado, oomo sócio, em,
defeitos; acredita nie,suso apreseutesn,graves
senões, porque, ens grag- sessão da Diretoria por quatro quintos dos votos dos diretores presede parte, foram por ele redigidos (-não apoiados gerais), Ó. não ca- sentes, em escrutínio secreto. Artigo sétimo — Os proponentes
hensio tal presunçãe com reierência à preoiosa colaboraçã,o que neles rão responsáveis: primeiro, pela veracidade das declarações relativas
teve o doutor Alberto Torres Filho, houve, porém, o .inaior deaejo de ao' proposto; segundo, pelo pagamento da jóia, integralmente, e da
Recriar e, eom cassa preocupação, ounaultara até os Estatutos dos grê- primeira mensalidade do proposto, se este for efetivo ou temporal- As! ,
mios já veteranos. isasim Julga que as, disposições compendiadas, rio,. ou pelo pagamento da primeira prestação mensal, se for proprie.
Iliuseed owasócj" eg_ tár30 contribuinte ou remido. Artigo oitavo — O proposto deveri
depois das sugestões porventura feitas peles
tare° á altura das Ileeessidades sociaia. As assembléias futuras oa- declarar, mediante termo de compromisso, lavrado em livro próprio
herá corrigir defeitos que a prática for evidenciaado como capares que são exatas as informações da proposta e, bem assim, que aceit4
de entravar a existência da Sociedade. O mais importante ponto a es'obrigaloSes constantes dos Estatutos e Regulamentos em vigor. Ao
discutir é o relativo á classificação dos sócios e respectivos direitos tigo nono — Os 8(5dOs que, por qualquer motivo, quiserem deixa
e deveres. Quanto aos demais, os Estatutos se inspiram no que de fazer parte da sociedade, poderão solicitar a sua exoneração, en
outras sociedades, com finalidades identioas já estabeleceram em dereçanclo, para esse fim, pedido escrito á Diretoria. Tal exonera
tuas leis internas. No que diz respeito aos modos pediria a colabo- - 4 0, no entanto, não poderá ser concedida aos sécios que tivera
ração de todos os presentes no sentido de assentarem-se definitiva- qualquer débito para com a sociedade. Artigo décimo — A readmie •
poente as situações de cada classe na nova entidade. Pede a pa- são dos sócios será sujeite ás mesmas formalidades da admissão, nãi
lavra o doutor ilanulfo Bocaiuva Cunha e diz serem longos os Es- podendo, porém, ser readmitido no quadro social: o) o sódio elimi
irei
tatutos e penosa a'sua leitura, razão porque solicita fosse o plenário nado pelos motivos constantes do artigo décimo quinto, alínea
consultado sobre a sua slispensa, uma vez que haviam sido distri- b) o sócio eliminado por atraso de pagamento de débito, á sociedade
sq
buídas cópias entre todos os presentes. Proporia, .em consequênoia, se não o solver previamente. Artigosócio
décimo
Poderá es
que,primeiro
não tendo—incorrido
fossem aprovados os Estatutos em bloco, sem prejuízo, no entanto, readmitido, com isenção de jóia, o
acréscimos do qualquer penalidade: a) houver pedido e obtido sua demissão, aiaq
de quaisquer modificações, emendas, supressões ouéia.
Submetida ires anos de pagamento ininterrupto das -contribuições sociais; 04
seu texto, aprovados posteriormente Pela Assemb l
a sugestão foi ela aprovada pela Assembléia. A seguir tiveram início houver sido eliminado por atrazo de pagamento, depois de meg
os debates, sendo discutidos os Estatutos, Pelos senhores Ranulfo anos de contribuições pontuais, urna vez que solva o respectivo d‘r
Bocaiuva Cunha, Jorge de Freitas, Armando Pires, Humberto Ta- bito. Artigo décimo segundo — As propostas para a admissão e re
;vares, Condido de Campos, Alaor Prata Soares, Carlos Behniro Ro- admissão de sócios serão enviadas á Diretoria que escolherá, entze
drigues, Alberto Torres Filho, e devidamente esclarecidas por este os seus combonentes, permanentemente, uma comissão de sindican011
si pelo senhor presidente algumas dúvidas suscitadas, Em virtude para o devido exame e parecer. Parágrafo único — O parecer dessadt
) . dessa discussão foi nomeada uma comissão com p osta dos senhores comissão. deverá ser dado no prazo máximo de dez dias, sob pena
_ajl
,Candido de Campos, Alaor Prata Soares e Itanullo Bocaiuva Cunha ser a prbposta submetida á deliberaeão da Diretoria, independente
para redigir a redação final dos Estatutos que ficariam assim apro- mente de parecer. Capitulo quarto — Dos direitos, deveres dos sécia
yados. "Estatutos da Sociedade Hípica Brasileira". Capítulo pri- e penalidades a que estão sujeitos. Título primeiro. Dos direitos.
melro. Da Sociedade, seus fins, sede, distintivos e duração. Arti go Artigo décimo terceiro — Os sócios dasSociedade Hípica Brasileira
se primeiro. A "Sociedade Hípica Brasileira", fundada em vinte e cinco tem o direito de: primeiro, frequentar a sede social; segundo, utik
de novembro de mil novecentos e trinta e oito, pela fusão do "Centro lizar, de acordo com os regulamentos internos, os campos de esporte
Hípico Brasileiro" e do "Clube Esportivo de Equitação", ambos s con- e demais dependências da sociedade, dentro dos horários fixados pele
siderados instituições de utilidade ! pública, respectivamente pelos Diretoria, com exceção, porém, dos locais destinados aos serviços de
decretos números cinco mil quatrocentos e sessenta e cinco, de vinte Secretaria e dos que forem reservados á Diretoria e Comisões cã
e um de março de mil novecentos, e trinta e cinco e quatro mil se- juizes, era dias de torneios hípicos; ocasiões essas, em que tamben1
tecentos e trinta e sete, de dezessete de setembro de mil novecentos não poderão ingressar nos espaços destinados á realização dos tora
e vinte—e tres, é uma associação civil, de fins não lucrativos, tendo seios aludidos, a menos que nos mesmos devam tomar parte, comi
personalidade jurídica própria, sede e domicílio nesta Capital. Ar- concorrentes, devidamente inscritos ou como auxiliares designados pele
*ligo segundo. A sociedade tem por fim: io Cultivar e impulsionar o Diretoria; Terceiro — Alugar cocheiras para animais de sela ou tire
esporte hípico; 2) Desenvolver a educação física em todas as suas leve, de sua propriedade, mediante o pagamento das contribuiçõet .
modalidades; 3) Promover reuniões e diverseõs de carater esportivo, que forem estabelecidas pela Diretoria; Quarto — Usufruir das Mo,
social. e cívico. Artigo terceiro, A sociedade terá, como cores ofi- lalaciieS adeduadas à prática do hipismo, como sejam: picadeiro
ciais, o amarelo ouro e o azul e a sua bandeira, flamula e escudo raia de corridas, campos de equitação e outros, nos termos do (PM
obedecerão aos desenhos anexos. Artigo quarto. A duração da So- ficar estabelecido nos Regulamentos Internos, baixados pela Diretoeiedade será por tempo indeterminado. Capitulo Segundo. Dos sócios. ria; Quinto' — Trazer convidados em sua companhia, em visita à soe
Artigo quinto. Haverá oito categorias de sócios: fundadores pra- ciedade, de acode com o Regulamento Interno; Sexto — Votar e sei
prietários contribuintes, beneméritos, honorários, correspondentes, votado para os diferentes cargos sociais, se forem proprietários e
proprietários remidos, proprietários contribuintes, efetivos e tem- estiverem quites; Sétimo — Discutir todas as questões sujeitas É
porários. Pardgrafo primeiro. São fundadores proprietários con- assembléia geral; Oitavd — Participar e gozar de todas as regalias
tribuintes os atuais sécios proprietários do "Cluhe Esportivo do oferecidas pela Sociedade Hippica Brasileira. Parágrafo primeiro --•
Equitação" e os atuais sécios efetivos do "Centro Hípico Brasileiro" Os sócias efetivos ou temporários poderão, em qualquer terripo, 'rei
que pagarão á "Sociedade Hípica Brasileira", em prestações mensais de querer Diretoria sua transferência para a categoria de sécios proe
eincoenta mil reis, a diferença que se verificar entre as importancias pilotámos remidos ou contribuintes, mediante o pagamento, nas cone
que tiverem pago por conta dos seus títulos a qualquer, ou a ambas, . ições . d.o artigo quinto, parágrafos quinto e sexto, da diferença ene
das sociedades que ora se fundem, e a importancia de dois contos de .d
reis e figurarão com o titulo de tres contos, ficando sujeitos ao pa- tre
a ima
que houverem
pago
e a de
importancia
pelos
sócios(
to da
men-,
pagamento
dessas
categorias,
ficando,
depois
satisfeito odevida
pimento das' mensalidades ou anuidades que recaem stébre os sócios , cionada diferença, e quando ingressarem para o quadro de sócios
proprietários contribuintes, mas gozarão do direito pessoal de isende transferência
neste artigo,
remidos,
das mensalidades
ou da
anuidae
go da taxa
Parágrafo
segundo. prevista
Beneméritos,
os que parágrafo
houveremsexto,
pres- proprietários
de, referidas no
artigosdispensados
quinto, parágrafos
sexto, sétimo
e °Revoe,
In-fine.
aos sócios proprietáe
Parágrafo
segundo
—
'Será
tamisem
facultado
tais
MoAssembléia
relevantes serviços
á sociedade
e forem
admitidos como
Geral. Parágrafo
terceiro.
Honorários,
os sócios
rios contribuintes e aos efetivos que estiverem quites com a Bodeem
das suas respectle
extranhos
que
por
qualquer
titulo,
a
juizo
da
Assembléia
dade,
solicitar à Diretoria dispensa do pagamento
eu
Geral, mediante proposta da Diretoria, forem inscritos no Que- vas mensalidades ou anuidades, quando houverem de se ausentar
Honra por excepcionais serviços prestados ao hipismo, desta capital, por tempo excedente de seis meses; Parágrafo terceiro
Iro de
á Humanidade. Parágrafo quarto. Correspon- — O pedido deverá ser dirigido, por escrito, à Diretoria, mencionane
t Pátria MI
aduais e,„o do o tempo que vae durar a ausência, afim de que esta comunique,
tentes, os sócios do sociedades congêneres, es t
também ou escrito, ao interessado, sua deliberação. Se o sócio titrangeiras que, mediante reciprocidade, firmarem acordo com a So- ver necessidade de ultrapassar o prazo concedido, deverá fazer novd
eiedade
Hípica
Brasileiraremidos,
para o intercamblo
esportivo.
Parágrafo
ninto —
Proprietários
os antigos sécios
fendadores
do requerimento, solicitando a revigoração da licença, sob pena de ser,
e
*Centro Hípico Brasileiro" e do "Clube Esportivo do Equitação" e considerado em atraso nas suas mensalidades ou anuidades, a partir
eliminaexpiração da primeira licença e sujeito, assim, ã
es que adquirirem um titulo de seis contos de reis, pagáveis em da data daquadro
social,
conforme
consta
do
capitulo
referente
às pe- .
do
00
seis prestações mensais de um conto de reis. Os direitos desses sócios
prpprietãrlos se..
Ião pessoais e instrnsinissiveis, salvo no caso de sucessão. \Tern. . nalidades; Parágrafo (parto — Np caio doe p661(A
._ ..... ---.
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rem do sexo feminino, não gosarão dos direitos constantes doe núme.
Tos seis e sete deste artigo; Parágrafo quinto — Os direitos inerentes
ao título de sócio proprietário, remido ou contribuinte, são transfesíveis inter-oivos e nãe se extinguem com o falecimento de sócio;
Parágrafo sexto — A' sociedade fica reservado o direito de resgatar,
pelo preço da cessão ou da sucessão, o titulo do sócio cedente, quando
esse preço não exceder ao lixado pela assembléia geral para o resgate facultativo; Parágrafo setirno — A transferência de títulos inte.rvit. Lps ou cauxa mord:: está sujeita às condis e taxa previstas no
artigo quinto, parágrafo sexto; Parágrafo oitavo — O adquirente de
títulos da Sts:Iedade por trans,ferência inter-vivos .ao por sucessão
está sujeito as condições destes Estetuices para ser admitido como
sócio; Parágrafo nono — Para os efeitos de frequeia, a familia dts:.,
sócios considsrar-se-á conslituida de pessoas do sexo • feminino ou
menores de se xe masculino, nas condições seguintes: Primeira -• Esposa, mãe, irnetes e filhas ou enteadas solteiras; Segunda -- Irmãs,
pisas ou entsadas, sogra e noras, quando desquitadas ou viuvas,
desde que vivem na companhia do associado; Terceiro — Para garantia dos direitas conferidos aos Estatutos e eficácia das medidas
de fiscalização, a Sociedade fornecerá, pelo preço do custo, carteiras
de sócios e cartões de freouèrtsia, os quais conterão o mane e o retrato do seu possuidor, o número de matricula, a classe a que pertencer e os nomes das pessoas de sua familia , com direito de frequenlar a, sociedade. Título segundo. Das deverce. Artigo dileirno quarto
s— São deveres dos sócio, seja qual for a sua categoria: Primeiro — Observar as disposições dos presentes Estatutos, as dos
negulamentos Internos s e as deliberaçõee da Administração da
$ociedade; - Segundo — Satisfazei . . nos prazos estabelecidos pelos
Estatutos, as respectivas contribuições sociais; Terceira — Comparecer às reuniões para que forem convidados; Quarta — concorrer, por todos os meios ao seu alcance para o engrandecimento
da "Sociedade Hippica Brasileira"; Quinta — Aceitar os cargos para
que forem escolhidos, salvo motivo de força maior, devendo neles
se manterem até que lhes seja dados substitutos e estes se empossam; Sexta — Não representar, em disputas oficiais, outra sociedade, quando estiver inscrita a Sociedade Hippica Brasileira;
%étimo — Registrar na Secretaria qualquer modificação no indereço
da sua residência ou do seu escritório, para o efeito de receber as
Isomunicações oficiais da sociedade. Título terceiro. Das penalidades. Artigo décimo quinto — Incorrerão em pena de eliminação
toe sócios que: Primeiro — sendo proprietários contribuintes efeAiVOS ou temporários, deixem de pagar durante três meses conses
¡Letivos as prestações ou mensalidades devidas; Segundo — Não
aolvam, por dois meses consecutivos, todo e qualquer débito que
t cilhara para com a sociedade, de natureza diversa das prévistae na
Nlinea primeira deste artigo; Terceiro — Transgridam qualquer disposição destes estatutos e dos regulamentos em vigOr. Artigo décimo
sexto — Verificada a hipotese prevista na alínea dois do artigo
anterior, a diretoria poderá dispõe dos animais e de todo o material
do 6cio devedor, para resareir a importância de que a sociedade
fôr credora. Antes de imper a pena de eliminação, a diretoria nonticará o sócio, quer pesosalmente, quer p or carta registrada para o
•ndereço que constar do Registro de Endereços da Secretaria, na
torna do que estabelece o artigo quatorze, alínea sete, dando-lhe um
prazo de quinze dias para liquidar o see débito ou apresentar a sua
defesa. Artigo décimo sétimo — A. pena de eliminação s6 podere
ater imposta por deliberação da maioria dos membros da diretoria.
¡artigo décimo oitavo — Aos sócios que houverem sido eliminados,
áom fundamento nos números um e dois do artigo décimo quinto
Será facultado solicitar a sua reinclusão nos quadros sociais, ficando
a critério da diretoria, atender ou não semelhantes pedidos, tendo
lem vista os antecedentes do postulante. Parágrafo primeiro — Todavia, em caso de solução favoravel, o reingresso ao quadro social
aómente será concedido mediante pagamento, de uma só vês, das
Koensalidades correspondentes a um ano ou de nova joie. consoante
ae trata da categoria de sócio proprietário 'contribuinte, de efetivo
Ou temporário; parágrafo segundo — Em se tratando de readmissão
de pessóa que tenha sido eliminada por falta de pagamento de débitos para com a . sociedade, a diretoria só tomará conhecimento do
teespeotivo pedido, depois de saldada a dívida que deu lugar à alimiaaoão; Parágrafo terceiro — Os que assim forem readmitidos, serão
Wnsiderados, para todos os efeitos, sócios novos, passando como tal,
ocupar nova colocação na ordem ~erice do quadro sócia/ e péeVudicados, consequentemente, em quaisquer direitos ou vantagens
adquiridos anteriormente à sua eliminação. Capítulo quinto. Do Pakeinaónio Social. Artigo décimo novo — O património da Sociedade
ps Ippioa Brasileira é constituido pelos seus bens móveis e imóveis
ti pelo produto dos títulos de seus sócios fundadores, proprietários,
Isemidos e contribuintes e das joias, mensalidades ou anuidades dos
vdetos efetivos e temporárioe. Parágrafo primeiro — Esse pekiniónio será formado e arrescido, indefinidamente, com os saldos
!aerificados entre a receita e despesa da sociedade. Parágrafo seOlmo — Dois terços proveneintes das joias de sócios efetivos e temVorárioe, bem como cincoenta por cento dos saldos líquidos em dl1;beiro, verificados nos balanços anuais, deverão ser clepósitadoe em
nta especial, que a diretoria abrirá num estabelecimento de crédito,
ins de que, toda a vez que os respetivos depósitos atinjam a 80tna
e vinte oontos de réis, seja essa importanda aplicada, exclusivaincida, na aquisiollo de Iftutos da Divide Pública do Governo Federal.
Parágrafo terceiro — Base patrimOHo sf's-h -mderá ser gravado OU
knonado iam autorizeetlo expressa da ass,.i . eia geral. Parágrafo
tarè acto — leas amo de diesoluoão ou liquidas:ao da soledade, o pe..
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triraônio social enfito existente, uma vez solvido todo o passivo, será
distribui do entre os sócios proprietários, tanto remidos como contele
leuinles, pelo valor doe seus títulos, deduzindo-se as contribuições e
débitos em atraso. (aleitei() sexto. Da administração da sociedade.
Uniu primeiro. Da diretoria, do Conselho Fiscal e da Comissão
de Sindicância. Artigo vig. , shoo s- A sociedade será administrada
por uma ilin d srs , 4,11.1110AZY psr dezenove diretores, e'..eitcs; de 1ri:59
em três anos, em essembleia geral. F.--;ses diretores exsreerso og
seguintes cargus. ou, presente; Uni primeiro vice-presidente;
Um segtutdo vies-0_,...identc: uni primeiro secretário; um segundo
eeceetár;o, uis pstine;ro tesoureiro; Uni segundo tesoureiro: c:nco
direores soejsi; ciiõ dirstores es p ortivos; um diretor de publicidade e um sonsultor jurnlidco. Parágrafo único — Dessa diretoria só podere lazer parte os sócios que não estiverem era
débito colo ti -, ( n ei1 , 113(10 e nem tão pouco tenham jamais sofrido quatípier pcsatidade prevista pcir estes estatutos, com exceção
do discais de publicidade, que deve ser um jornalista dedicado
ao hipismo, que 'lãs precisa ser sócio, Artigo vigésimo primeiro —
Além dos dezenove eirelores de que trata o artigo anterior, ecrã
pre.s hiente lionerario da Sociedade o Presidente da República ' Artigo vigésimo segundo — Além da diretoria haverá, também. um
Conselho Fiscal coissosto de três membros efetivos e três suplentes. Artigo vigésimo terceiro — A diretoria designará três dos
seu e membros para formar uma Comissão de Sindicancia, que terá
por objetivo investigai as propostas de admissão de sócios e darlhes parecer, no preso estabelecido pelo parágrafo único do artigo
désbno segundo. A: ligo vigésimo q uarto — As vagas que ocorrerem na Diretoria, no Conselho Fiscal ou na Comissão de Sindie
eancia poderão ser preenchidas, provisória ou definitivamente, pela
própria diretoria pelo tempo necessário ou pelo do mandato
do diretor, membro do Conselho ou da Comissão que tiver dado lugar
à vaga. Titulo segundo — Das atribuições da diretoria em geral
e de cada um dos seus membros em particular. Artigo trigé-.
elmo quinto — Incumbe à Diretoria, em conjunto: Primeiro
administrar a Sociedade, de modo a que preencha ela todas as fies
naliclaBes determinantes de sua fundação, ciumprindo, para isso, os
presentes estatutos e fazendo-os cumprir; segundo — autorizar as
despesas que se fizerem precisas para o bom andamento dos sere
viços e necessidades da Sociedade; movimentando para esse fim os
fundos da mesma; terceiro — gerir todos os bens patrimoniais de,
digo. patrin-Ioniaie e recursos sociais, promovendo-lhes a guarda,
consorsação, melhoria, valorização e aumento; quarto -- deliberar
sobre a aquisição de bens para o património social, mediante aprag
vecae escrita do Conselho Fiscal podendo neste caso, praticar, para o fim expresso, os atos necessários e permitidos em die
eche; quinto — gravar ou alienar bens do aludido património,
quando, para :so, é expressamente autorizada pela assembléia geral, nos termos cio que estabelece o Pará grafo terceiro do artigo
décimo nono, obedecendo, neste caso. as instruções que, pela serem
ride assembléia, lhe forem prescritas; sexto — resolver, com aprovação do Conselho Fiecal, sobre Contratos que a 'Sociedade necessite reg er, do momento que não acarretem tais contratos gravação
uu alienação do património social, nena ocasionem prejuizo aos direitos ou peerrogalleas atribuídas, por estes estatutos, aos sócios;
sétimo — representer a Sociedade, conjuntamente ou por um de
seus membros para esse fim designado, em reuniões, festas ou solenidades nas quais deva ela estar representada; oitavo — admitir
todos os empregado e que forem necessários aos serviços da Sociedade, arbitrando-lhes os respectivos vencimentos, bem assim dispensá-los, quando o entender conveniente aos interessee da mesma;
nona — baixar os regulamentos internos da Sociedade, bem como
alterá-los ou revogá-los sempre que, a bern_da ordem, da regularidade dos serviços ou dos interesses sociais, assim o julgue necesário: décima reselver sobre admissões ou readmissões de sócios,
de acordo com o artigo sexto, alínea três; décimo primeiro—expedir
diplomas, carteiras de identidade, cartões de ingresso aos membros
do quadro social; decono segundo —factiltar a pessoas idóneas, residentes no eetraogeir¡ ou fora desta capital. mediante solicitação de
um sócis honoisn Sio,proprietário remido ou contribuinte, a permissão
de frequentarem e -ede da Sociedade, fornecendo, para esse fim, cartões de ingresso, cujo prezo, no entanto, não poderá exceder de 30 dias,
r feita aos merel,re s do Corpo Diplomático ou Consular, acreditades junto ao Geverlio Brasileiro, aos quais poderá dilatar o referido prazo do frequeneia, a seu critério; décimo terceiro decidir
sobre a eliminação de qualquer sócio, nos termos dos artigos décimo
quinto e décimo- sétimo, bem assim, quanto às exonerações referidas
no artigo nono; décimo quarto — conceder, recusar ou prorrogar as
licenças previstas no artigo décimo terceiro, números dez e onze;
décimo quinto — propor, conforme estabelece o artigo quinto, a inclusão de pessoas na categoria de sócios beneméritos o honorários,
desde que estejam elas nas condiçeics previstas pelo mesmo artigo
quinto, parágrafos segundo e terceiro; décimo sexto — nomear os
membros da Comissão de gindieáneia e, quando se verifiquem impedimentos temporários ou definitivos dos seus componentes, dar-lhes
substitutos, de acordo com o artigo vigésimo quarto; décimo Mime
— organizes. timialniente, para serem submetidos ao exame e aprovas.
ção da aesembIeie geral, nas respectivas sessões ordinárias: primeira,
um relatório eirminstanciado dos acontecimentos sociais ocorrido/
no ano imediatamente 'anterior; segundo, o quadro dos sócios exis..
tenic, a trinta r uni de dezembro de referido ano, especificando-0e
pelas etitrgo r iop e O asoies constante do artigo quinto e :.eincionados, numericamente, 1e 4eard0 com a ordem CrOttOlógiett datS suas
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'admissões; terceiro — uma demonstrioão de todas as transaoõee eletuadae em dito ano anterior; quarto — o balanço da receita e despesa, correspondente ao mesmo ano, discriminando as respectivas
Verbas; quinto — o balanço geral do ativo e Vassivo da sociedade,
de acordo com o encerramento da escrita no últieho dia do aludido
ano; sexto — nina demonstração do estado em que se encontra o património social. Esses seis documentos, que deverão ser assinados
por todos os membros da diretoria e pelo contador, serão prestntes
h assembléia geral, acompanhados de um parecer, que, sobre os
mesmos, deverá ser formulado pelo conselho fiscal; décimo oitavo —
reunir-se uma vez, no mínimo, todos os meses, para deliberar sobre
assuntos da gestão sotial, sendo que, de tais reuniões, deverá ser lavrada uma ata, 'minudente, consubstanciando todas as matérias tratadas, discutidas e votadas, na qual serão consignados, obrigatoriamente, os votas favoráveis ou contrários, emitidos pelos seus membros
e, também pelos do conselho fiscal, caso hajam estes tomado parte na
reunião; décimo nono — solicitar o comparecimento do conselho fiscal
às suas reuniões, sempre que os interesses da sociedade assim o exijam; vigésimo — autorizar o presidente os seus substitutos legais,
a Outorgar as prbcuraeões que se tornem necessárias. Artigo vigésimo
sexto — A diretoria só poderá validamente deliberar, quando, às
suas reuniões, estiver presente a maioria dos seus membros. Parágrafo único—Não comparecendo, às reamiões da diretoria, o. número
de membros necessários à validado; de suas deliberações, será lavrada
,uma ata sumária, consignando a falta de "quorum" e declarando quais
os membros não comparecentes. Artigo vigésimo sétimo—O não comparecimento de qualquer membro da diretoria a ires reuniões da mesma, consecutivamente, importa em çonsiderar-se deeerto o seu cargo.
,Parágrafo único—Em tal caso,far-se-á constar, na ata da reunião em
que tenha sido verificada essa ausência consecutiva, a incidência havida no preceito deste artigo, oficiando-se, ato continuo, ao membro
faltoso, para cientificá-lo da vacância do seu cargo e do motivo que
a ocasionou. Artigo vigésimo oitavo — Ao presidente lincumbe:
primeiro, representar a sociedade, em juizo ou fora dele, ativa e
passivamente; segundo, determinar os dias em que se devam efetuar
as reuniões da diretoria, providenciando para que os outros diretores
sejam convocados para essas reuniões; terceiro, decidir pelo voto
de qualidade, as votações em que se verifiquem empates; quarto, tomar de pronto quaisquer providência que se façam necessárias aos
Interesses da sociedade e que estejam dentro da alçada da diretoria,
mas requerem urgência; quinto, assinar, conjuntamente com outro
membro da diretoria que for por esta para tal fim designado, 05 con, tratos, escrituras ou quaisquer outros, documentos que importem em
aumento, redução ou oneração do património social; com os demais
membros da diretoria, as atas das reuniões da mesma, bem como os
regulamentos internos; com o secretõrio, os cartões de ingresso conferidos a associados e estranhos; com o- tesoureiro, os cheques, os recibos para levantamento de fundos sociais depositados em estabelecimentos bancários ou congêneres ; com os sócios presentes às assembléias
gerais, as respectivas atas; sexto, convocar as assembléias gerais;
"étimo — quando autorizado pela assembléia geral ou diretoria, constituir mandatários, para fins judiciais ou extra-judiciais, outorgando-lhes as procurações com os poderes necessários, pos Diais
peoiais que sejam. Artigo vigésimo novo — Ao primeiro vice- p residente incumbe substituir o presidente, na sua falta ou impedimento,
com todos os poderes que cabem 'ao car g o de presidente. Artigo trigésimo — Ao segundo vice-presidente cabe substituir o presidente,
com os poderes que cabe a este, na sua falta ou impedimento e na do
primeiro vice-presidente. Artigo trigésimo primeiro — Compete ao
primeiro secretário ter sob sua guarda e responsabilidade toda a escrituracão social e expediente da Secretaria, assinando toda a correspondóncia da Sociedade e praticando todo , e qualquer ato que, por sua
natureza, compete à Secretaria de instituições congênere?. Artigo trigésimo segundo — Compete ao segundo secretário auxiliar o primeiro
secretário e substitui-lo na sua ausência ou impedimento. Artigo
trigésimo terceiro — Compete ao primeiro tesoureiro: Primeiro —
Ter cru boa guarda todos os dinheiros e valores da sociedade, peles
quais será pessoalmente responsavel; segundo — não conservar na
caixa da Sociedade quantia superior a dois contos de réis, devendo,
sempre que os reeebimentos ultrapassem essa quantia, depositar e
excedente, à ordem da Sociedade, em estabelecimento bancário sscolhido pela diretoria; terceiro — Firmar, do próprio punho. não sendo
permitido o emprego de fac-sianile a carimbo, todos os recibos de
quantias ou valores que a Sociedade tenha a arrecadar; quarto
cabimento de todas as quantias ou valores devidos à
Sociedade, 'podendo, para esse fim, , escolher cobradores de suaIme- •
dieta confiança, pelos quais ficará, no entanto, pessoalmente resspecti
hes os
re vos vencinien•d
pons avel cabendo à diretoria arbitrar-l
tos ou porcentagens; quinto — efetuar o pagamento de teclas as despesas que hajam sido autorizadas pela diretoria, depois de ter verificado Se as mesmas se deatinaram, exclusivamente, a misteres da
Sociedade, exigindo documentação legal que comprove tais pagamentesa sexto — fornecer ao secretário todos os documentos necessários
para a perfeita manutenção em dia da escrita da Sociedade; sétimo
— comunicar à diretoria o atraso nos pagamentos devidoe pelos sócios, por mais de três meses consecutivos; oitavo — conferir e assinar, conjuntamente com o secretário, os livros de eseriteração da Sociedade; nono — assinar, com o presidente, ou com outro diretor que
baia especialmente sido designado pela diretoria, para" esse fim, todos
os cheques e ordens de pagamento contra depósitos a crédito da Sociedade em estabelecimentos bancários; détimo assina'. conjuntamente com o contador e o secretário, as contas e balanços gila tentas
de ser submetidos às assembléias gerais pela diretoria e rslatar a
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esta todos os fatos referentes à situaçâo financeira e económica da
Sociedade sugerindo as medidas que julgue necessárias aos interesses sociaiS. Artigo trigésimo quarto — Ao segundo tesoureiro compete auxiliar o primeiro tesoureiro e substitui-lo na sua falta ou impedimento com todos os poderes e atribuições que cominto ao cargo.
Artigo trii. esirno quinto — Os diretores sociais terão a seu cargo a
adreinisti ação da sede social, sendo a tarefa dos mesmos devidida
acordo com as instruções que forem dadas pelo presidente. Artigo
trigésimo sexto — Os diretores esportivos terão a seu cargo a organização das festas esportivas da Sociedade. , Artigo trigésimo sétimo
Ao consultor jurídico cabe dar parecer sobre todas as consultas
que lhe ferem submetidas pela diretoria e defender a nciedade, em
juizo ou fora dele, nos pleitos movidos pela ou contra a mesma.
Artigo trigésimo oitavo -e- Ao diretor de publicidade cabe fazer a
publicidade necessária relativa às atividades sociais e esportivas, particularmente no que diz respeito 'às realizações de provas hipioas e
reuniões sociais. Título terceiro. Das atribuições do conselho fiscal,
fatigo lrigésimo nono — Ao conselho fiscal compete; Primei'',
comparecer, quando convidado, às reuniões da diretoria, afim de ciar
seu parecer sobre qualquer assunto de Interesse social; segundo
examinar a escrituração, verificando a procedência de todos os lança..
mentos; tte viro — info ereer anealinento, à assembléia geral, com O
bal.aneres apresentados pela sdiretoria.
seu parecer, sobre, as c )tia's
Artigo si eeesegesime — O !i,andato dos fiscais durará uni
ano, mas poderá ser renovado. Titulo quarto. Das atribuições da Comissão de Sindicância. Artigo quadragésimo primeiro — A Comissão de Sindicai:mia, composta de diretoreS
designados pela diretoria, de acordo com o artigo vigésimo
terceiro, fará todas as Investigações que julgar necessárias sobro os
sócios propostos e dará parecer à Diretoria sobre a conveniência ou
não da admissão dos mesmos, assim como estudará, informará e °pl.
nará sobre os pedidos de readmissão de sócios. Capitulo Sétimo —
Das Assembléias Gerira. Artigo quadragésimo segundo. A Assembléia Geral, legalmente constituida, é o poder supremo da Sociedade
e soberana em suas decisões dentró destes Estatutos. Parágrafo
Melro. Será eenvocada pelo Presidente, ou quem suas vezes fizer,
por anúncios nos jornais e convites escritos, oom antecedência pelo
menos de tr.% dias, declarando-se o fim da sua convocação, ~arraio segundo Considerar-se-á legalmente constituida quando ate
mela hora depois daquela para que foi convocada, se acharem ine••
mitos no livro de presença pelo menos um terço de &Seios que alie
Sejam dirolJt,.; ou fiscais. Parágrafo terceiro. Na falta de número
legal, lavrar-se-á um termo no Livro de Presença e convocar-se-á
novamente rem o prazo maximo de cinco dias, funcionando entãO
com qualquer número de sócios presentes. Artigo quadragésimo terreiro. As Assembléias Gerais são ordinárias ou extraordinárias. SÃO
ordinárias as que tenham per fim tomada de contas, discutir o relae
iodo da Diretoria e o parecer do Conselho Fiscal, eleição da Direto.
ria e do Conselho Fiscal e extraordinárias todas as demais. Artigo
quadragéeina, quarto. Haverá anualmente uma Assembléia Geral ordinária, a qual deverá ser convocada até trinta e um de janeiro, para
apresentação do relatório, contas do ano social e parecer do Conadila) Fiscal. Nessa reunião poderão ser apresentadas quaisquer propostas, indicações ou queixas dos 'iócios e, tamLém, trienalmente, se
fará a eleição da Diretoria c anualmente a do Conselho Fiscal, Ardge quadragésimo quinto. As demais Assembléias serão eistraordie
nárias e nelas só se poderá tratar de assunto constante da sua convocação. Ar t igo quadragésimo sexto. As sessões da Assembléia Geral
durarão, no mesinha, três horas o quando, por fajta de tempo não se
concluam os trabalhos ,poderão continuar em dias sucessivos, até is
sua conclusão, excetuando-se, porém, as de eleições que, uma vez
começastes, devem ficar terminadas na mesma sessão. Artigo quadragésimc Ot i tio. A sessfie da Assembléia Geral ordinária será iasfalada pelo Presidente da Sociedade que assumindo a Presidência,
declarará a ordem do dia e convidará a Assembléia a aclamar um:
sócio para presidir os trabalhos, que não seja Diretor ou membro dó
Conselho Fi cal, e o selamado convidará com assentimento da Assembléia, outros dois sócios. nas mesmas condições, para, na qualidade de secretários, constituirem a Mesa, feito o quee declarará aberta
a sessão, atendendo à ordem do dia. Paraerefo único. Ae Assembléias
Gerais extraordinárias serão presididas pelo Presidente da Sociedade
ou seu substituto legal, que convidará dois sócios para. corno secretários, formarem a Mesa. Artigo quadragésimo oitavo. Sem pre que
a Assembléia seja solicitada, de acordo com estes Estatutos, não poderá ser adiada a sua convocaesão por mais de oito dias, ficando salvo
e direito de eonvocá-la a quem o solicitar, se naquele prazo o Presadente o não houver fedo. Artigo quadragésimo nono. Ao Presidente
da Assembléia Geral compele: Primeiro — assinar, depois de aprovada a redação, a ata da Assembléia anterior, subscrita pelo sem.
tário que a houver elaborado; Segundo — conceder a Pa lavra conforme o direito de cada um e retirá-la em caso de abuso; Terceire
— não permitir o emprego de expressões que possam melindrar qual.
rt e r sócio, fszendo retirá-las e, se desobedecido e em caso de reinei.
dancia, fazer retirar da sala o autor do Incidente; Quarto — Chamas!
à ordem quem dela se afastar; Quinto — apurar as votações, Witim
ficá-las em caso de dúvidas ou reclamações, classificar o seu rase
tado e proclamá-lo; Sexto — fazer retirar do recinto a quem per,
tubar os trabalhos e se desobedecido e não podendo manter a ordem,
suspender a sessão, marcando o dia da sua continuado; Mimo
F.ncerrar o Livro de Presença. Artigo quinqu_agesimo. Para os mas
e l eitorais, serão pelo Presidente convidados do
u
•aerutinaderet
de fiscalizarem o ato eleitoral e auxiliar* Una aeeuntreeãe
• n,
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votos. Artigo quinquagésimo primeiro. Nenhum sócio poderá falar
mais de duas vezes sobre o mesmo assunto, salvo o autor de proposta,
ciurirnento mi indicação que poderá falar tantas vezes quantas
forem necessár'as para esclarecimento. Artigo quinquagésimo
tr ., . Se a Assembléia fôr adiada, em continuação, não assistirá ao sócio
j á tenha ror duas vezes. feito uso da palavra, o direito de
falar novamente. Capítulo oitavo. Disposições gerais. Artigo quinetiaOsinio terceiro — Os direitos a prêmios instituidos pela Sociedade, oresc.revens a favor da mesma, caso não sejam eles reclamados,
dentro do prazo de um ano. Artigo quinquagésimo quarto — Sendo a
Sociedade Hípica Brasileira de na ttureza e finalidade exclusivamente
esportivas, não poderá tornar parte, em absoluto, em questiles de ordena politica ou religiosa. Artigo quinquagésimo quinto — Os sócios
não respondem nem sequer subsidiariamente, pelas obrigações e responsabilidades de qualqaier natureza, que a Diretoria, por si ou
seus representantes, venha a contrair, expressa ou intencionalmente
em nome da Sociedade, de acordo com estes estatutos. Artigo
quagésimo sexto — A Sociedade Hípica Brasileira, pessoa jurídica
— distinta da dos seus sócios, é fundada de acordo com a lei número
cento e setenta e três, de dez de setembro de mil oitocentos e no. senta e Ires e Código Civil Bratiileiro, artigos dezesseis, parágrafo
primeiro e vinte, parágrafo segando. Capitulo nono. Disposições
transitórias. Artigo quinquagésimo sétimo — Qurante os primeiros
doze meses de existência da Sociedade, ri: ! ressalvado aos sócios
fundadores proprietários contribuintes o direito do adquirirem o
titulo de sócio fundador proprietário remido, mediante a contribuição de cem mil réis mensais, até perfazer a soma de seis contos
de róis, descontando-se dessa soma as importâncias com . que já tenham entrado para a Sociedade Hipica Brasileira, ou para uma das
Sociedades que ora se fundem, ou ambas, por conta de seus títulos
_ de sócios. Parágrafo único — Os sócios de que trata este artigo
não pagarão mensalidades uma vez iniciado o Pagamento das contribuições a que se obrigam. Artigo quinquagésimo oitavo — Aos sócios contribuintes do "Centro Hípico Brasileiro" e do "Club Esportivo de Equitação", será facultado o direito do ingressarem no quadro de sócios proprietários contribuintes da Sociedade Hípica Brasileira, mediante o pagamento da importáncia de três contos do réis,,
em prestações mensais de cincoenta mil réis, além da mensalidade a
que estão sujeitos os sócios desta classe. Artigo quinquagésimo nono
— Para o fim especial de dar cabal execução à fusão das duas Sociedades, "Centro Hípico Brasileiro" e "Club Esportivo de Equitação'',
será eleita uma Comissão Executiva, composta de dez membros, que,
sob a presidência do presidente da Sociedade Hípica Brasileira, terá
os poderes os inala amplos e ilimitados, inclusive para transigir e
_e_sscs2.- renunciar direitos, e que, no prazo de dois anos, deverá ter con(fluida a sua missão especial e prestará conta dos seus atos à-Diretoria, em relatório detalhado e documentado. A Diretoria, de posse
desse relatório, convocará uma assembléia geral extraordinária para
o fim especial de tomar conhecimento do mesmo, assim como de quaesquer observações ou recomendações que a Diretoria queira fazer, e
deliberar sobre a prestação de contas da Comissão. Uma vez aprovados os atos e contas prestadas pela Comissão, ficarão os seus membros plenamente exonerados de toda e qualquer responsabilidade e
extinta a Comissão para todos os fins de direito, A seguir o senhor
presidente comunica a assembléia que nos entendimentos havidos durante várias reuniões entre as diretorias do "Centro Hípico Brasileiro"
e "Club Esportivo de Equitação" tinham eido assediados os nomes dos
dirigentes da Sociedade Hípica Brasileira; estava certo de que os nomes apresentados seriam aceitos por todos e até aclamados, mas pedia
que a assembléia deliberasse livremente e de modo significativo. São
:indicados: Para presidente o ministro Armando de Alencar, que tem
iorestado relevantes serviços. (Palmas.) Para primeiro vice-presidente,
Luiz Hermany Filho e para segundo vice-presidente Ademar de Faria.
,(Palmas.) Para primeiro secretário Aristékeles de Queiroz e para se. gundo secretário Aluizio Francisco de Castro. (Palmas.) Para primeiro
tesoureiro, J. H. Rogers e para segundo tesoureiro Humberto Tavares.
• ,(Palmas.) Há cinco cargos de diretores sociais, para . os quais são propostos, Otávio de Sousa Dantas, Alberto de Faria.Filho, A. R. França P1lho, Alvaro Werneck e Francisco Eduardo de Paula Machado. (Palmas.)
Para a Comissão Esportiva são propostos: General Alvaro lourinho, oosesses ronel Edgar Amaral, Paulo Goulart, Raimundo O. de Castro Mala e Carlos
Belmiro Rodrigues. (Palmas.) Para diretor de Publicidade: Valdemar
Bandeira, jornalista que sempre se interessou pelo hipismo. (Palmas.)
Cabe ao doutor Alberto Torres Filho a função de consultor jurídico
'(Palmas). Para o Conselho Fiscal, constituido de ires membros efetivos e ires suplentes, são propostos: Alaor Prata Soares, José
Mendes de Oliveira Castro, Paulo Brandão, Alberto Roesch, FranMoo Eduardo de Magalhães e Guido Schwegler (Palmas). Para a Comissão Executiva creada pelo artigo Quinquagésimo Nono, foram
*acolhidos: Carlos da Silva Costa, major Osvaldo Rocha, J. H. Rogare, J. Lacerda de Oliveira, Paulo Goulart, César de Melo Cunha,
Miraa Latif, Armando Pires, Harolclo Graça Conto e Guiclo do Bellens
Bezzi.. (Palmas). Diz o Sr. presidente que, havendo sido aclamado
os membros da. Diretoria, Con , elho Fiscal e Comissão Executiva,
declarava-os desde já empossados. A seguir comunica à Assembléia
haver ido com uma comissão do •Sportivo de Equitação" cumprimentar o doutor Fernando Costa, de quem tivera magnífico estimulo na campanha para a obtenção do terreno de que ora se dispõe,
agradecendo-lhe o muito que fizera. No correr . da onlesti a declarou
S. Ex. poria à sua disposição um engenheiro do Mmi irio ria
fazer em relevo, a maquette do terreno e elaltorili uni
.:1;
. teria depois su ynetido à aproa ação da Comião
grande satisfarão a siri dele s s se i n !'` t,' .ii 1'
também motivo
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fazer era nosso Club as duas exposições anuais do paro sangue a
meio sangue nacionais, prometendo, para esse fim, o auxilio anual

de cincoenta contos de reis. Pede a palavra o senhor Liiiz lioritiany
Filho filie, tli7, ar qualidade de prez:h:lente do 'Centro [ume () Bras!.
leiro", truiuip.tiilt.t ia sempre de perto o movimento tio qp:t LeAullou
a fussí, as;tinas o t aioce;, stviedailes hípicas carioca , , e a fundação,
em molde; Toais rinplos, da Sociedade Hípica Brasileira. Pedia, por
isso, melhor do que ninguetn, dar o seu testemunho de tino sem a
destacada ;doação de quatro beneméritos cidadãos, o sport hípico
não teria ti:ingide as culminâncias a que o elevou a etp:erMida vitória dessa Sem os sentirneMos de alta .brasili,tade, u, vibrante
espírito .piy.-tivo e a larga isão que tem dos problema- nacionais,
do eminente Senhor Doutor Getúlio Vargas (Palmas), não se teria
conseguido vence,' a grande etapa que se marcava net.stt
Inscreve u& o nome de Sua Excelência, como sócio halienierito da
Sociedade que hoje nasce sob tão patrióticos auspícios, mais não fazemos do que cumprir um comesinho dever de gratidão, daedo a
César o que é de César. Outro mime. que merece benemerência é o

do eminente senhor doutor Fernando Costa. (Palmas). Esse mágico
animador das boas iniciativas, foi quem, nos transes mais difíceis
da campanha empreendida pelo engrandecimento do hipismo, deu
com o seu valioso apóio, alento e coragem para vencer, transmitindo
o seu sadio optimismo. A homenagem não seria, entretanto, comIdeia, se não oésseinos igual titulo de benemerência a Alfredo Régulo
Valdetaro (Palmas), que foi, sem nenhum favor, o grande precursor
e o maior pioneiro do hipismo carioca (Palmas). E, antes de concluir, não deve ser esquecido o nome do doutor Carlos da Silva Costa
(Palmas), o grande batalhador desta cruzada hípica que, com a sua
dinarnica atividade e devotada dedicação à nossa causa, conseguiu
realizar o nosso meai — a fundação da Sociedade Hípica Brasileira.
(Muito bem. Pausas). A ele, pois, cabem os louros da vitória. Propõe, assim, que a Assembléia aclame esses quatro nomes como sócios
beneméritos da Sociedade Hípica Brasileira. A assistência de pé correspondeu b. proposta do orador com vibrante e prolongada salva de
palmas. Diz o senhor presidente receber como comovedora deiarionstração do amizade pessoal (não apoiados), essa manifestação, estendendo-se em uma série de considerações para terminar dizendo que
nada mais havia feito que ter cumprido o seu dever. A assembléia
reafirma a sua manifestação e 'o Sr. presidente declara que, ante a
insistência, só lhe cumpria obedecer, mas profundamente constrangido. (Novas palmas). Pede a palavra o Sr. Alfredo Régulo Valdetaro,
que, profundamente comovido, diz agradecer a generosidade da Assembléia, considerando-o, ao demais como o decano dos entusiastas do
hipismo e da equitação. Relembra fatos e termina por dizer que O
Dr. Carlos da Silva Costa realiza urna grande idéia. Levanta-ss.
Sr. presidente e declara que, desde, este momento, está definitivamente
constituida e instalada a Sociedade Hípica Brasileira e que iria providenciar na sullimediata legalização e diz que antes de encerrar a sessão quer agradecer a todos o seu comparecimento e bem assim o interessa
com que acompanharam os trabalhos e neles colaboraram. Pede a
palavra pela ordem, o senhor Humberto Smith de Vasconcelos e pede
constar da ata um voto de louvor à presidência e a todos os demitia
membros da mesa mi s tão brilhantemente dirigiu os trabalhos da primeira assembléia da Sociedade Hípica Brasileira. A proposta foi aprovada por uma salva de palmas. Diz o senhor presidente agradecer
em seu e em nome dos demais colaboradores, essa demonstração de
apreço e levanta a sessão da qual eu, Aristóteles de Queiroz, servindo
de secretário, lavrei esta ata que lida, foi aprovada.
Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1938. — Aristoteles de Queiroz. — Esta cópia confere com o original, que contém as assinaturas
dos seguintes sócios: Carlos da Silva Costa, Luiz Hermany Filho, João
Peixoto, Gabriel René C.assinelli, S. Boselli, Alfredo Mala Júnior, Renato Rocha Miranda, Jorge Amaro de Freitas, Mário Monteiro; Albino
Bandeira, H. Rouviére, °atavio de Sousa Dantas, Miguel Manzolillo.
Homero Miranda Barbosa, Justiniano Lacerda Oliveira, Ranulpho Booayuva Cunha, Alaor Prata, Francisco L. Figueira de Mello, Mima Latif,
Guido Schwegler, Fernando Marinho, Aloysio Francisco de Castro,
Crodofredo Barbosa L Motzolm, Armando Pires, Alvaro Pires, Eliezer
Abreu, Alfredo Regul e Valdetaro. João Borges Filho, César Melo Cunha,
Maasilon Saboia, Adalberto Guansão Jatahy, Humberto Smith de Vasconcellos, Guido de Bellens Bezzi, Alfredo T. dos Saatos, 3. H. Roger,
Jorge Betim Paes Leme, Paulo FDontin Werneck, Fernando Soares de
Sampaio, Margarida Genetzske, Lúcio Toledo Malta, Fernando De Lamasa, Candido de Campos, Humberto M. Tavares, Major Oswaldo Ro.
cha, Paulo Goulart, Leon Kamenetz, Eduardo Bahout, J. de Azevedo,
Alberto Torres Filho, Alberto de Faria, Carlos Beirais° Rodrigues, Egas
de Mendonça, Pauto Brandão, H. Amaral, V. de Vicq, Alberto Carlos
Oliveira, Dwight M. Sharp, Gustavo Carvalho, Mozart Lago, J. A.
de Matos Pimenta, Iberê de V. Bernardas, Mario Mendonça, Carlos
Gilbert da Rocha Faria, Jaime Moniz de Aragão, Roberto Duque Estrada, Carlos Itrandão OliVelea José Willensens Júnior, Alexandre
Rodolpho Smith de Vueoneellos, .Mario Gouvéa Ribeiro, Eduardo Pederneisa.s. Marlinho Rodrigues Mourfio, Rodrigo Otávio Filho, Alvaro
Werneel:. Antônio Ribeiro França Filho, Beran ger Meyer França,
Antônio ile Paula Afonso, Carlos Medeiros, Paulo E. de Azevedo, Cai.,
los Mendes Campos, Casario de Silva Pereira, Tancredo Tostes, F,
Walter Hiato, Adernar de Faria, Pedro Franco . de Camargo, Masco
Perchai ria Cunha, Ernesto Vicente Saboia de Albuquerque, Márió Bulhries Pedreira, Certos da Rocha Marra .de T..tiel„ Lino Xeiva Sá Pereira. Eti • vtr sonsa Santos, Gabriel-de Tte.sende Passos, Alfredo. MaChado
ntli:1- :;trile-; nino. Alexandre C. da Silva. Carlos arnrii.,
.1r/uai/elo de Alencar. Augusto de Freitas Pereira, lidiu 1:av i d lie Sane,. une •!1! ç:
loãrh .tffl !, Fi g iriredu .
tio3feroll

WARM

DiR-reftã 21

mim Men YT

Flores, R. O. de Castro Maia, Ernesto G. Fontes, Dr. Carlos Palhares,
Jorge de Moraes Grey, Francisco Cavalcante, Francisco Sá Lampreia,
idaria Teresa David de alisou, Paulo Martins, Cypriano Amoroso Costa,
João de Mello Franco, Affonso Arinos de Mello Franco, Arthur Rodr'sues Anjos, Othon Muniz de Brito, Manuel Pereira da Araujo Alfredo t,
Bernardas Mario Nina Tavares da Silva, Camillo Mendes Pirnentel,
Ennio Carvalho Oliveira, Alvaro Silva Lima Pereira, Henrique Dodsworth, Carlos T. da Rocha Faria, F. E. Cavalcanti de Lacerda, Joa'cuim Nicoláo Filho, Alberto Roesch, Cláudio Goulart de Andrade, Elisio Redri gues Lima. Ricardo Martino de Oliveira, Manuel Silva Braga,
Edmundo de Miranda Jantai), Haroldo de Frontin Werneck, Martin
de Maranhão Guilayn, Alvaro Frontir Werneck, Sérgio Dare, Aires
Pinto de Miranda Montenegro. Alberto Pires Arnarante, Eugênio Laubisch, Negrão do Lima, F. E. Magalhães Júnior, Otávio Tarquinio Souza, António Carlos Lafayette de Andrada, Brandão Filho, Elmano G.
Cardim, Francisco Barbosa Resende, Alberto Carlos de Araújo Guimarães, Dr. José Costa Moreira, Dr. Geraldo Faria Baptista, Manuel
Mendes Campos, João da Costa Ribeiro Junior, Barão de Saavedra,
fiTirgilio José Martins Carneiro, Mar da Veiga Leitão. — Termo de en-a
berramento — Á assembléia geral da Qual se lavrou esta ata compareceram os cento e cincoenta e dois sócios que a assinaram. Rio, 25 de
Aristoteles de Queiroz.
novembro de 1938.
(C• — 8.348 — 20-12-938 — 1:0728000).

ANIJNCIOS
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'Aviso•

O Sindicato Patronal dos Industriais de Cerveja do Distrito Federal convida a todos seus associados para tomarem parte nas eleições da diretoria para o biênio de 1939-1940, a realizar-se no dia 23
do oorrenfo, sexta-feira, às 15 horas. — O presidente.
(C 8.350 -- 20-12-1938 -- 191200)

Companhia Thewico de Armazens Gerais, S.. A.
Na sede desta companhia, à avenida Rio Branco n. 79, acliarn.
se à disposição dos senhores acionistas os documentos da que trata.
o art. 147 da lei n. 434, de 4 de julho de 1891.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1938. — A diretoria.
(G 8.347 — 20-12-1938 MOO) 8. A.

Refinaria Magalhães

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁMÃ

São convidados os senhores acionistas para ima Itéseinbbits
geral extraordinária, a realizar-se no dia 22 do corrente, às IA
horas, na sede social, à rua de Santana na. 21 , a Si, nesta cidade, Para
conhecerem e deliberarem sóbre proposta de reforma de estatutos,
Banco do Comércio
no que diz respeito à administração da sociedade e outras disposições
Do dia 28 do corrente até inicio do pagamento do 125° divi- estatutárias.
dendo, relativo ao atual semestre, estarão suspensas as transferènRio de Janeiro, 14 de dezembro de 1938. — Os diretores:
Affonso Soledade. — Dermeval Dias. — Nestor Pereira de Maga_tias de ações déste Banco.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1938. — M. T. de Carvalho
Dritto, presidente.
(C 8.344 -- 20-12-1938 -- 10300)
(C 8.259 — 19-12,1938 — 498000 — 8 vezes)'
Laboratórios "666" do Brasil S. A.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Sociedade Beneficente Cruzeiro do Sul

Convocam-se os senhores acionistas para reunirem-se no dia
31 de deezmbro de 1938, às 10 horas, na sede social, à avenida Meu'
de Sá n. 203, nesta cidade, para tratarem da seguinte

SEDE: RUA VISCONDE DE INHAÚMA N. 115 — 1° ANDAR

Ordem do dia

De acórdo com o 11 2° do art. 19 e arts. 21 e 22 dos estatutos,
convido os senhores associados quites a se reunirem em assembléia
geral extraordinária, no dia 24 do corrente mês, às 14 horas, afina
de tratar dos interésses da sociedade e da Caixa Económica do Rio
de Janeiro.
Rio de Janeiro, 19 do dezembro de 1938. — Daniel Martino Martina, presidente perpétuo..
(C 8.342 -- 20-12-1938 — 178300)

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 — 428800 — 3 vezes)
Sindicato dos Proprietários de Veículos de Carga

-11

PRIMEIRA E ÚNICA CONVOCAGX0

SSEMBLÉIA ' GERAL EXTRAORDINÁRIA

Primeira convocação
De ordem do senhor presidente, convido os senhores associados
a comparecerem à-assembléia geral extraordinária, em primeira convocação, que terá lugar no próximo dia 22 do corrente, às 20 horas,
em nossa sede social, à rua D. Gerardo n. 47, sobrado, para, na
Prima do disposto no art. 25 dos estatutos em vigor, tratar dos
assuntos constantes da seguinte ordem:
a) convenção coletiva de trabalho;
b) reforma dos estatutos em face da nova lei de sindicalianão;
e) interêsses gerais.
Em se tratando de uma assembléia geral de magna importância
para a classe, encareço a todos os senhores associados o seu indispensavel comparecimento.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1938. -- José Ribeiro Nunes
11 4 secretário
O 8.502 -- 19 - 12 - 1938 -- 49$000 -- 3 vezes)
1
S. A. Casa Bancária Ipanema

Casa Lohner S. A.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
São convidados os senhores acionistas a se reunirem em II assembléia geral ordinária, no aia 31 de dezembro de 1938, às 1 horas,
na Casa Lohner S. A., à avenida Rio Branco n. 133, para jomarem
conhecimento e aprovarem o balanço geral e demais contas referentes
co exercício terminado em 31 de julho de 1938. — Casa Lohner
S. A.. A diretoria.

(C 8.341 -- 20-12-1938 -- 12$200)

Banco Agrícola do (tio de, Janeiro
(C00 PER A TIVA)
CONVOCACÁO DE. A ;31f.MIILEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SEIO convidados os senhores associados a comparecerem à sede
social, à rua Miguel Couto n. 5, 5° andar, amanhã, quinta-feira,
22 de dezembro, às 15 horas, para, em assembléia geral extraordiPrimeira convocação
nária,
deliberarem sóbre modificações nos seus estatutos, de acórdo
Ficam convidados os senhores acionistas para 'se reunirem em oom as cartas-convites expedida em 7 do corrente, na forma ee
assembléia geral extraordinária, a realizar-se em 29 do corrente. •rt. 20 dos estatutos.
às 16 horas, na sede da sociedade, à rua da Quitanda n.-151 loja
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1938. — Pelo conselho
.
tara deliberarem sóbre a reforma do art. , 15 dos estatutos e eleiçã
administração, Otto Mattos de Azevedo, diretor-comercial.
diretoria.
dos membros do conselho fiscal.
•• (C-8 .512-21-12-938-1713"
(43 • 8.349 -- 20-12,1938 — 138300)
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ar .
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Faculdade de Ciências Econômicas o Administrativas
do Rio de Janeiro

Dezembro dá /938.

Companhia

met,

Brasileira de Fumo em Rilha

coNvocm:Xo PARA A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOhBINABla

Os instituidores da Faculdade de Ciências Econômicas Achaidireteria da Companhia Brasileira do Fumo em Ffilha con nx
do Rio de Janeiro declarara abertas as inscrieõe,-, para vida os acionistas para se reunirem em assembléia geral extrao provimento das cadeiras ,con...inntes do art. 7° do decreto número oldinária, na sede da companhia, à avenida Rio Breie() n. 137, 8'
20.158, de 30 de junho de 1931, devendo os candidatos, além do andar, às 14 horas do dia 28 de dezembro de 1938, afim do
&libepagamento da taxa de inscrioão, satisfazer todas as exigências rareio sdbre a alteração dos estatutos, na parte relativa aos poderea
legais, apresentando sons titules à avenida Rio Branco n. 128, sala da diretoria.
701, para concurso, no prazo cie oito dias, a contar da data da PURio de •nieiro, 12 de dezembro de 1938. — Á diretoria.
Nicagão dêste
(C 8.324 -- 13-12-1938
391800 -- 8 meg
Rio de . Janeiro, 20 do dezembro de 1938..
(C 8.340 — 20-12-1938 — 131300)
nistrativas

Abrigo Tereza de destis
Clube Naval

ABEIMBLÉTA asam. ORDINÁRIA

AIIISIMIBLÉIA, GERAL kIXTRAORDINÁR16;

Segunda e última oenvooacáo

De ordem do senhor presidente, convido os senhores aesõálndiX
se reunirem em assembléia geral ordinária, na sede Mete abrigo,

à rua Ibituruna n. 53, às 7 1/2 horas da noite do dia vinte e três
do corrente mós, para leitura do relatório de 1937, do Parecer do.
Do Órdem do senhor presidente, convido os senhores associados conselho fiscal e ap rovação das contas referentes ao mesmo
azar-,
ko reunirem em assembléia geral extraordinária, no dia 27 do cor- afeio bem como p roceder-se à
oleio/toá do conselho final que clevori
rente, te3 17 horas, Para resolver sóbre a "roadmissão de sócio".
servir no corrente ano.
Secretaria do Clube Naval, 20 de dezembro de 1938. — &mundo
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1988. — 7. A.. do 4fteved4
~_a tilLnoi..j 4/2 Vette, 1 secretário.
Almeído, secretário.
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MINISTÉRIO DO TRABALHO. INDOSTRIA E COMÉRCIO

DEPARTAMENTO NA( I 3NAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REVISTA DA PROF R ILDADE INDUSTRIAL
T-

Dezembro, 1938

PRIVILÉGIOS Uh INVENCAO E MARCA

DEPARTAMENTO NACIONAL 11A PRoPi ti LOA DE
INDUSTRIAL
Expediente
rapediente do Si. diretor ge..
Dia 19 de dezembro da 1938
Registro dei morras
Dr. Raul Leite & Cia. — Representação de uma ampóla com

duas listas uma verde e outra amarela — Classe 14 (tèrmo 39.910).
Indeferido de acordo com o art. 80 n. 7, do decreto n. 16.264,
de 1923, tendo em vista .a decisão do Conselho de Recursos relativa
*o tèrmo n. 39.855.
Alcino d'Abreu — Emblemática — Classe 4 (tèrmo n. 47.822).
Indeferido de acordo cona o art, 40, letra c do decreto n. 22.989
de 1933, tendo em vista o Acórdão do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial.
Alexandre Eder & Cia. — REX — Classe 41 (têrmo ri. 48.070).
.-- Indeferido por colidir com a mama internacional n. 46.876.
São Paulo Alpargatas Compan y — ALPA — Classe 36 (Urino
n. 48.125). — Indeferido de acordo com o art. 80 n. 7, do decreto
n. 16.264, de 1923.
Indústrias Reunidas Maná Limitada — V. M. — (com figura de
uma corem) — Classe 14 (têrmo n. 53.591). — Registre-se.
Edmundo Van Parys — AERO — Classe 41 (têm() n. 51.521).
9-- Registre-se.
Instituto Terapeutico Romano, S. A. -- Lattovitamina — Classe
8 (têrrno n. 51.877). — Indeferido de acordo com o art. 80, n. 7,
do decreto n. 16.264, de 1923.
Cimento Róseo, S. A. — Cimento Róseo — Casse 16 (taram
n. 53.418). — Registre-se considerando-Se como distintiva a forma
da representação da marca.
Francisco Kosuta — TIPTOP — Classe 17 (tèrrno n. 53.991). —
Registre-se.
• José Figueiras o- Ptstannex Carióca — Classe 48 (termo número
54.007). — Registre-se.
Crearnery Package Mfg. Company — C. P. — Classe 8 (térmo
54.082). — Registre-se.
Classe 48 (têrmo n. 55.056).
Meyer & Centeno — LUMEY
Registre-se.
Oliveira Simões & Cia. — Parati Santa Maria — Classe 42
(têm° ri. 55.079). — Registre-se.
Lundgren, Irmãos, Limitada — Emblemática — Classe 23 (têm°
55.271). — Registre-se.
KOSWA — Classe 12 (Urino núBusehbeck & Ilebenstreit
mero 55.279). — Registre-se.
Serafim Ferreira & Cia. — Campeão — Classe 6 (termo número
55.299). — Registre-se.
Laboratório He.clan Limitada — Bismo Heclan — Classe 3 (termo
55.357). — Registre-Se.
V. W Werke Vincenz Wiederrholt, Spezial Fabrik Fuer Stahlretire — V W — Classe 12 (êtreno ri. 56.115). — Indeferido de
acordo com o art. 80, n. 7 do decreto ri. 16.264, de 1923.
A. B. Astra — Hepaforte — Classe 3 (termo n. 56.407). —
Registre-se.
Nicolau Peres — Tropeiro — Classe 12 (termo n. 56.683). —
Registre-se.
United Aireraft Corporation — Hamilton Standard — Classe 21
(termo n. 56.881). — Registre-se.
Mycalex — Classe 60
Itlyealax (Parent) Company, Limited.
(têrmo n. 58.013). — Registre-se.
F. Va,cchiano, S. A. — Ferro Itália — Classe.8 (tèrmo número
57.382). — Indeferido de acordo com o art. 80, ri. 4, do decreto
n. 46.264, de 1923.
A. F. Silva Je Cia. Ltda. — Orion — Classe 38 (têrrno 57.740).
Indeferido de acordo com o art. 80, n. 6, do decreto ri. e:3.264,
de 1923.
Clz.'3se 8 (termo núClaude Luz do Brasil Ltda. — Claude
mero 57.747). — Registre-se.
Fernando de Barros Franco — Roxinha — Classe I? (êtrmo
n. 57.903). — Registre-se.
Zymosis — Classe 3 (tênia()
• Maria Tereza Zanotta Pasquale
e. 57.929). — Registre-se. s
Universal Geneve — ClasPerret e Brthoud Société Anonyme
Registre-se.
.O
se 8 (termo n. 58.151). Panter — Classe 14 (termo n. 58.455). —
Sanado d'Angelo
Indeferido de acordo com o art. 88 do decrete ri. 16.264, de' 1923.

mlutISTRIA e Uh COMERCIO
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Albino Fialho Cia. — Idseolpedra — Classe 3 (têrmo número
58.551). — Registre-se .
Laboratório Libertas Ltda..— Libertas — Classe 3 (termo número 58.576). — Indeferido por colidir Com a marca nacional número
23.172.
Vidros de Segurança, Ltda. — 7:horax c,onnex — Classe 14 (termo n. 58.600). — Indeferido por colidir com a marca internacional
n. 60.180
Carlos Kuenerz & Cio, Ltda. — Aluminite — Classe 1 (termo
58.607). — Indeferido por colidir com a marca internacional número
40.159.
Carlos Kuenerz & Cia. Ltda. — Açoiack — Classe 1 (termo
n. 58.608). — Registre-se.
Carlos Euenerz & Cia. Ltda. — Açokote — Classe i (termo
n. 58.609). — Registre-se.
. Carlos Kuenerz & Cia. Ltda. — Açoflex — Classe 1 (ténue
e. 58.611). — Registre-se.
Carlos Kuenerz & Cia. Ltda. — Plastolux — Classe i (termo
n. 58.6/2). — Registre-se.
Carlos Kuenerz & Cia. /Ma. — Duroflex — Clame 1 (Urino
n. 58.613). — Registre-se.
Carlos Kuenerz & Cia. Ltda. — Alundflex — Classe 1 (termo
n. 58.614). — Registre-se.
Laboratório São Martinho Limitada — Pyol — Classe 48 (termo
n. 58.622). — Registre-se.
Classe 3 (termo
Laboratório São Martinho Limitada — Pyol
ri. 58.623). — Registre-se.
Gardano•& Cia. Ltda. — Imperial — Classe 41 (termo número
58.668). — Indeferido, por colidir com a marca nacional número
•
38.581.
Otávio Seitz — Norma' — Classe 48 (termo n. 58.674). — fia.
deferido de acordo com o art. 80, n. 7, do decreto n. 16.264, de'
1923.
Cow& Gato Limited — Rieana — Classe 41 (termo n. 58.618).
— Registre-se,
Classe 23 (termo n. 58.698).
Sotto Maior & Cia. — Vililante
— Registre-se.
Geigy do Brasil, S. A. — alitin — Classe 2 (têrmo n. 58.712).
— Registre-se.
Gaigy do Brasil, S. A. — Mitin — Classe 1 (termo n. 58.713).
— Registre-se.
Orlando Tavolieri — Iládium — Classe 41 (tèrino n. 58.714). —
Registre-se.
Eurico Ribeiro da Costa — VLSÃO BRASILEIRA — classe 60(termo n. 58.715). — Registre-se.
Vitorio de Meo — AMIZADE — cla ese 48 (termo 57.723). —
Registre-se.
Gesellschaft file Chemisehe Industrie In Basel (Société poul
'Industrie Chimique á Bale) — LUTOGYGLIN — classe 3 (terme
n. 58.726). — Indeferido de acordo com o arl. 80 n. 7 do decrete
n. 16.264, de 1923.
G'esellschati fur Chernieche Industrie In Basel (Société pour
"'Industrie Chirnique á Bale) — OVOCYCL1N — classe 3 (termo
n. 58.727). — Indeferido de acordo com o art. &O n. '7 do decrett
n. 16.264, de 1923.
Gesellschaft fur Chemische Industeie In Basel (Société poui
l'Industrie Chimiquo á Bale) — PRISCOL — classe 3 (termo 58.728).
— Indeferido por colidir com a marca nacional n. 53.432.
Gesellschaft fur Chemische Industrie In Basel (Société poui
'industrie Chimique á Bale) — REGESTON — classe 3 (termo mi.
inero 58.729). — Indeferido por colidir com a marca nacional mlmero 35.491.
Barros, Hollnagel & Comp. — IODOBIONA — classe 3 (terem
n. 58.777). — Indeferido de acordo com o art. 80 n. 7, do decrett
ri. 16.261, de 1923.
alariano de Campos 'fidalgo — SABÃO AMAZONAS — classe 4(
(termo ri. 58.854). — Indeferido por colidir com a marca nacional
número 23.443.
Caducidade de marca
Lojas Brasileiras S. A., (16.531-38), requereu a caducidade 4:14
marca "Lojas Brasileiras — Tudo abaixo de 21000", registrada sol
o n. 40.483. — Anote-se a • caducidade do registro da marca nacional ia. 4.0.483, denominada — "Lojas Brasileiras, tudo abaixo (14
2000", inicialmente concedida a Leocádia Rosa e mais tarde trensferida a Luiz Frumento, na conformidade do que dispõe o art. 111
de decreto n. 16.264, de 1923, tendo em vista que:
a) o titular da referida marca não •provou, por meio habil, exer.
cer regularmente atoe de comércio na cidade de São Paulo, 0044
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ocrnpre declarou reaidir (documento fls. 48), embora citando vários
locai, não constando lambem a existência de 'qualquer negócio na
rua e número citados no pedido inicial de registro (documento de
¡folhas 50);
b) o recibo do pagament, do imposto d.- , induatria e profissões
'apresenta(io é de data postericir 00 pedido de caducidade (riocimiento
'is. 55) e as certidões juntas a fls. e3-6, reletiv ..is à patente do
registro e autenticação de mamiiiia registradora. sendo formalidades
prévia.% não bastam para comprovar o exe:efein regulai' da profissão
tio negociante;
c) a fotografia de fls. 614, pela qual pietende-se demonstrar o
X1'1 0 d) nome no estabelecimento situado à rua da Penha a. 59, constitue prova em contrário ao firo desejado, conforme deixa claro a
diligência promovida por intermédio da 8 Vara Uvel de São Paulo
Rdocumento de fls. 86), sendo facil verifiear-se da própria rcpe ouço fotográfica que o dístico -Lojas Brasileiras, Casa de 2$00(1",
a- aliás, diferente da marca registrada, ern cujo "cliché" se lê: 'Lojas
Brasileiras, tudo abaixo de 28000" — foi aposto à fachada do prédio
por meio de tela, a,dréde preparada, para servir temporariamente,
Como faz certo o documento exibido pelo próprio interessado (folhas
401), isto é, a intimação da Prefeitura para a retirada do mesmo.
tornando assim evidente c,-,e tal titulo nunca fóra anteriormente
:usado;
d) finalmente, todas as alegações e provas apresentadas pelo
¡titular do registro em questão seriam, quando muito, aceitaveis para
evidenciarem a sua possivel qualidade de comerciante ou mesmo o
em preg o de um titulo de estabelecimento, mas nunca para demonstrarem o uso efetivo de marca de indústria ou e,ornércio em artigos
de indústria ou comércio sobre o qual versa justamente o réedido de
baducidade.
Reconsiderações de despacho

Dezembro de

1938

Diversos

Vitório Pane n. 22.094). Sociedade Anónima Estamparia Leão (termo n. 22.10h), Wenceslati Arco e Flexa (termo ia:mero 22.113., Itannoverche Maschinenbau Actie.n Ciesells chaft vormals
Georg "Egestorft (11anornagi (termo n. 22.076), Cobalto Viana Coutinh a ,letino ti. 2-2.103',. Bannoversche Maschinenbau-Aciaeit-Gesellschaft vocnials Georg. Fgestorff (Hanomag) (termo n. 22.977) e
Johan Brti1 Stalliane (termo n. 22.092). — Concedo o prazo.
Expediente do diretor da Secção de Marcas
Dia 19 de dezembro de 1938
Exigências

Ferreira da Cesta (24.980-38). -- Apresente o certificado de
registro da marca.
Miguel Cione (termo n. 59.000). — Satisfaça a exigência do
art, 119 do decreto n. 20.377-31.
S.A. Philips do Brasil (termo n. 56.681) e Aluminum Company of America (termo n. 58.999). — Satisfaçam a exigência do
Arquivo.
Edgar Mendes Clara (25.945-38 junto a marca 23.323). — Apre,
sente o certificado de registro'da marca em original e preste esclarecimentos, à vista da marca apontada pelo Arquivo a fls. 8.
Fábricas Germade Ltda.,' (27.631-38), Selim D. Rachem
(2 4 .978-38), Fausto da Costa Pereira ok Comp., (27.228-36 Junto
a marca 31.199) e Francisco dos Santos Mendes (28.009-88 junto
at, termo ri. 30.860. — Satisfaçam as exigênsás constantes da in..
formação.

Recurso interposto pela Casa Tozan Ltda.. (15.507-88), contra
Noticiário
ti despacho que indeferiu a marca "Michie", depositada sob o núffiliero 54.220). — Tendo em vista o recurso interposto e:
OPOSIÇÃO
Considerando que a firma recorrente apresentou novo "cliclié",
Qufmica
Bayer
Ltda.
(29.870
de 9 de dezembro de 1938) aprexeluinclo
a
parte
emblemática
constituida
da
figura
de
urna
estrela;
$
Considerando que desaparece, assim, o único elemento coliclente, aentott o p osição a marca "Helminturol", depositada sob o n. 63.54$
onr João Carlos de Sousa de Faria Lemos.
R, portanto, impeditivo do registro, resolvo, na conformidade do que
Francisco B.carelli (29.735 de 8 de dezembro de 1938) apredisp-õe o art. 11 do decreto n. 22.900, de 1933, reconsiderar o despacho publicado no "Diário Oficial" de 10 de maio do corrente ano :.entou a mann "Bromolues", termo n. 62.930, de Morais de Andrade
Comp.
(Boletim do D.NPI n. 104), no sentido de conceder registro à marca
RECURSOS
..- MICHIE — apresentada pela Casa Tozan Limitada, estabelecidos
em São Paulo, para distinguir "fios e cabos elétricos, soquetes peras,
J. Aubry Fz C. Ltda. (28.989 de 30 de novembro de 1938) aprektrantás, tubos de chumbo e de ferro para instalações eléCiicas e
ferramentas e ferragens para eletricistas", e correspondente ao tei)alo sentaram tréplica a réplica oferecida ao recurso da marca "Coibir*
termo n. 56.906.
.
.
de depósito n. 54.220.
arrincnews.
Recurso interposto pela Casa Tozan Limitada (15.5(8-38) contra
pediu
de
registro
da
marca "DR. SCHOLLS ONIXOL", pu?
O
e despacho que indeferiu o registro da merca "MICHIE", depositada
Meado no "Diário Oficial" de 19 de dezembro de 1938, foi deposiISob o n. 54.219. — Tendo em vista o recurso interposto e:
Considerando que a firma recorrente apresentou novo "cliché", tado por The Sebo!' Manufaturing Co. Inc., para distinguir uma esOrcluindo a parte emblemática constiluida da figura de uma estrela; pecialidade farmacêutica para o tratamento de unhas encravadas, e
Considerando que desaparece, assim, o único elemento colidente, inflamações e irritações das unhas dos pés, na classe 3 e não como
portanto, impeditivo do registro, resolvo, na conformidade do que por engano saiu publicado. (Termo n. 63.924).
O pedido de registro da marca "FLORES DE HAVANA", Laibli.
dispõe o art. 11 do decreto n. 22.990, de 1933, reconsiderar o despacho publicado no "Diário Oficial" de 13 de maio do corrente ano tado no "Diário Oficial", de 19 do dezembro de 1938, depositado por
[(Boletim do DNPI n. 107). no sentido de conceder registro à marca t. O. Tarré Filhos Ltda., tomou o n. de termo 63.931 e TlãO como
— MICRIE — apresentada pela Casa Tozan Ltda., estabelecidos em nor engano saiu publicado.
O nome do requerente do pedido de registro da marca "AMA.
São Paulo, para distinguir "fios e cabos elétricos, soquetes, pecas,
, ,anhas, tubos de chumbo e de ferro para instalações elétricas e z,ON". publicado no "Diário Oficial" de 19 de dezembro de 1938, d
'erramentas e ferragens para eletricistas" e correspondente ao termo "Union Carboide Company, e não como por engano saiu publicado
i. .pdsito n. 54.219.
(Termo a. 63.967),
O pedido de registro da marca "NAGI", publicado no "Diário OfiTransferência dm marra
cial" de 19 de dezembro de 1938, foi de p ositado Dor Luiza Rebecchi
•
Luiz Matos (8.713-38), transferência para o seu nome da marca V ilela, para distinguir enxadas na classe 12 e não como Dor enganq
Isaudeptudância" (n. 19.245), de Paulo Pereira). — Anote-se a trans- 2.8.11.1 publicado. (Termo n. 63.991).
ferência.

re

Exigências

Luiz Matos (25.048-38, junto a marca n. 19.126). — Preste
beela recimentos
'
António João Correia (termo a. 39.435). — Preliminarmente,
prove que a revista está devidamente registrada na respectiva vara.
Te6filo Celestino de Grand Pré (termo u. 55.424). — Prove que
gen) direito ao nome constante do cliché.
The Meissner Manufacturing C. (14.816-38 junto 55.424). —
Cove estar legalmente eonstituida a exercer o comércio a que se
§estina a marca.
Diversos

undo Medeiros Parot (30.57048). — Deferido.
Mates (termo n. 58.819). — Aguarde-se aolucão da trena:
Irtinola da mama a. 10.245.
*o Is

~adio" de Diretor da Seogão de Privilégios da Invenção
Dia 19 de dezembro de 1933
lexigíthoias

-

MittOr viag

tionms.,

i'lpOouraelo.
Atapat Wroneet Omino
Fiewso

Ltda. (terno n. 22.095). — Apreseateoz
80.852). — Cumpra a exi g ómia de

%VISO AOS REQUERENTES DE PATENTES
Os requerentes de patentes ou seus procuradores abaixo mencionados são convidados a satisfazer o pagamento das taxas a que se
referem os artigos 50 letra b, 51 letra a, do decreto n. 18.264, de 19
de dezembro de 1923. A inobservância do prazo de 30 dias estabeleeidos pelo art. 1° letra 13 do decreto n. 22.990, de 1933, importará no
arqui‘amento definitivo do processo.
Termos — Nomes
N. 17.17G — oantoine Wassenhovt
N. 18.638 — Vitorio Roca.
N. 19.704 — Gesellschaft Fur Chemische Induatria i Bani
(Societé Pour Lindustrie Chimique Bale).
N. 19.758 — Aladar Feher.
N. 19.882 — I. G. Farbenldustrie Aktiengesellsehaft.
'N. 20.007 — Hireley's Incorporated, soc. an.
N. 20.022 — Z Paok Corporation. •
N. 20.363 — Standard Branda Incorporated.
N. 20.388 — Demova! Rodrigues.
N. 20.391 — Sven Harald Lundberg e Gustav' isanning irtoanx,',
20.408 — Sociét(ç des Usines Chiraiques Rhone-Pouleno S. NN. 20.468 — Sergio, Filhos do Cia. Ltda.
N. 20.671 — Máquinas Piratininga Ltda.
N. 20.678 — José Funda* Aranha.

QuW.ria:-Teirá

DIÁRIO OFICIAI; "(Revlsia'

N. 20.771 - N. V. PhilipS' Gloeilampenfabrieken.
N. 20.784 - Nils Erland aí Kleen.
N. 20.785 - Le Condueteur Electrique Blindé Incombustible.
20.1'95 - alaximiliano S:pinela e Alaram° Tascara,
N. 20.810 - Aktiengesellschaft Oaderlin az, Co.
N. 20.855 - Dr. Raul Pitanga Santos.
N. 20.833 - Standard Elétrica S. A.
N. 20.868 - Interknit A. G.
20.874 - Comércio e Indústria Souza Nuschese S. A.

1.

PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO
o

TERMO DE CONTRATO
Publicação feita de acordo COM o nrt. 41 do Regulamento
vigente (decreto n. 16.264, de 1823).
2.° Da data da publicacao de que trata o presente artigo,
começará a correr o prazo para o deferimento do pedido. Dar
rante 60 dias, yoderao apresentar suas o P osi Caes ao Depa rtamento Nacional do Propriedade industrial, aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão da patente requerida.

Termo n. 22.076, de 5-12-38.
Nannoversche Ma schinenbau-Acilan-Gescisschaft ~lama Georg
zigestorff (hanomag) - Alemanha.
Pontos característicos da invenção de "depósito de grande volume para pó fino". Priv..Inv.
1. Depósito de grande volume para pó fino. caracterizado pelo
fato do depósito deitado ser equipado com uma canalização de queda - prevista numa das extremidades - e pelo Jato de se aduzir a
essa extremidade, em sentido horizontal o na zona superior do depósito, o ar de uma ventoinha que provoca um nivel uniforme do Pó
ao fim da operação de carga, e que se escapa por cima atravéz de
aberturas fechadas por meio de filtros.
2. Depósito de grande volume, de acordo com o ponto 1, caracterizado pelo faio do ar da ventoinha - que deixa o depósito - ser
levado de volta á ventoinha.
3. Depósito de grande volume, de acordo com os pontos 1 e 2,
caracterizado pelo fato do depósito possuir por baixo diversos locais
'de retirada do pó, que são sucessiva e automaticamente ligados na
proporção do progressivo esvaziamento do depósito, e que comunicam com a canalização de ar de arrastamento indo do depósito a
ventoinha, á qual cedem o pó, partindo da ventoinha uma canalização de adução do ar, obturável, indo ter ao depósito, e uma canalização de fornecimento de pó -- igualmente obturável - indo ter aos
locais de utilização.
4. Depósito de grande volume de acordo com os pontos 1 a 3,
caracterizado pelo fato de se intercalar em cada um dos locais de
retirada um funil alargando para cima e desembocando no depósito,
'15. Depósito de grande volume de acordo com os pontos 1 a 4,
caracterizado pelo fato do estar instalado em cada um dos locais de
retirada, do depósito (8), um parafuso sem fim (G) que conduz o
p6 para a canalização (R) e pelo fato do pó Interceptar - em cada
uma das canalizaçOes de ligação entre o depósito (8) e os parafusos
tem fim (G) - um jato luminoso dirigido sobre urna célula de selênio, jato esse que, após o esvasiamento da parte do depósito situada por cima do local de retirada respectivo - pela incidência sobre a célula de selênio - automática e eletricamente liga o aciona.
mento do parafwee sem fim do local de retirada imediata - ou liga
4 embreagem desse parafuso sem fim, no caso de acionamento comum dos mesmos - e desliga o parafuso sem fim até então em
funcionamento.
6. Depósito de grande volume de acordo com os pontos 1 a 5,
"Caracterizados pela existência de uma canalização para a recondução do pó hão utilizado, dos locais de utilização ao depósito.
A requerente reivindica, de acordo com a Convenção International e o art. 38, do Regulamento a que se refere o decreto. nó...
mero 16.264, de 19 de dezembro de 1923, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da A lemanha, em
8 de janeiro de 1938, sob o n. H 154 271 XI/81 e
••nn

Termo n. 22.077, de 5-12-38.
Hannoversche Maschinenbau-Actien-Gesellschaft vormals Georg
legestorff (Hannomag) ,- Alemanha.
Pontos característicos da invenção de "processo e dispositivo
para a adução do combustível aos cilindros ou ante-camaras dos motores a combustível pulverizado"., Priv. Inv.
1. Processo para a adução de combustível aos cilindros ou anteeamaras dos motores a combustível, pulverizado, caracterizado pelo
fato de se insuflar por meio de um injetor ee alta pressão - e para
fora de uma °amara de mistura - a mistura pó - ar diretamente
na ante-eamara ou na cansara de trabalho do cilindro, durante ou ao
fim do curso de compressão.
2. Dispositivo para a realização do processo de acordo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato da abertura de entrada do ar de alimentação no injeto?, e a abertura de entrada da mistura de abastecimento no cilindro - ou ante-carnara - serem fechadas por maio
do válvulas comandadas em comum

Propriedadi IneittetrIal)'

Liezembro de 1938
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8. Dispositivo de acordo com o ponto 2, caracterizado pelo fatoj
da agulha de acesso (D) e a válvula de ar de alimentação (G) serene
conjugadas entre si de mdelo que a agulha de acesso (D) só se abra
após uma prévia abertura parcial da válvula de ar de alimenta.,
cão (G).
laispositivo de acordo com os pontos 2 e 3, caracterizado pele
tato da válvula (ai ar de alimentação ((J) e da agulha de ~isso a ela
conjugada (D) se abrirem automaticamente pela pressão do ar corna
primido .
5. Dispositivo para a realização do proaesso de acordo com oS.
pontos 1 a 4, caracterizado pelo falo de se antepor - ao injetar ,11
alta pressão destinado ao insuflamento da mistura no cilindro ou ai
ante-camara - um ejetar destinado á aspiração da mistura pará
!ora da ninara de mistura (A) e á Mação ao injetar 'cle alta pressão.
6. Dispositivo cie acordo com os pontos 2 a 5, caracterizado pele,
fato da camara de mistura ',A) ser fechada - em relação ao injeeee
ou ao ejetor - por meio de uma válvula comandada (1i).
A requerente reivindica de acordo com a Convenção Internaciaa
nal o o art. 38, do Regulamento a que se refere o decreto n. 16.261,
de 19 de dezembro da- 1923, a prioridade do correspondente pedido,
depositado na Repartição da'Patentes da Alemanha, em ,10 de janeiro de 1938, sob o n. II 151 289 Tele a 3.
Termo n. 22.088, de 7 de dezembro de 1938.
H. Sousa Lima Pontos caraeteri sticos da inven Ao para: "uma nova ração fer4
mula concentrada para alimentação de animais". Priv. Inv.
Em resumo, reivindicam-se corno pontos caracteristicos da presente invenção:
1, uma nova ração concentrada para alimentação de animais, caracterizada peia nova combinação de fórmulas de produtos ai/mentidos e químicos, de que resulta um novo alimento altamente nutritivo para os animais;
2, uma nova ração concentrada para alimentação de animais,
conforme reivindicado no ponto 1, caracterizada pelo fato da nova
combinação de tais produtos resultar um novo alimento altamente
salutar;
3, uma nova ração concentrada para alimentação de animais,
conforme reivindicado nos pontos 1 e 2, caracterizada pelo sei*
alto gráu refrescante o renovador do sangue, e assim grandemente
proveitoso como alimento do gado no Exército;
4, uma nova ração concentrada para alimentação de animais,
conforme reivindicado nos pontos 1, 2 e 3, caracterizada pelo rate
de suas novas propriedades alimentícias produzirem noa animais
máxima energia e vivacidade;
' 5, uma nova ração concentrada para alimentação de animais,
conforme reivindicação nos pontoe 1, 2, 3 e 4, caracterizada ainda pelo
fato de sua composição resultar um alimento inteiramente substane
ciai e assimilável;
6, uma nova ração concentrada para alimentação doe animais,
conforme reivindicado noa pontos 1, 2, 3, 4 e 5, caracterizada,
finalmente, pelo fato de constituir um novo alimento concentrado,
pouco volumoso e extremamente económico, tudo conforme substan-r
cialmente descrito fica e facilmente se poderá concluir das exPerie
ências.
Termo 11. 22.091, de 9 de dezembro de 1938
Fisher, Sarnas, Bastos et Cia. - B. Paulo.
Pontos caracteristicos da invenção de: "processo de fabricação de
artefatos de latex brasileiro". Priv. Inv.
Em resumo: reivindicamos como pontos e caractéree constitutivos da invenção:
1, processo de fabricação de artefatos de latex brasileiro, caracterizado por trabalhar diretamente com o leite da seringueira em
seu primitivo estado líquido;
2, processo de fabricação de artefatos latex brasileiro, como reivindicado fica em 1, caracterizado por usar uma fórmula em que se
combinam, exclusivamente, latex em estado puro, amoníaco, enxofre,
óxido de zinco, vulcacite, caseína e tintas;
3, processo de fabricação de artefatos de latex brasileiro, comei
reivindicado fica, em 1 e 2, caracterizado por, absolutamente, não fazer uso da gazolina ou seus sucedâneos, nem de borraoha em láminaa
ou com qualquer outro aspecto sólido;
4, processo de fabricação de artefatos de latei brasileiro, eonio
reivincado fica em 1, 2 e 3, caracterizado por usar uma fórmula anise
combinação não é inflamável nem explosiva;
5, processo de fabricação de artefatos de laica brasileiro, comei
reivindicado fica em 1, 2, 3 e 4, caracterizado por usar uma fórmula
cuja combinação tem evaporação saudável;
6, artefato de latex brasileiro, resultante do processo e fórmula
reivindicados em 1, 2, 3, 4 e 5;
7, artefato de latex brasileiro, como reivindicado floe em G, ,
caracterisado porque se procede a sua secagem por vapor, ar quentd
ou fogo vivo, 'sem prejuizo para a eficiência do' artigo;
' e-.8, artefato de latex brasileiro, como reivindicado fica em 8 e 7, ."
caracterizado por ser inalterável à 8010 0, ~Mack ou doe vaPoèree
da gazolina:

telle (Marta-felrfl.
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O, artefato de latex brasileiro, como reivindicado fica em 6, 7,
• 8. caracterizado por não ressecar' nem com o calor nem com o
frio;
como reivindicado fica em 6, 7,
10, artefato de latex
(1 e 9, caracterizado por ser fino e forte, a mo tempo;
11, artefato de latex brasileiro, com.) reiviirdirado fica em 6, 7,
8, 9 e 10. caracterizado por orer,cer a ro;:ziwa atui, , a0 ik elacei!Jade e resistencia.
Termo n. 22.092 de 9/2/38.
Jollan Bertil Stahlhane — Suécia.
Pontos característicos da invenção de: -Troces5o para a produtho de arseniatos". Privilégio de insetição.
1 — Processo para a produção de arsouiatos, por exemplo, arseniato de cálcio, por meio de oxidação do correspondente arseni Pto com
ar ou oxigénio, por exemplo, num forno rotativo, caracterizado peto
fato que a massa pulverulenta de reação, cujo componente principal
é o arsenito, é misturado com grãos ou pedaços dum material que
não toma parte na reação química, e pelo fato do gás oxidante ser conduzido através do aparelho da mesma direção como a carga.
2 — Processo para a produção de arseniatos, de acordo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato do material quimicamente inerte
Consistir de um metal ou liga de metal ou de um material cerâmico.
3 Processo para a produção de arseniatos, de acordo com o pontO 1, caracterizado pelo fato do material quimicamente inerte ter um
tamanho granular de 1 a 20 milímetros.
4 — Processo para a produção de arseniatos, de acordo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato do material quimicamente inerte ser
adicionado em quantidade correspondente a pelo menos 25% do neto
total da carga.
Termo n. 22.094 de 9/12/38.
Vitório Pane — São Paulo.
Pontos característicos da invenção de: "Novo tipo de moinho para
71.afé". Privilégio de invenção.
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TÉRMOS ANTERIORES
Termo 21.905, de 14-11-38.
Lívia Goiloi de Vconeelos — Rio de Janeiro.
Potuni; earaeleri4iros da invenção de "Aparelho para eng-r-xxar

sapatos. perneiras e semelhantes".

1 — Aparelho para engraxar sapatos, perneiras e senielbantea
constituido por urna caixa, contendoN'io interior suportes com mancais, nos quais trabalham trés eixos em paralelos, sendo que em uma
das extremidades do eixo — B — se adapta o eixo de um gerador
que transmite seus movimentos, fazendo girar o eixo secundário que
Lambem tem proso na extrpinidade uma mola espiral de aço que gira
no interior de um conduite. Em cuja extremidade contém uma tonem
apropriada que gira com a mola e serve para lustrar.
Em cada eixo contém uma polia que por intermédio de uma corrêa recebe os movimentos do eixo — B Em continuação dos mesmos está um eixo secundário que por intermédio dos interrupitorea
que se manipulam na parte exterior da caixa, os quais servem para
engrenar ou embrear, contendo lambem cada interrupitor uma mole
espiral que retem os eixos sempre engrenadoe.
Em cada eixo contém uma mola espiral de aço que gira na Intenor de um conduite.
Na extremidade de cada mola contém uma peça que gira cora 4
mesma, sendo uma em feitio de pequena boneca e que serve para assoalhar a graxa. Outra no mesmo feitio, porém maior e que serve para
lustrar e finalmente outra contendo uma escova para escovar.
Para permanecer parado (embreado) qualquer um dos eixos,
basta puxar o interrupitor que fica preso em uma peça apropriada,
ficando assim os eixos secundários isolados doe eixos motores, mini
funcionando cada um de per si. Tudo como descrito e conforme dosonhos anexos, podendo ser construido com materiais adequadas e'
nas dimeng es convenientes.

Termo 21.043 de 30-11-19343.
Imperial Chernioal Industrie' Limited — Inglaterra'.
Pontos característicos da invenção de "Produtos foneticista''

Privilégio de invenção.
1, — Produtos inseticidade compraendwie tiessÁttetaaplelktaa
alcoilada da fórmula geral;
81

Reivinditaedo
4 — Um novo tipo de moinho para café caracterizado por dolo
gel mais pares de cilindros de metal ou outro material apropriado,
Ocos, paralelos, superpostos, com uni intersticio entre cada par que se
estreita cada vez mais do par superior para o inferior, de superfície*
externas lisas, providos com ventilação interna, baixa rotação, producindo a moagem perfeita do café torrado que passa gradativamente
entre os interstícios, sem elevação de temperatura e sem perda dos
principios aromáticos do café.
t 2 — Um novo tipo de moinho para café como reivindicado até I,
Caracterizado por raspadoras que retiram da superfície doe ,oilindros
'qualquer material aderente.
3 — Um nvoo tipo de moinho para café como reivindicado até 3,
baracterizado por um desintegrador de paredes truncónioas e base
fechadas( com eixo movei em posição horizontal, provido de pás com
leve torsão, que desintegram ou desfazem os conglomerados do café
Moldo aze provem dos referidos cilindros e lhe imprimem um certo
Movimento em direção 11 salda.
• ,•
4 — Um novo tipo de moinho para café como oaracterizede até. as
ti/abatatada/mente como descrito e representado.
de
9-12-933.
Termo n. 22.095,
lana

A.rthur Vianna & Comp. Ltda. — Minas.

"Novo modelo de taco para tear*.
Reivindicam-se os seguido pontoo, earaeterfsIteivindiotodes
"Ws do modelo de utilidade, objeto do presente pedido de patente:
P 1 — "Novo modelo de taco para tear, caracterizo, por não posIr ampo metálico aparente exteriormente, sendo a fixação das faradas da tira de couro, matéria prima, obtida por uma lutemolgOo de ambas mais longa, colagem, grampeamento interno e pressão
goda forte a ou 4 (submetido e produto em seu processo de fabricação.
; g — "Novo modelo de taco para tear" como reivindicado em 1,
) Praotorizado ainda por possuir um pequeno cilindro de madeira ou
I /nitro material, colocado noa orifícios destinados à vareta do tear, e
' Pottravel na época do utilização — em o fim de manter ina:teravã
conformo% de tais orifícios.
ji
f
, 3 — "Novo modelo de taco para tear", eomo reivindicado em I •
demonstrado, doso* o Indicado na amaste, relatório descritivo
demitia). anexos.

1*

na qual R é um grOpo alcoila, em mistura com UM diluNke tYd"
culo-suporte inerte pulverizado tal como talco, giz, kieselspibr ou
bentonita, a que se junta, se desolado, um agente que absorve água;
ou fixa pó, tal corno a lanolina.
2. — Produtos inseticidas compreendendo lapaaatiasnlaLinn&AiMr,
e,oilada da formula geral

nit ecual é uai grupo Mona, em ouepeneão red %Ws% SOM
ou líquido °mania* apropriado, a que podem *ele adicionados, antes
durante ou depois da operação de dissolução ou disperisão, agente4

da "pega', de "espalhamento", humedeoirnento, penetreasto, dispara%
ou emulsão.

3. — Produtos; inseticidas de acordo com to pontoo 1 e 3, nas
vaie a benzotiasolettona N-alcsoila é N-metio-bettiotiazoletiona coa

cotão N-etfl-bensotiazoletiona.
4. — Produtos inseticidas de acordo com qualquer nas dos pontoo
precedentes, a que se adicionaram outras substArtolas em se InfletiMas.
5. — Produtos hiseticidee de acordo com o ponto 4, em que a
outra substância adiiconada et:trate de dardo.
6. — Produtos inseticidas substancialmente como desoritos com
referênCia a cada um dos exemplos mencionados.
A requerente reivindica de acordo com a Convenção Interuacioal
00n1 e artigo 38 do Regulamento a que 94) refere o decreto n. 10.244
de 19 de deemhro de 1923, a prioridade do cOrespondenle pedido depositado na Repartição do Patentes' da Inglaterra, em 10 de de/embro
de 1037, sob o n. 34.3e$.
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