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.../11 - Dif1tátlif da Imprensa Nacional, de acordo com a legislarão em
tigor, sê registrarà assinaturas dos orc-iios ofic;nis, para o exercido
dg 1939, mediante pagamento da importância correspondente a3 petriodo de 12- meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e mnectiva coninrovo:, nas repartiçoes arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas,

Mesas de Renda e Coletorias.
Aos funcionários publico federais, eatacloais e municipais é faCultado pagar o cesto da assinatura, comp-itado já o dec,:c::to de
• que têm direito, em duas prestacciee semestrais . de - 28$000.
Para facilidade e pontualidade an remerantt, na in-terições de assinante. ad mera° aceitas qutuetio realiza/tias até o nitlaou dia do atém anterior
àquele eut que começa a assinatura, lato é, até 31 de dezembro ou até 30
de Jimbo.
Pede-.e às repartições arreendadoran QUE não aceitem pedidos de tugi.
mataras, abada dentro desmaia condições. a não ser para futtelonár:os.
Preçoa de ansinaturan anuaís do'"Dtário da Jus tiça" ou de cada uma
41.11/4 secções do "Diário 01:eial".
Departiçõen pública, OU 1111111/3111111cm $ No
sresueo
particulares .
No eraterlor........
1100000
Panelon•rion publicou
...•. ao interior
560000
•••••
(No exterior
sasose
Maneios avuluon do ala 400 reis, até o limite de des caderno. ema que(Mete fellk/U1 e mais 100 cria pelos actruinten caderno' de quatro tolhas 01'
Lavo) ou fração.
Por aao decorrida, anais 500 reis subre o preço do ate.
O preço do número de hoje café fixado na tildam patinara
G.* 1.1.

onszuvaÇõES
• Redundo alio fornecerá gratuitamente alio 11•111111161101t tadmer0*
atranaiono, extraviados ma aaterlorea à data da ~Matara.
Coavam, por boto, que cut interessados
na me natas anainabaralt
com a larteeedanela amt veradente, afim de Mio ficarem ema ai anon coleeileo
desfalcadas.
— On conhecimentos da. amduatarran tomado, por intermédio dai som
%terias federais, mesas de rerdutt e altandegas, poderá° ser eneaminhadon
Iliretammeate ia Imprensa Nacional amena interferência das deleanebut li/cala.
,is a.sulnaturas aão pugne dentro don primeiros 15 Man do nevo pm
itiodo carão cancelada. a procedida a cob rança do respectivo Preço.
— Noa diata 10 e 25 de cada nars aterá publicada, em tanebnalos *pena*. na
01)1áritt d Justicaa,, a Darlsprudenela do Supremo TrgillAS ~tar ø go
effillreme4 de Apoimplio ao Distrito reiterai.

X. da O. n—• Para boa ordem doa meruim,. da Itedacão, • ao lacerem*

de plibUeo, noa estabelecido que on pedidos parta reprodução de matéria/

Pada, verificada pelos interestandon a exbatencla de erros. ou 0E11/41Idel. devent
11~ ieltOU iam 14 à NI $19711111 ao máximo, até 4S horas alai* a Galg a lhe
Ilmgen ollefrds.
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DECRETO-LEI N. 965 —

DE 20 DE DEZEMBRO DE 1938

o Museu da Inconfidência, na cidade de Ouro Preto, e dá outrait
providéncias.

ATOS DO PODER EXECUTIVO:

O Presidente da República edecreta:
ereto-lei n. 717, de 20 de setembro de 1038 (R.)
Decreto-lei n. 927, de 5 de dezembro de 1938 (R.)
Art. 1.° Fica criado em Ouro Preto, o aiuseu na incommencia,
Decreto-lei n. 965, de 20 de dezembro de 1938.
com a finalidade de colecionar as coisas de vária natureza relacioDecreto n. 3.146, de 1i de outubro de 1938.
nadas com os fatos históricos da Inconfidência Mineira e com seus
Decreto n. 3.343, -de 30 de novembro de 1938 (R 1protagonistas e bem assim as obras -de arte ou de valor histórico
Decreto n. 3.468, -de 20 de dezembro de 1938.
que constituam documentos expressivos da formação de Minas
Decreto n. 3.469, de 20 de dezembro de 1938.
Gerais.
Peoreto n. 3.470, de 20 de dezembro de 1938.
, Art. 2.° O Museu da Inconfidência será instalado no edifício
Ministério da Justiça e Negócios , Interiores — Decretos de 13 do histórico doado à União para este efeito pelo Decreto-Lei Estadual
n. 144, de 2 de dezembro de 1938.
corrente.
Ministério da Viação e Obras Púbicas — Decretos de 17 e 21 do ' Art. 3.° Os despojos dos Inconfidentes trasladados para Ouro
Preto por iniciativa do Governo Federal serãO transferidos definicorrente.
tivamente para o Museu da Inconfidência.
Ministério da Agricultura — Decretos de 19 do corrente
Art, 4 •0 O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Departamento Administrativo do Serviço Público.
•
elaborará
o projeto das obras de adaptação do edifício mencionado'
Çonselho de Imigração e Colonização.
no art. 20 desta lei e bem assim o da organização técnica e administrativa do Museu da Inconfidência.
•
1
SECRETARIAS DE ESTADO:
Art. 5,0 Revogam-se as disposições em contrário.
•
'Ministério da Justiça e Negócios Interiores — Apostilas — PortaRio de Janeiro, 20 de dezembro de 1938, 117° da Independência
rias — Expediente da Diretoria de Contabilidade, do Serviço do e 50° da República.
Pessoal e da Imprensa Nacional.
C
GETULIO VARGAS.
Ministério da Educação e Saúde — Expediente do Gabinete do
Gustavo Capanema.
Ministro, dos Serviços de Contabilidade e do Pessoal e da Divisão do Ensino Comercial,
DECRETO N. 3.146 — DE 11 DE ouTuimo DE 1938
Ministério das Relações Exteriores — Portarias — Expediente,
ministério da Fazenda — Expediente da Diretoria Geral da Fazenda, do Serviço do Pessoal do Ministério da Fazenda, da Co- Concede inspeção permanente ao Ginásio Professor Pinheiro Campos.
com sede em Oliveira. Estado de Minas Gerais
missão de Eficiência, da Procuradoria Geral da Fazenda Pública, da Diretoria do Domínio da União, da Câmara de ReajustaO Presidente da República:
mento Econômico, da Recebedoria do Distrito Federal, do Segundo Conselho de Contribuintes, da Diretoria do Imposto de
Resolve, nos termos do art. 55, do Decreto n. 21.241, de 4 de
Renda e da Alfândega do Rio de Janeiro.
abril de 1932, conceder inspeção permanente, com regalias de estaMinistério da Marinha — Expediente do Tribunal Marítimo Admi- belecimento equiparado, ao Ginásio "Professor Pinheiro Campos",
nistrativo.
com séde na cidade de Oliveira, Estado de Minas Gerais.
Ministério da Guerra — Apostilas
Despachos — Expediente do
, Rio de Janeiro, 11 de outubrc de 1938, 117° da Independência e
" Sr. ministro e do Serviço do Pessoal Civil.
Ministério da Viação e Obras Públicas — Expediente do Sr. mi- 50° da República.
GETULIO VARGAS.
nistro, da Diretoria Geral de Contabilidade, do Serviço do Pessoal, do Departamento dos Correios e Telégrafos e da Inspetoria
Gustavo Capanema.
Federal de Obras contra as Sécas.
I
Ministério da Agricultura — Portarias — Expediente do St. mi(C — 8.345 — 20-12-1938 — 184400.)
nistro, do Departamento Nacional da Produção Animal, da Diretoria da Contabilidade e dos Serviços do Pessoal e de FrutiDECRETO N. 3.343 — DE 30 DE NOVEMBRO DE 1/15
cultura.
Ministério do Trabalho, Industrie e Comércio — Expediente do
(Publicado no "Diário Oficial" de 3-12-38)
Sr. ministro, dos Serviços do Pessoal, de Contabilidade e de
Identificação Profissional, dos Departamentos Nacionais da InRETIFICAÇÃO
dústria e Comércio, e da Propriedade Industrial, do Conselho
Nacional do Trabalho, dos Instituto Nacional de Previdência
riço art. 2° do texto português da Convenção,alínea b), onde se let
e de Aposentadoria e Pensões dos Bancários, da Delegacia do
com exceção dos pilotos,"
Trabalho Marítimo do Pôrto do Rio de Janeiro e do Serviço de
Leia-se:
Comunicações.
termos de contrato — Noticiário — Parte comercial — Rendas púcom exceção dos práticos."—
blicas — Editais e avisos — Sociedades anónimas — Anúncios.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO-LEI N. 717 —
(Publicado no

DE

20 DE SETEMBRO DE 1938

Diário Oficial de 22-9-38)
RETIFICAÇÃO

art. 1°, onde se lê:
"5/c. ri. 10 — Material elétrico, etc.
04) — Departamento Nacional da Produção Vegetal...
Leia-se:
"8/c. n. 10 — Material elétrico, etc.
os) — Departamento Nacional da Produção Vegetal...
No

DECRETO-LEI N. 927 —

DE

5 pg

. DECRETO N. 3.468 —

DE 20 DE DEZEMBRO DE 193R

Declara extintos cargos excedentes
O Presidente da ttepública:
Resolve declarar extintos, por se acharem vagos, três (3) cargos
exced e ntes dà classe "G" e dois (2) da classe "E", da carreira de
"Escriturário", do Quadro XVII .de 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.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1938, 117° da Independência e
50° da República.
GETULIO VARGAS.

Erico De Lam are São Paulo.

DEZEMBRO DE 194

.(Publicado no Diário Oficial de 7-12-38)
arriricação
No art. 1°, onde se lê:
classe L — 10 excedentes".
Leia-se:
1
43 classe L — 9 excedentes.

DECRETO N. 3.469 — D g

20 DE DEZ.EMBRO DE

1938

Declara extintos cargos excedentes
O Presidente da República:
Resolve declarar çxtintos, por se acharem vagos, dois cargos exsedentes da classe "D" da carreira de "Escriturário", do Quadro
IXVIII do Ministério da Viação e Obras Públicas, aproveitando-se o

(Seeçgo
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çaldo apurado, dentro da v e rtei global do respectivo orçamento, para
o preenrhin:lento do cerges ie e (, na referida carreira, conforme dispõem as tabelas aneea-: it 1. .1 i. '284, cie 28 de outubro de 1936.
Rio de Jene:ro, 20 tie iSoilimeo de 1938, 117° da "Independência e
MJ' da República.
GETULIO VARGAS.

Dezembro de 193t.

DEPARTAMENTO OMIN.ISTRATIVO
DO SERVIÇO PdBLICO

EPico De Lanon; Sao Paulo.

EXPOSIVIES DE MOTIVOS
DECRETO N. R

-- I n 20 DE DEZEMBRO DE 1938

DF/510 — Em 10 de dezembro de 1938 — Exceledtfssimo Senhor
Declara cento m it cirj xce,húto da classe ME", da 'carreira de Presidente da República — Submeteu Vossa Excelência 11 apreciação
Impe fyrr de abmrs", rio Qn, g ,iro I do Ministério da Edtteoriio e deste Departamento o requerimento em que Raimundo Lopes da
Cunha, sub-ajudante técnico, contratado, do Museu Nacional, QuaSande.
dro I, do Ministério da Educação e Saúde, pede:
O Piei leale da 1:eedire, iseielo das atribuie6es que lhe são
confealdas peai art. 14, letra e, de Constituição, resolve declarar ex1°) Que lhe seja reconhecido o direito ao preench1.
tinto, por se achar vago, um catem excedente da classe "E", da carmento de unia das vagas de Naturalista, existentes ou a
reira de "Inepetur de iCunoi", do (sande° I do Ministério da Educação
ocorrer, no Museu. Nacional;
2") Nomeação paca nina das vagas da letra K, elistene,
e Saude, aproveitandu-se o saldo apurado, dentro da verba global
tes, ai uai men I e, no est a tielecimento, ou
do respectivo orçamento, le,ra oreenchimento de cargos vise% na
3°) Para uni dos cargos vagos da classe j.
referida carreira, do mesto) quadre, de acordo com ae lotaeõee especificadas nas tabelas ailexas ii. Lei n. 284, de 28 de oteuhro de 1936.
2. Fundamentando o seu pe,lelo, alega:
Rio de. Jimeiro, 20 de dezembro do 1938. 117° da Independência e
1°) Qve é, presentemente, sub - ajudante técnico, con50° da República.
tratado, do Museu Nacional, com 14 anos de serviço, havendo
GETULIO Varicas.
sido nomeado, em 1913, professor municipal, e, em 1914,
professer do Liceu Maranhense, contando ao todo 25 anos
Gustavo Capanema.
de serviço público;
2°) Que possue vários trabalhos científicos, que realizou, e diversos concursos, nos quais obteve boa classificação;
3 0 ) Que os professores substitutos, para cujo eargO
fez concurso, foram elaseifie,ados, pela lei n. 284, de 28 de
outubro de 1936, em Naturalista, classe It;
Por decreto de 13 do corrente foi nomeado o escrevente jura4°) Que o edital de seu concurso não prescreveu prazo
mentado, interino, Paulino Scévola de Sena para exercer, interinade validade e que o art. 2° do decreto-lei n. 636, de 19 de
mente, o carg o de escrivão do Primeiro Oficio da Sétima Pretorie
agosto último, revalidou, at6 31 de dezembro próximo, os
eive] da Justiça do Distrito Federal, durante o impedimento
concursos naquelas condições. e
respectivo titular, que se acha licenciado.
5°) Que, atualmente, existem duas vagas na classe .4
— Por apostila da mesma data foi declarado (me o nome de
Inicial da carreira de Naturalista, uma dc3orrente da apofuncionário nomeado pelo referido decreto é Seévola de Sena, escresentadoria compulsória de Alberto Chile e outra de falecl~
vente juramentado, efetivo, e não como consta do mesmo,
mento de Otávio Silva Jorge.

Ministério da Justiça e Negócios Interiores
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3. O Serviço de Pessoal e a Comissão de Eficiência do Ministée
rio da Educação e Saúde e o diretor do Mnseu Nacional são favoráveis,
ao aproveitamento do interessado.
4. Esse diretor, prestando eselarecimenlos que completam os inDecreto do dia 17 de dezembro de 1938
formes do peticionário, discorda, apenas, do seu aproveitamento era
O Presiehnte d3 República resolve aposentar, no interesse do cargo da classe K, da carreira do Naturalista, por julgar *prejuízo
para o objetivo de seleção de valores e intensificação de especializaserviço público:
ção indispensáveis ao progresso harmonioso do Museu Nacional",
Lázaro Ricardo da Silve, no .cargo da classe "B", da carreira de manifestando-se, porém, pela nomeação para a classe J.
"agente ie estrada de ferro", (In Quadro VII, do Ministério da Viação
5. Em face do exposto, verifica - se ser regular o aproveitamento
e Obras Públicas, Dos termos do art. 177 da Constituição Federa: requerido, tendo em vista:
e da lei constitucional n. 2. de 16 de maio de 1938. (Processo nú1') Que a Exposição de Motivos n. 127, de 26 de semero 24.962, de 1038.)
tembro último, deste Departamento, e aprovada por Vossa
Excelência, determinou que fossem nomeados de preferência:
Decreto do die 21 de dezembro de 1938
"os candidatos que já possuiarn tirocínio do serviço e que
já deram provas de capacidade produtiva, sobre aqueles que,
O Presidente da República:
estranhos, ainda, aos quadros do funcionalismo, só tem, a
Resolvo declarar que a designação do oficial administrativo,
seu favor, a sorna de conhecimentos demonstrada nas provas
classe "L", do Quadro II, do Ministério da Viação e Obras Públicas,
em que se habilitaram";
Joaquim Bittencourt Fernandes de Sá, por decreto de 17 de fevereiro
21 Que os concursos anteriores à lei n. 284, de 28 da
outubro de 1936, cujos editais não fixaram prazo de validade,
de 1938, para organizar o Serviço do Pessoal do referido ministério,
tem o carater de substituição, na conformidade do decreto n. 642,
foram revigorados, até 31 de dezembro próximo, peio arde 14 de fevereiro de 1936, e do decreta-lei n. 618, de 16 de agosto
tigo 2° do decreto-'ei n. 636, de 19 de agosto ultimo, e
3°) Que o edital de concurso para professor substitutd
de 1938.
da Secção de Antropologia e Etnografia, em que o requee
Rio de Janeiro , 2 d dezarribro de 1938, 117 0 da Independancia
rente se classificou, não estipulou o prazo de sua validade.
e 500 de República
GETULIO VARGAS.
6. Nesta conformidade, ao devolver a Vossa Excelência o processo anexo, manifesta-se este Departamento favorável à nomeação
rico De Lamare São Paulo.
do peticionário para o cargo de Naturalista. classe J, do Quadro I, do
Ministério da Educação e Saúde.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência oe
protestos do meu mais profundo respeito. — SinzJes Lopes, pra-,
sidente.
Por decreto de 19 do corrente, foram concedidos eels meses de
Aprovado. Em 10-12-38. — G. Vmunks.
licença, em prorrogação, para tratamento de saúde, na forma do artigo 8 0 , cio decreto c. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921, sendo dois
DF/514 — Em 12 de dezembro de 1938 — Exmo. Sr. President4
Me r os pelo inciso III e o restante pelo' de n. IV, combinados com o da República.
Submeteu V. Ex. à apreciação deste Departamento
de n. I, ao prático rural, classe "E", do Quadro único do Ministério a exposição de—
em que o Sr. ministro da Fazenda, reportane
da Agricultura, com exercício na Inspetoria Regional do S. I. P. O. A., do-se à decisãomotivos,
do antigo Conselho Federal do Serviço Público Civil.
em Belo Horizonte, Cándido Campos de Castro.
referente à antiguidade de clase do oficial administrativo, classe 1,
— Por outro da mesma data, foram concedidos 12 meses de li- do Quadro I — Tesouro Nacional — daquele Ministério, Afrodísio.
cença, em prorrogação, para tratamento de saúde. a partir de 1 de Aloisio da Silva, faz, sobre o assunto, ponderaçhea.
janeiro do corrente ano, na forma do art. 19, II 1°, do decreto nú2. Esse funcionário, em petição dirigida a V. Ex., redimam(
mero 14.663. de i de fevereiro de 1921, combinado com o art. 275,
contra a colocação que lhe coube, na classificação por antiguidade, or.,
da lei oreamentária n. 4.793, de '7 de janeiro de 1924, ao- ettranu- ganizada
pela Comissão de Eficiência daquele Ministério,
merCio mensalista, trabalhador de desce, da Inspetoria Regional
em Tielnid, no Estado de Pernambuco, do Serviço de Fomentp da
8. Submetido o assunto ao exame do antigo Conselho Federal dd
Produção Animal, Aubiérgio Rodrigues de Almeida.
Serviço Público Civil, manifestou-se ele, à vista das peças do procen-
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ao, pela procedência da reclamação aceita por V. Ex., baseando-se
em que:
a) deve ser mantida a classificação existente, em 31 de
dezembro de 1936, apurada na conformidade do repat'amento
repartição e
b) a antiguidade dos funcionários do Ministério da Fazenda
era contada sempre a requerimento do interossedo.
4. Apreciando-se, agora, esses fundamentos, em face dos novos
'esclarecimentos constantes do processo, verifica-se, quanto ao pri/aleiro, isto é:
1
"dever ser mantida a classificação existente em 31 de dezembro de 1936, apurada na conformidade do regulamento da
, repartição,
a) que, até 31 de dezembro de 1936, não havia sido erganizada a classificação por ordem de antiguidade dos oficiais do
Tesouro, hoje, oficiais administrativos — classe .1;
b) que ente uma relação, e não uma ciassfcação, por ordem de antiguidade, a qual não obedeceu a qualquer critério,
nem tinha valor, porque teve em vista, apenas, o tempo de entráncia, sem autorização e homologação da superior autoridade:
c) que mesmo nessa relação não figurava o reclamante em
primeiro lugar, que ocupava, portanto, presuntivamente e . não
positivamente:
d) que o decreto 24.036, de 1934, que reformou a administração da Fazenda Nacional, não traçou o critério para a contagem de tempo de serviço;
e) que por tudo isso, a Comisão de Eficiência do Ministério da Fazenda- organizou, de acôrdo com o critério estabelecido.
a referida classificação;
f) que o despacho ministerial invocado não assegurou nenhum direito ao recorrente, mas, apreciou a sua situação, unieamente,-em relação ao funcionário, que teve a sua colocação
por ele impugnada;
g) que nessa reclamação o peticionário não requereu a contagem de seu tempo de serviço e não o fez, porque tinha a certeza de que a sua antiguidade seria apreciada e contada, ide- pendentemente de pedido, e, finalmente,
h) que o seu requerimento foi deferido apenas, "para o fim
.de restabelecer a situação ein que se encon t rava o suplicante
anteriormente à citada decisão da Diretoria (ieral."
5. E, em relação ao segundo fundamento da decisão do antigo
Conselho Federal do Serviço Público Civil, isto é, que
"a antiguidade dos funcionários do Miinstéro, da Fazenda
era contada sempre a reqrerimento do intreee;sado,"
no processo agora se esclarece:
a) que não é exata a informação de caie a contagem de
tempo de classe era feita somente quando reetiarida:
b) que o Ministério da Fazenda mandou contar, ex-of(icio,
o tempo de serviço dos funcionários da Contodatia Central da
República da Diretoria do Imposto de Rendas dos antigos oficiais do Tesouro, hoje, oficiais administrativos — casse J —
carreira e classe do requerente, e o tempo de serviço do próprio requerente, que não o requereu, e
c) que só cinco dos atuais oficiais administrativos, classe
J, requereram a contagem do tempo de classe.
6. A questão posta nesses termos, à vista dos esclarecimentos do
Sr. ministro da Fazenda e dos informes prestados pelo Serviço de
Pessoal daquele Ministério, apresenta-se, agora, bem diferentemente
da que foi submetida ao antigo Conselho Federal do serviço Público
Civil.
7. Provada ficou, aseim, que, antes de 31 da dezembro de 1936,
aio fora organizada a classificação definitiva por ordem de antiguidade, de acordo com o critério mandado adotar na falta de disppeição
regulamentar e que a contagem do tempo era feita ex-officio e não,
Obrigatoriamente, a pedido.
8. Nessa situação, á claro que à Comissão de Eficiência do Ministério da Fazenda competia, dentro das normas inçadas, organizar
a alassificaciio por aiatiguidadss, respeitados os direitos dos funcionários, não podendo, portanto, sem cometer injustiça, deixar de ter em
eousideraçao, a real situação dos funcionários integrantes da carreira
de oficial adminietrativd — classe J.
9. À vista do exposto, ao devolver a V. Ex. o processo anexo,
manifesta-se este Departamento por 'que seja restabelecida a elasaificação organizada pela Comissão de Eficiência do Ministério da Pateada e por V. Ex. aprovada, fazendo-se na época própria, na forma
do respectivo Regulamento, a proneqão do recorrente, hoje. n. i de sua
classe, por antiguidade,/
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex, os protestos do
ineu mais profundo respeito. — Luis Simões Lopes.
Aprovado. — Em 13-12-38. —s O, Vasioas.
DF 556 — Em 16 de dezembro Cie 1938 — Excelentíssimo Senhor Presidente da República—Em exposição de motivos n. DFI121,
de 26 de setembro último, aprovada por Vossa Excelencia a 28 do
mesmo mês, êsto Departamento teve a honra de sugerir que, nas nomeações de canlidatos habilitados em concursos, fosse dada preferencia aos que já ex e rrem função pública fede,al, quer como fun4s1onár1os, quer como extranuinerárlos.
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2. Ao formular essa sugestão, visava este ,Departamento beneficiar a administração pública com o mais rápido andamento do serviço, o qual, concedida tal preferência, seria, desde logo, executado
por pessoas de capacidade produtiva o tirocinio comprovados.
3. O transcurso do tempo tem vindo, porém, demonstrar a necessidade de que se estabeleçam urgentemente, restrições à medida
adotada, pois, sumárias como são as admissões de extranumerários,
assumem algumas delas, levadas a efeito recentemente, o aspecto de
haverem sido lavradas .para o fim exclusivo do garantir a preferência,pleiteada na referida exposição de motivos dêste Departamento.
4. Outras admissões, já existentes à data da mesma exposição,
mas com urna procedência relativamente curta viriam, com a preferência que ficou assegurada aos seus beneficiários, invalidar o ponto
fundamental da sugestão dêste Departamento, referente ao tirocínio
. do serviço público.
5. Tudo isso está a aconselhar o estabelecimento de uma limitaç ão à medida proposta, de modo a que, embora mantida restritivamente a preferência adotada, fique o Govêrno a coberto de criticas
que poderiam ter fundamento.
5. Assim, segundo parece a êste Departamento, a solução para
o caso das nomeações de candidatos habilitados em concursos, que
já se encontrem em exercício de função pública, será limitar a preferência recentemente concedida apenas àqueles que já venham
exercendo tal função pelo espaço mínimo de um ano.
7. Ficerão, por essa forma, coibidos quais-quer abusos porventura intentados com o fim de deixar à margem a classificação dos
'concursos e aproveitar os que neles obtiveram menor número de
pontos, bem como ficará evitada uma injustificada preferência concedida a quem poucos dias de serviço conta.
8. A limitação de que se trata é, em face do aspecto que veio a
-tomar o assunto, nova sugestão que tentei a honra de submeter à
apreciação de Vossa Excelência, cumprindo-me encarecer que a adoção da mesma só benefícios poderá trazer à administração páblica.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos do meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes.
presidente.
Aprovado. Em 19-12-38. — G. VARGAS.
, DE 567 — Em 19 de dezembro de 1938 — Excelentíssimo Senhor-Presideide da República — O Senhor Ministro da Educação e
Saude, em aviso número 115, de 11 denovembro úlLim, atendendo
ao que propôs a Reitoria da Universidade do Brasil, solicitou fosse
submetida à consideração de Vossa Excelência a indicação de Iracema da Silva Vidal, para exercer como extranumer.ário mensalista,
n.a Faculdade Nacional de Medicina, as funções de enfermeira ajudante de 2" classe, na vaga decorrente da dispensa de Ema Toft.
II 2. O Serviço do Pessoal o a Comissão de Eficiência, ouvidos, foram do parecer favoravel à aceitação da proposta.
- 3. As demais exigências do decreto-lei número 240, de 4 de fes
vereiro do corrente ano, foram satisfeitas, principalmente com relaç ã o ao inciso I, do artige 18.
4. Assim provada que está a necessidade do preenchimento da
função referida, e, como dele não resulte aumento de despesa, por
tratar-se de lugar vago, tenho a honra de encaminhar o incluso processo à Vossa Excelência, opinando pelo atendimeneto da presente
proposta.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
'protestos do meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes..
presidente.
Aprovado. Em 19-12-38. — G. VARGAS.
• DF/55,8 — Em 19 de dezembro de 1938—Excelentissinho Senhor
Presidente cia Repúbl?ea. O Serviço da Pessoal do Ministério da
Váção - e Obras Públicas encaminhou a este Departamento a exposição de motivos número 68-P, de 24 de novembro último, em que o
titular da pasta, atendendo à necessidade do serviço daquela Secretaria de Estado. submeteu à consideração do Senhor Presidente da
Repúbtica a indicação de melhoria de salário a admissão dos extranumerários-mensalistas, abaixo relacionados, necessários aos
serviços da mesma secretaria:
Servente de i a classe
José Luiz dos Passos, na vaga existente na tabela respectiva,
ainda por preencher.
Servente de 2' classe
Seba ç tião Flecher e Leôncio Abreu, o primeiro, na vaga decorren t e da melhoria de salário de José Luiz dos Paseoe e o outro na
vaga ainda não preenchida na tabela correspondente.
• Servente de. 4* classe
João PÁster. na vaga proveniente dá melhoria de saldrio de Se.
baytião Flecher.
2. O Serviço do Pessoal e a Comissão de Efichniold, "¡envide"
opinaram favoravelmente à aceitação da proposta.
3. Assim, observadas que foram as demais formatioades
decreto-lei número 210, de 4 de fevereiro do corrente ano, aplicáyds it espécie, notadamente as do funis° I, do artigo 1.8, tenbsti

-
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honra de passar o incluso processo be mãols de Vossa Excelencia,
opinando no sentido de nada haver a opor ao atendimento da prarente proposta.
proposta.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos do me :e mais profundo respeito. — Luis Stmãcs Lopes,
presidente.
Aprovado. Em 19/12/38. — G. VARGAS.
DF/5,69 — Em 19 de dezembro de 1958.—Excelentissirrio Senhor
Presidente da República. O senhor ministro da Educação e Saúde,
em aviso número 130, de 23 de novembro tilt;mo, atendendo aosque
propoz a Reitoria da Universidade do Brasil, solicitou a éste Departamento fosi z e submetida à consideração de Vossa Excelência a
indicação de Álvaro de Aquino Sales, para, como extranumerário
mersalista, exercer, na Faculdade Nacional de Medicina, as funções
de médico assistente adjunto de 3 8 classe, na va g a decorrente da
opeão de Mário Negreiros Pardal, por outro emprego.
2. O Serviço do Pessoal e a Comissão de Eficiência, ouv:dos,
foram de parecer favorável à aceitação da proposta.
3. Assim, satisfeitas que foram as demais exigências do deereto-lei número 240, de 4 de fevereiro do corrente ano, e, como da
admissão indicada não resulte aumento de despesa, por tratar-se do
função vaga, tenho a honra de passar o incluso processo às mãos
de Vossa Excelência, opinando no sentido de nada haver a opor ao
atendimento da presente proposta.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos do meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes,
presidente.
Aprovado. Em 19/12/38. — G. VARGAS.

Divisão do Funcionário Público
Processo n. 2.776 — Gheorghe Staico, ex-veterinário sanitarista, classe J, do Quadro Único do Ministéelo da Agricultura, pede
vieta dos autos dos inquéritos que constituem os processos remetidos
a este Departamento pelo Sr. diretor do Gabinete do Ministro da
Agr.:cultura, com a papeleta n. 794, de 14 do corrente. — Despacho:
Deferido. — Luiz Simões Lopes.
Encaminhamentos:
Representação n. 40 — Sobre cumprimento da circular n. 9.37,
da Secretaria da Presidência da República. — Ao S. P. V.
Representação n. 41 — Sobre cumprimento da oircular n. 7-38,
tia Secretaria da Presidência da República. — Ao S. P. F.
Representação n. 42 — Sobre cumprimento da circular n. 9-37,
da Secretaria da Presidência da República. — Á D. G. da Fazenda.
Processo n. 453 — João Lopes da Silva, ex-contínuo da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Rio Grande do Norte, pede sua
reintegração. — Ao S. P. F.
Processo n. 2.686 — Leónidas Burlamaqui Monteiro, ex-cartorário. da Delegacia Fiscal do Pará, pede sua reintegração. — Ao
S. P. F.
Processo n. 2.696 — Zenith Chaves de Sousa, candidata habili, Leda em concurso para dactilógrafo, pleiteia sua nomeação. — Ao
•
S. P. C. do M. G.
Processo n. 2.705 — Américo de Sousa Carvalho e outros, tendo
se submetido a concurso, para guarda-aduaneiros da Alfândega da
Baia, em 1936, reclamam contra a falta de publicação do resultado do
referido concurso. — Ao S. P. F.
Processo n. 2.729 — Manuel Luiz Gomes, escriturário, classe D,
'do Quadro I, do Ministério da Educação, pede retificação de elassifjcação por antiguidade. — Á C. E. E.
Processo n. 2.731 — Cid de Abreu Lima, escrivão, classe F, do
Quadro II, do Ministério da Justiça, pede retificação de classificeção.
— Á C. E. J.
Processo n. 2.733 — Escola Nacional de Engenharia — Proposta
de aproveitamento de professor sem exercício. — A C. E. E.
Processo n. 2.777 — Anísio Astério Contreiras de Carvalho, eetriturário, classe G, do Quadro III, do Ministério da Justiça, pede
transferência de Quadro e Ministério. — Á C. E. J.
Processo n. 2.798 — Fausto Caminha, polícia especial, classe G,
do Quadro II, do Ministério da Justiça, pede transferência de carreira.
— A C. E. J.
Exposições de motivos:
Ao senhor Presidente da República:
D. F.-555 — Sobre classificação, por ordem de antiguidade,
dos funcionários que integram as carreiras de agente e ajudante de
agente, do Quadro XXXIV, do Ministério da Viação.
D. F.-557 — Sobre requerimento em que a esstiturária, classe
F, do Quadro V, do Ministério da Fazenda, Antonieta Mamede, pede
transferência de Quadro.
D. F.-559 — Sobre requerimento em que Naslida Palhano
• Jesús, escriturário classe C. do Quadro IX, do Ministério da Viacão,
pede transferência de Quadro.
Ofícios:
D. F.-946 — Aus senho! es membros da Gern: são de Eficiência
do Ministério da Justiça — Sobre classificação, por ordem de antiguidade, dos funcionários que integram as carreiras de Escriturário
MoSorieta de Quadro II des:e ministério.
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D. F.-950 — Ao senhor ministro de Estado da Justiça e Nego..
elos Interiores — Remetendo cópia de mandato crtatório contra a
União, que acompanhou o ofício do doutor terceirs procurador de
República deste Distrito, no qual o mesmo solicitou :eformações que':
o habilitassem a defender a ré na ação movida por vários escre•
ventes juramentados.

Divisão de Organização e Coordenaçãõ
Proces:= o n. 2.417 — Esuiturários da E. F. C. B., com exetesi
cicio nos arquivos das Divisões e Departamentos la citada Estradas!
solicitam criação da carreira de Arquivista, no Quadro a que pene',
temem (II, do Ministério da Viação), bem como aproveitamento noe
cargos dessa carreira.
2. A Diretoria da E. F. C. B. é de opinião coitrária ao pedide
cm apreço, declarando, entre outros argumentos, que s o.número de
arquivistas deve se reduzir, nesta Estrada, a dez, função que pode
ser perfeitamente desempenhada por escriturário ou oficial teimes
rsistrativo, como acontece atualmente e desde 1931, sem inconvente
ente ponderavel".
3. A C. E. V. ratifica esse parecer.
4. Entretanto, labora em equívoco a Administração da Estradá
ae, se referir às atribuições de arquivista, como uma eimples "função",
quando elas constituem uma profissão, perfeitamente caracterizada,
e distinta da de oficial administrativo e escriturário.
5. Aliás, das tabelas anexas à lei n. 284, verifica-se a existência do carreira de Arquivista em quasi todos os quadros que
atendem a repartições cujo arquivo tem vultosos encargos. Se a E.
F. C. B. não conta com uma carreira de Arquivista, há certsmente
uma falha no Quadro II do Ministério da Viação, que deve ser o mate
rapidamente possivel sanada.
8. Quanto ao preenchimento dos cargos que, assim, fossem criam
dos, deveria se processar nos termos da legislação em vigor, isto é,
ou por nomeação, em virtude de concurso, ou por transferência, mea
diante prestação de provas de habilitação e respeitada a classe a que
pertencesse o funcionário, ou, ainda, por aproveitamento de pessoal,
em disponibilidade.
7. Nestas condições, a D. C. é de parscer que seja o Proeessti
restituído à C. E. V., para que proceda a estudos no sentido da.
apurar o número real de cargos de Arquivista necessários à E. F..
C. B. e esclarecer se, em compensação, devem ser reduzidas as cara
reiras de Oficial Administrativo e Escriturário, da mesma Estrada.,
— D. C., em 16 de dezembro de 1938. — Mooeyr Briggs, diretor de
Divisão.
Aprovado. Em 20 a dezembro de 1938. — Luiz Simões Lona.,
Encaminhamento:
Processo n. 2.458 — Reclamação de. engenheiros chefes e corras
dutores técnicos da Inspetoria de Aguas e Esgotos:
Solicito à C. E. E. parecer sobre a su gestão apresentada, nd
presente processo, pelos interessados na reorganização da carreira de
Engenheiro, do Quadro I, do Ministério da Educação e Saúde.
Esclareço, outrossim, que, sobre o assunto, Já existe o process0
n. 352-38, encaminhado a essa Comissão, por este Departamento, em
16 de setembro de 1938, sob o n. 715 —DC., em 19-12-938.— Moacyr,
Briggs, diretor de Divisão.
Processo a. 1.812 — Retificação de classificação referente em(
escriturários da classe C, da Alfândega de Paranaguá:
Em o processo anexo, os escriturários da classe "O", do Quadrei
VIII, do Ministério da Fazenda, Carlos Saldanha e nino Portuga/
Soares Pereira requerem elevação de padrão de vencimentos.
2. Os signatários foram nomeados em 7 de julho do corrente
ano, mediante concurso, para a classe iniciai da carreira, o ene coe.
responde ao padrão "C".
3. Aos peticionários não cabe o sistema de renuaaeração de ar.,
danado e quotas, em vista do que dispõe o artigo 23 da lei n. 284
de 28 de outuire de 1936, p que foram nomeados em data postee
rior à referida lei.
4. O a:i:. 4*, das Disposições Transitórias, refere-se, apenas, aos/
funcionários enquadrados no parágrafo único do artigo 23, citado.
5. As tabelas de vencimentos que acompanharam a referida let
foram feitas cbedecendo ao critério de fixaçãe de remuneração mem
diante o que percebiam as diversas classes, abono incluído.
6. A carreira de escriturário, do quadro VIII, do Ministério ddl
Fazenda, cuja classe inicial é "C", tem o seu término no padrão "G*,
A de capataz tem sua inicial em "B" e final em "E". A de merinheir4
começa em "A." (2008000) e termina em "E". A de foguista crina
cipia em "B" e finaliza em "G", sendo as duas últimas carreiras ea.
tintas.
7. Não cabe, pois, o argumento invocado de "ser lamentável
situação de inferioridade pecuniária em que ficam os suplicantes,
comparados com inferiores hierárquicos como trabalhadores de (ma
patazias com 4008000, marinheiros com 5008000, foguistas com 0008,
guardas, etc.", de vez que os trabalhadores, marinheiros e foguistaa,
que, atualmente, percebem os vencimentos citados, Ao homens que,
não resta duvida. encaneceram no serviço, e foram a Imitidos quande,
vigorava nutro s;stenna de remuneração.
Aleni disso. fIS possibilidades de acesso são nuiUu mais amplag,
para rir, 1 . 01:11.1('N 1,1 es
9. sunereevol, sim, é o que ocorre na AlfáridieÁn de Paranagurt,
se:4 411)110 a palavra de seu inspetor: "Pelo confronto que estabelecerara
e que lhse é de fato desfavorável, V, Ex. verificará que esses fui>,
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• João Ferreira Teixeira de•Freites — Processo 223;
denários, a despeito de serem hierarquicamente superiores aos maHaity Moussatclié — Processo 242.
rinheiros, foguistas, etc., lhes são pecuniariamente inferiores, o que
O preresso 969, ligado ao 907, foi enviado à C. E. E., em
de certo moio relaxa até de parte dos subordinados o sentimento de
1-11-1938:
disciplina que devem ter para com.,ps seus superanes".
" Os processos 1.990 e 3.098 foram rendidos à C. E. A. em
10. Pelo que se vè, o senliinento de discipline, naquela reparti- 23-4-33:
tão, é regi:dado pela remuneração de 'eada. qual.
O preressn 223 rol enviado à C. E. E. em 26-8-3d:
11. A lei 28i, porém, tem por principie fundam e ntei a formação
O processo 224 foi remetido à C. E. E. era 25-8-38:
de carreiras, as quais identificam d funcionári o : as classes de uma
O processo 242 foi enviado à O. E. E. em 27-8-38,
carreira indicam, apenas, vencimentos.
.12. Nesta cenforrnidade, esta Diviso opina pelo indeferimento
9. E, de observar, ainda, que o Dr. Otávio Barbon do Couto e
da petição cai lide, de acordo com o artigo 5° da referide lei e mesmp Silva procurou-me ontem, para afirmar que requerera aproveitaporque, atenda-los, seria abrir um precedemle onerosa e injusto por men to j u lgando-se com direito à twererência porque é dietetisla, essser unilateral. D. C., em 12 de dezembro de 1938. — Mer.:ttrus Lt4uff8. pecialidade de que diz carecerem no Instituto, tendo acrescentado
que, embora eença mais nn cargo de médico que atualmenteexerce
Aprendo. Em 17-12-38. — Luiz Simões Lopes.
na Prefeitura do Distrito Federal, prefere ser nomeado para uma das
vagas de biologista do Ministério da Educação e Saude. Seu residerimento é recente e não veiu a este Departamento.
Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento
A consideração do Sr. presidente deste Departamento. D. S. do
Processo 380-38. — 1. Fiz anexar ao presente o processo nú- D. :A. 5. P., em 20 de dezembro de 1938. — Mario de Brito,
Mero 429-38, referente ao pedido de nomeação do Dr. Fábio Leoni
— Aprovo o parecer, porque a nomeação dos bebiaWerneek para biologista, classe K, do Quadro I do Ministério da Edu- fadosDespacho
nó concurso em cansa consulta os interesses do seeviço, público.
Em 20-12-38. — Luiz Simões Lopes, presidente.
cação
2.eOSaude.
Dr. António Augusto Xavier, invocando o deereto-lei núrnero 835-38 e haver "sido habilitado em concurso para o cargo de
chefe de laboratório do Instituto Osvaldo Cruz", pede sua "nomeação
efetiva" "para o quadro dps funcionários técnicos do mesmo Ins1
tituto".
O requerente alega, em apoio de sua pretensão, ser, dentre- os
que possam pleitear a nomeação efetiva, "aquele que conta mais tempo
i s de dezesde serviço num mesmo cargo, no Instituto", e contar "ma
seis anos de serviço eiriblico", o que Prova com certidões.
ATA DA 8' SESSÃO, DE 31 DE OUTUBRO DE 1938
Alega, ainda, haver deixado o cargo de oapitão-teneate médico da
Armada, conquistado em oonncurso no qual obteve o ulmeiro lugar,
Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de rdfl novecenpara "poder ser nomeado para um cargo intedno EM Instituto Osvaldo
tos.e trinta e oito, às 9 horas, presentes, em unia sala do Ministério
Cruz", oferecendo prova da classificação obtida no dito concurso.
3. O concurso prestado pelo requerente foi aberto por edital de das Relações Exteriores, servindo corno Sala das Sessões do Conselho,
que existe cópia no processo (fls. 9). Este edital não traz data, mas os Srs. conselheiros, consul geral João Carlos Muni; major Aristórefere que as inscrições eram pelo prazo de trés meses, "a contar do telee Lima Câmara, Artur ilehl .Neiva, capitão de fragata Atila Monteiro Aché, Dulfe Pinheiro Machado, Luiz Betim Pais Leme e José
de agosto de 1935".
dia iNão
se menciona prazo de validade, declarando-se, entretanto, de Oliveira Marques, respectivamente, presidente e merebroe do Conque o concurso se processaria "de acordo com o dispos ta nos artigos selho, foi, pelo Sr. presidente, declarada aberta a 8* sessão.
Lida a aia da sessão anterior pelo secretário, foi a mesma apro102, 103, 104, 105, 106 e 107, capitulo XI; do regulamente aprovado
vada.
pelo decreto n. 20.043, de 27 de maio de 1931".
,Do expediente constava um oficio da Chefatura de Policia do
. 4. Os artigos mencionados constituem o capítulo do regulamento do Departamento Nacional de Medicina Exper l dointal rue Estado do Amazonas e outro da Secretaria de Polícia e Segurança
trata dos concursos "para provimento do ougo de chefe laboratd- Pública do Estado do Ceará, ambos referentes à carteira do identipara estrangeiras, bem como dois requerimentos, respectivario". Verifica-se de sua leitura que as disposições regulamentares dade
foram feitas, embora não esteja isto explicito, prevendo o concurso mente, da Câmara de Comércio Britânica e do Centro Industrial de
para preenchimento de uma só vaga, não se aludindo, assim, a prazo Fiação e Tecelagem do Algodão, o primeiro relativo ao desenvolvimento do turismo e o segundo sobre o cumprimento do art. 33 do
de validade.
5. Conclue-se do exposto que o 1 concurso em apreço foi alcan- decleto-lei n. 406, que manda fazer constar do registo dos empregados estrangeiros a data da sua entrada no país. Como relatores
çado pelo decreto-lei n. 636-38 (artigo 2).
assuntos, foram designados os conselheiros Artur Hehl Neiva
6. Por isto mesmo que o concurso foi feito para preenchimento desses
—
de uma só vaga, não houve classificação de todos os habilitados. Pelo e Dulfe Pinheiro' Machado,
exame da ata de julgamento, e-eestente por cópia no processo (fls. 12
Por proposta do conselheiro Dulfe Pinheiro Machado, o Cona 16), se verifica que a comissão julgadora resolveu indicar, para selho resolveu chamar a atenção das autoridades policiais dos pornomeação, determinado candidato (Dr. Gilberto Guimarães
tos de desembarque, no sentido de que não seja permitido a entrada
que obtivera dois votos para primeiro lugar (os membros da comis- ern território nacional dos estrangeiros que não tenham, nos seus
cinco),
nomeação
que
foi
realmente
feita.
são eram
passaportes, o necessário visto consular.
Da mesma ata consta que os candidatos Drs. Arcanjo Pena SoaFoi discutida, em seguida, uma petição sobre a imigração ffres de Azevedo, Emanuel Dias, Flávio Oliveira Ribeiro da Fonseca e
Paulo Figueiredo Parreiras Horta obtiveram um voto, cada um, para landesa e escandinava, tendo sido designado o conselheiro José de
primeiro lugar, sendo que os dois últimos obtiveram seu voto dado "em Oliveira Marques para .apresentar parecer sobre o assunto.
O secretário passou, então, a ler o texto completo do Regimento
chave" pelo examinador Pereira Travessos, que os considerou, assim,
Interno do Conselho, o qual foi aprovado pela seguinte resolução:,
"em igualdade de condições".
7. Resumindo, opino por que se, considere válid3 o cencurso
Resolução n. 8
para o efeito de preenchimento, até Si de dezembro corrente, das
vagas porventura existentes de biologistas da classe K, do Quadra I
O Conselho de Imigração e Colonização,
do Ministério da Educação e Saude.
• Não havendo classificação das habilitados e em atenção h aproConsiderando que lhe incumbe organizar seu regimento interno,
vação que o Exmo. Sr. Presidente da República se dignou dar, em de acordo
com a Adia d do art. 225 do decreto n. 3.010, de 20 de
28 de eetembro último. h. exposição de motivos que lhe foi enderiçada agosto de 1938;
pelo presidente deste Departamento, em 26 do mesmo mês, a prefeque o projeto de- regimento interno, apresentado
rência deve caber aos "que já exercerra função pública, como funeio- pelaConsiderando
comissão composta dos conselheiros Artur Hehl Neiva, Dulia
nários ou extranumerários".
Se a aplicação desse critério não preencher todas as vagas, a pre- Pinheiro Machado e José de Oliveira Marques, preenche inteiramente
fim;
ferência deve caber a quem melhor possa ocupar as vagas restantes, esse Considerando
suas decisões deverão ser soberanas e ter
de acordo com as especializações necessárias ao bom desempenho da força de lei em todoque
o teçritório da República;
tarefa do instituto Osvaldo Cruz.
8, Observo que, além dos Drs. Antônio Augusto Xavier e Fábio
Resolve:
Leoni Werneck, outros candidatos habilitados requereram nomeação.
1°, aprovar o projeto de regimento interno acima referido;
Retardei o andamento do presente processo. para que cegassem os
2°, sugerir, respeitosamente, ao Sr. Presidente da República a
demais, mas o curto prazo que resta até o fim do mês impediu-me de conveniência
de sua transformação em decreto-lei.
prelongar a espera.
Rio de Janeiro, em 31 de outubro de 1938. — João Carlos Muni:,
Para facilidade de qualquer indagação a respeito, .ferneço ae seLima Comera. — Artur Ilehl Neiva.
guintes retas, ao meu alcance, não podendo afirmar 30 Iodas as in- presidente. — Major Aristoteles
Attila
Alonleiro
Ãché. — Dulphe Pinheiro MaCapitão
de
fragata
—
dicaçõe.s se referem, ou mio, ao caso (os nomes a que se acham li- chado. — Luiz Betim Paes Leme. — Jose de Oliveira Marques.
gadas as indicaca ps são ele habilitados no concurso), nem se todos os
casos estãe incluidos nelas:
O Sr. presidente, referindo-se ao art. 231 do decreto n. 3.010,
Areanin Pena Soares de Azevedo — Processos 486, 879, 1.202, de 1938, propôs ao Conselho que se lemidasse aos Estados da União,
mais diretamente interessados com a imigração, a conveniência de
1.550, 2.197, 2.405 e 5.099;
(Meta o Mendes de Oliveira Castro — Processos 1.990 o 3.089; nomdarern observadores iunto ao Conselho. A pro p osta foi apro.
vala.
Revoem Lent -- Processo 224:

CONSELHO DE IMIGRATA0 E COLONISMKO
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dona!, a diferença que por direito lhe cabe, corerspondente aos
seus vencimentos anuais de disponibilidade.
N. 1.675 — Transmitindo a demonstração da aplicação do adi.
antamento de 2:65(0u0 concedido ao porteiro do Tribunal do Juri,
Joáo de Sonsa Neves, e destinado a despesas miúdas e do pronto
pagamento, nus meses de junho e agosto- dêste ano.
N. 1.681 — Soliritondo o pagamento, no Tesouro Nacional, da
Imporiancia do 46600, á Rade Mineira de Viação, proveniente de
passagens fornecidas
xima para o dia 7 de novonthro.
Polícia Civil, em março e abril dêste ano.
N. 1.682 _ Sollaitando o pagamento, no Tesouro Nacional, da
Rio de Janeiro, 21 de outubro rir 19. — l e ão Caries II; 7171,Z, íropontancia o 1.53$300,
á Estrada de Ferro Sorocabana, proveniente
presid e nte, — Jollo Entilin Ribeiro , s e riei ário.
de fornecimento de passagens á Polícia Civil, em janeiro último.
N. 1,.68i — Solicitando o pagamento, no Tesouro Nacoinal, da
mmortancia de 319500. a Devanir de Lima Gil, arquivista da classe
do Arquivo Nor. ional„ corno indenização da despesa efetuada
A Diretoria da imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
o despacho de sua bagagem de Belo Horizonte para esta Cadgr, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício com
pital.
Segunda Secção
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao p0rodo de 12 meses. Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
N. 1.622 — Solicitando o pagamento, no Tesouro Nacional, da
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovaçáo. nas re- importancia de 5068000, ao Lloyd Brasileiro, proveniente de fornede uma passagem, em objeto de serviço público, ao senhor
partições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Allánden cimento
liermelindo de Gusmão Castelo Branco Filho, nomeado para exercer
o cargo de adjunto de promotor do 20 Termo da Comarca de aio
Mesas de Rendas e Coletorias.
Branco, no Território dn Acre, desta Capital a Belém, com direito a
Interrti Pç ãO e m São Luiz.
N. 1.683 — Solicitando o pagamento, no Tesouro Nacional, da
Aos funcionários publicar federais, estadoais e municipais é fa- impo/lano/a
de 8:7508000, aos 57 funcionários em Rilha mencionacultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de dos, proveniente do serviços extraordinários prestados fora das bone
20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 28$000. de expediente na Secretaria de Estado déste Ministério, 'em novembro
último,

O conselheiro Artur Reli! Neiva solicitou para que fome assi'nado, em ata, a declaração de que, apesar da boa vontade que semore
'encontrou, era provavel que a Policia do Distrito Federal não pudesse organizar o erviço cie Registo de Eetrangeiroe, no prazo marcado pela lei, vir, to a lentidão da máquina burocrática, declaração
essa que a Polícia fazia para ressalva da sua responsabilidade tutitia.
A se.ssão foi encerrada ii mzi hm as, 1 elido sido mareado a pró-

Primeira Secção

SECRETARIAS DE ESTADO
Ministério da Justiça e Negbios Interiores
Diretoria da Contabilidade
Expediente de 30 de novembro de 1938
Primeira Secção

ATOS DO SR. DIRETOR

Ofícios:
Ao Sr. diretor da Secretaria do extinto Senado:
N. 88 — Transmitindo processos diversos, relativos áo paga.
mento das importancias de 1:9508000, 4:2228000 e 35:5098500, ás
firmas mencionadas, proveniente de fornecimentos feitos áquela Secretaria em 1929 e 1930, e solicitando providências afim de ser mais
uma vez verificado se, da respectiva escrituração, constam documentos comprobatórios da autorização dos fornecimentos e da entrega do
material.
Segunda Secção

Ao Sr. diretor da Escola 15 de Novembro:
N. 74 — Reiterando os termos dos ofícios na. 12 32 o 53, déste
Avisos:
ano, o solicitando providências afim de ser comunicada a este MiAo1. ministro da Fazenda
nistério a imoortancia das fianças a que devem ficar su j eitos 08
N. 1.66-4 — Restituindo o processo
,
referente á abertura do funcionários que exercem cargos de almoxarife, naquela Escola,
crédito especial de 1.61j ,4;,6,:tieu, destinado a alumi er as ciaapasas tendo em vista a respectiva classe, de acórdo com a lei n. 284.
com o lornedinento de lavo:Á:imolo aos buardas e iudeiouárius
wrus

Do

IS iSTIto

P011em Civil, acompanhado da copia do oficio em que aquela Policia presta os eselarecinendos sol ¡citados, e da d...monstração do
"quentura" necessario para lazie , face á despesa de que se trata.
1.667
laudo a entriga, nu esouro Nacional, da unportancia de 9:600000, como adiantamento, ao bacharel Guille.,rme
Catrambi, tesoureiro da imprensa Nacional, de,stinado ás despesos
imitidas e de pronto pagamento,nos meses de novembro e dezemoro

dêste ano.
N. 1.668 — Transmitindo a demonstração da aplica..ão do adiantamento de 9:6008000, concedido ao bacharel Guilherme Calrambi,
tesoureiro da Imprensa Nacional, para despesas miúdas e de pronto
pagamento, nos meses de maio a julho dèste ano,
N. 1.669 — Seliedamdo o pagamento, no Tesouro Nacional, da
importanda de 4808000, a Casa Sousa Batista Sz Comp. Ltda. proveniente de trabalhos executados na Diretoria de Contabilidade
désie "Ministério, em outubro lindo.
N. 1.670 — Solicitando o pagamento, no Testmro Nacional, da
importancia de 1:9974;600. a Soares Lavrador & Comp., proveniente
de fornecimentos feitos- á Escola 15 de Novembro, nos meses de
julho a setembro dêste ano.
. N. 1.671 — Solicitando o pagamento, no Tesouro Nacionel,
da importancia de 3568500. á Companhia Telefônica Brasileira, proveniente de assinatura de telefones, no período de 1 de janeiro a 30
de junho último, no Arquivo Nacional.
N. 1.672 — Solicitando o 1,agamento, no Tesoure., Nacio.-..al,
imporlancia de 57•4$700, á Seciété Anonyme du Gaz de Rio tic Janeiro, proverdente de consumo de luz elnri•a, nos 111::'S('S de
a julho ultimos, no Arquivo Nacional.
N. 1.673 — Solicitando o pagamento, no Tesouro Nacional . (%
importando de 574$100, á Companhia de Corda, Luz e Força ‘11)
de Janei r o Ltda.. proveniente de consumo de energia elatrie l nos
meses de maio a ,bilho Ultimos, no Arquivo Naeional.
N. 1.674 — Comunicando que, segundo informares rIa f);_ig,.
, ) esa
vantagens da disponibilidade rio bacharel Fal'a

(dreier da classe "K". ria extinta Se rrotaria. do Tribunal
do Estada da ni r, . fi c• n y ara alteradas de 12;19 ,4400, pa
so!
:irovideerias afim de que. conforme i
• sc hrmnif j 911 eviee rlI Minish ç rin, seja paga, 110 Te:m3ro Na-

enr

ATOS DO SR. DIRETOR

Expediente de 3 de dezembro de 1938
Telegrama:
Ao Sr. delegado fiscal no Estado de Minas Gerais:
Comunicanifo que foram solicitadas providências urgentes junto
ao Ministério da Fazenda afim de serem distribuidos àquela Det,
gaeia Fiscal os créditos suplementares abertos pelo decreto-lei número 831, para despesas dos Patronatos. Artur Bernardes e veneesláu
Braz.
Primeira See.fio
Ofícios:
Ao Sr. diretor da Imprensa Nacional:
N. 462 — Solicitando providências afim de que a fatura da Companhia Telefônica Brasileira, enviada a este Ministério com o oficio
n. 2.336, seja classificada h conta do empenho n. 20, pelo qual deveria correr a despesa quando foi prestado o serviço por aquela Companhia,
— Ao Sr. diretor geral de Expediente e Contabilidade da Policia
Civil:
S. 1.309 — Transmitindo o processo em que é interessado Antônio Pedroso Reis, administrador aposentado no Necrotério do Instituto Médico Legal da Polícia, e solicitando providências afim de
que, de conformidade com a" exigência da Diretoria da Despesa Pública, seja excluida da respectiva folha de pagamento a importAncia
correspondente ao período de 13 a 26 de agosto de 1934, em que se
adiava aposentado o aludido funcionário..
—Ao Sr. engenheiro chefe do Escritório de Obras deste Ministrio

N. 231 — Comunicando que os documentos da prestecão contas, na importaneia de 84!1458800, para serem aprovados pelo senhor
ministro, dependem da remessa dos demais referentes à aplicação do
saldo existeote do adiaittarcento recebido

t_
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— Ao Sr. diretor da Companhia Brasileira de Navegação do
Rio Amazonas:
N. 14 — Transmitido° a l a via do empenho a favor daquela
Companhia, na importância de 1:0008000, para ocorrer ao pagamento
de despesa com passagens requisitadas por esta Secretaria de Estado.
— Idênticos:
N. 1 .1 — An Sr. diretor da •Companhia Nacional de Novogação
Costeira, empenho na importância de 1:400$000.
N. 15 — Ao Sr. diretor da, Leopoldina ltailway, empenho no
Importância de 4:5e0e000.
Segunda Secção
Ao Sr. contador geral da República:
N. 13 — Transmitindo cópia do inventário e passagem de responsabilidade dos materiais e bens móveis pertencentes à Fazenda
Nacional existentes no Patronato Agrícola Artur Bernardes.
N. 3,8 — 'Onde° ao Sr. diretor do Domínio da União.
ATOS DO SR MINISTRO

Expediente de 5 de dezembro de 1938
Primeira Secção

•

•

Avisos:
Ao Sr. ministro da Fazenda:
N. 1.Cie3 — Solicitando o pagamento, no Tesouro Nacional,
importância de 11:617$800, à Société Anonyme du Gas de Rio de
Janeiro, proveniente do consumo de luz elétrica e gás, em agosto
último, na Imprensa Nacional.
S. 1.687 — Solicitando a`entrega, no Tesouro Nacional, da importância de 6:250$500, corno adiantamento, ao chefe da portaria da
Secretaria de Estado deste Ministério, José Nunes Ramalho, para despesas miúdas e de pronto pagamento, e água, asseio, etc., no mês de
dezembro do corrente ano.
N. 1.688 — Solicitando o pagamento, no Tesouro Nacional, da
Importância de 4:0398000, correspondente aos vencimentos anuais
de disponibilidade a que tem direito no corrente exercício. Francisco te Assis e Melo, escrevente dos extintos Cartórios Privativos
do Serviço Eleitoral do Distrito Federal.
N. 1.689 — Solicitando providências afim de que, por conta da
imfortâneia de 405:0008000, em "ser" no Tribunal de Contas, destacada da subconsignação n. 18-(08) ., seja paga, no Tesouro Nacional, a João Luiz Gomes Júnior, Ferreira, Filho & Comp. e Soares
Lavrador & Comp. as importâncias das contas indicadas em relacão
enviada, no total de 404:99115500, proveniente de fornecimentos, nos
meses de abril a outubro deste ano, à Penitenciária Agrícola do Distrito Federal.
N. 1.691 — Solicitando o pagamento, no Tesouro Nacional. no
monsenhor António Jerónimo de Carvalho Rodrigues, capelão cantor
da ex-Capeta Imperial, a importância de 660$000, relativa a congroa
que lhe compete como serventuário, do culto católico, no corrente
exercício.
Segunda Secção
Ao Sr. Prefeito do Distrito Federal:
N. 64 — Transmitindo a planta de situação do edifício projetado
sobre as docas da Praça 15 de Novembro e destinado à Inspetoria
de Polícia Marítima e Posto Marítimo do Corpo de Bombeiros, e
Informando que deixa de ser incluída a de localização das estacas,
por isso que dependerá do projeto a ser elaborado, o qual aguarda
os pareceres daquela Municipalidade , e do Ministério da Agricultura.
— Ao Sr. presidente do Tribunal de Contas:
N. 346 — Solicitando o pa gamento, no Tesouro Nacional, da
importância de 6508000, a dona Maria do Amaral Vilela dos Santos,
proveniente de remuneração a que tem direito em novembro último, exercendo as funções de arquivista da Procuradoria do Tribunal de Segurança Nacional.
— Ao Sr. ministro da Fazenda:
N. 1.676 — Solicitando o pagamento, no Tesouro Nacional, da
importância de 7298400. a Castro Sobral & Comp., proveniente de
serviços prestados à Imprensa Nacional, em 1936.
ATOS DO SR. DIRETOR

Ofícios:
Ao Sr. engenheiro chefe do Escritório de Obras deste Ministério
N. 232 — Comunicando haver o Sr. Presidente da República,
por despacho de 21 do novembro finda, concedido autorizarão nora
execu-to das obras de que carece o cartório do 1 0 Ofício da .2 a Vara
de órfão e e Ausentes, orçadas em 1:286$000.
N. 232 — Comunicando haver o : Sr. Presidente da República,
por despacho de 28 de novembro findo. eoneedido entorizeção para
obras de adaplacflo nas salas onde fnnelonarn os serviro do protocolo des Diretorias de Justice r Interior e da Contabilidade deste
Ministério, até o limite de 4:940$000.

iftezernbro de 1038
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Serviço do Pessoal

Em 20 de dezembro de 1938
DE g PACHO DO ea. PRESIDENTE DA REPÚDLIC.A

(•) Petição do pessoal das Oficinas Gráficas e dr Encadernação
do Arquivo Nacional, pedindo ao Senhor Presidente da Republica e.quipernão de seus Vencimentos aos de seus colegas dos dentais estabele,
cimentos público ,. congêneres. — Indeferido, de acordo com o parecer.
O parecer é o seguinte: "Exino. Sr. Presidente da República — Submeteu Vossa Excelência à apreciação do antigo Coneollio Federal do
Serviço Público Civil o processo anexo em que o pessoal das Oficinas
Gráficas e de Encadernação do Arquivo Nacional, aproveitando a passagem do I° centenário dessa repartição, psie equiparação do vencimentos aos dcs colegas de estabelecimenros congeneroe. 2. A Comissão de Eficiência do Ministério da 'Justiça, reconhecendo, embora, que
o pedido em apreço não tem apóio legal, conclue pela oportunidade de
ser o assunto examinado pela administração, dada a situação de inferioridade de vencimentes em que ff:Nara:1e de fato: os petiefonários,
em confronto com Os demais colegas do próprio Ministário (Imprensa
Nacionel).' 3. Entretanto, à vista do que dispõe o art. 5 0 , Capítulo I,
da Lei número .28i, de 1936, tal argumento não procede. 4. A disparidade de vencimeotos hoje verificada já existia anteriormente ao
Reajustamento, pelo qual, de resto, os interessados foram grandemento
beneficiados, obtendo vencimentos superiores aos que percebiam e
sendo incluidos em cargos de carreira o que possibilitou, a uns, o
acesso que não tinham e, a outros, maiores facilidades nessa mesmo
acesso. 5. Nesta conformidade, tenho a honra do restituir a Vossa
Excelência o processo relativo ao assunto, opinando este Departamento
peia inipeocedência do pedido. AproVeito a oportunidade para renovar
a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo •respeito. —
Luiz Simões Lopes, presidente.
SEIÇÃO ADMINISIRATIVA
ATOS DO SR. MINISTRO

Por apostila de 14 de dezembro de 1938, foi declarada no decreto
de promoção, por antiguidade, de Joaquim .Cerreira Guimarães, guarda cio tráfego, da classe I?, que o nome do mesmo é Joaquim Ferreira
Magalhães e não como consta do citado decreto. (Processo n. SA/3.8
— 4.447)
e-- Por outra da mesma data, fui declarado no decreto de promoção, por antiguidade, de Valdemar Rosa Seabra, guarda de tráfego,
da classe 1), para o cargo da classe E, que a sua promoção foi feita
na,vaga decorrente da promoção de Joaquim Ferreira Magalhães e
não como consta do mesmo decreto. (Processo n. SA/38 — 4.417).
__ Por aposlilas de 30 de novembro da 1038, foi declarado nos
respectivos decre:.os, que passam a exercer idêntico lugar, indistintamente, perante quaisquer dos Juizes dos Feitos da Fazenda Pública
do Distrito Federal, nos termos dos arte. 10, parágrafo único, e 20
do decreto-lei n. 6, de 16 de novembro de 193, os seguintes oficiais
de justiça: Aurelio° Carrilho, (Mutilo Pinto Ferreira Mondo, João
Francieco de Barros, António José da Silva, Carlos Tilo Pereira,
Alba Vieira Mendonça, Alberto de Castro Sinmens da Silva. Jorge de
Andrade, Lúcio Baltazar da Silveira, António de Aguiar Costa. Osvaldo. Paiva, Dante José Alves Barbosa, David Homem Pereira, AIaro Lacerda de Carvalho, Eduardo de Almeida Alcoforado, José Alves
de Carvalho, José Montenegro, Afonso "de Aguiar Costa, Lin() Vilalba,
Luiz Napoleão Dantas Coelho, Antônio Leal da Silva. Eduardo Leão
Alves de Sousa, Augusto Berberick Vieira. Anísio Cardoso de Macedo,
Heitor Leite Sodré, João de Brito Cavalcante e Almiro Pereira Pinto.
(Processo n. SA/38 — 3.666)
Por portarias de 14 de dezembro de 1938, foram concedidas
licenças especiais, pelo prazo de seis meses, nos termos do art. I",
do decreto n. 42, de 15 de abril de 1935, &vendo os licenciados entrar co gozo da mesma dentro do prazo de oito dias, a: Aluísio Enes
Cavalcante, guarda civil, classe E, do Quadro II: João Augusto de
Sousa, expedidor, classe G, do Quadro 'Ur Antônio de Melro Lima,
escrevente classe G, do Quadro VI. (Processos os. SA/38 — 4.967.
4.978 e 4.960).
— Por outra da mesma data, foram concedidoa seis meses de
licença especial, nos termos do art. 1° do decreto n. 42, de 15 de
abril de 1935, a partir de 28 de novembro findo, ao oficial administrativo, classe K. da Secretaria do extinto Senado Federal, Marcos
5.022).
Lisboa de Oliveira. (Processo .n. SA/38
Por outra da mesma data, foram concedidos Ires meses de
licença especial, em prorrogação, nos termos dos arte. 1° e 4 0 do
decreto n. 42, de 15 de abril de 1935, a Marcos Evangelista de Morais,
alfaiate, classe ll, do Quadro I, do mesmo Ministério. (Processo número SA/38 — 2.754).
— Por outra da mesma data, foram (influi:lidos ires meses de
licença, para tratamento de sande, nos termos do art. 8 0 , n. I, do
&ereto n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921, a Guilherme Gomes de
Oliveira, guarda civil, classe D, do Quadro II, do mesmo Ministério.
(Processo n. SA/38 — 3.503).
. • - l'or outra da mesma data, foi concedido um ano de licença,
nos termos do art. 19 do decreto n. 14.063. de 1 de tevereiro de
11)9 1. combinado com a lei n. 79, de 8 de julho de 1035, e a contar
de 20 de outubro último, a Joaquim'clo Rio Novo, servente, classe C,
do (Pada) II do mesmo Ministério. (Processo n. SA/38 -- 1.221).
(*) Reproduz-se por ter sido publicado com incorreções,
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Asilo de Indígenas e Orfans de Itambacuri (Minas Gerais), com-,
- Por apostila da mesma data, foi declarado na portaria de 8
de outubro do corrente ano, que concede sessenta dias de licença, nos provando auxílios recebidos em 1935, 20 semestre de 1936 e 1937.,
termos do art. 8°, n. 1, do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro de Aprovados os comprovantes. (S. E. 26.435-38).
Abrigo da Divina Provid%cia D. Gertrudes de Campos, de SãO
IP!, a Alfredo de Sonsa Machado, gire a mesma licença deverá ser
contada a partir de 9 de sa , tembro úlLiwo. (Proceso o. SA/33 - Paulo. comp:'ovando auxilio recebido em 1937. - Aprovada. (S. E.
2.870).
1:nprensa Nacional
ivri:Tore
Refluerirneolos desolehados
Dia 22 de det e rnhro d. 1938
Irdefer;do. VIL til velar
71.192/2,r .
Lorgro Alvo:, da Costa
O le, o desmnto era folha para ri,inatura.
Eurico de Matos 'P. 61.578,/. - Certiti q ue-se n une etmstar.
Isaltina Teixeira Passo ,: (P. 61.5'7-t8). - Certi(bpia-se o pie
DO SR.

constar.

AntóMo de Araujo (1i1 II')(P, (31,580/28). -

o que

doniar.

Sociedade ArVolima Marvio (P. (31 519/38), irarrevani-e.
David Santos S; Corno. (.1'.
- Inscrevam-se.
Vieira Bastos & Comp. (P.
. (31.521) . - InFerevam-se,
F. Pinto. Gomes á': Como
Madalena Sc. (fauno. (P 61.55113 g ) . - Inscrevam-se.
Inscrovam-se
A. Fernandes & Lemos (P. (31.552/3e).
A. Vieira da Mota (P. 61.553). -• Inscreva-se.

A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao período de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais - Delegacias Fiscais, Alfândegas,
Mesas de Rendas e Coletorias. .

29.100-38
At e neu. Te n xeira Mendes, de São Luiz (Maranhão), comprovan-•
tia ;. o i xílju rprejtjtio em 1937. - Aprovada. (S. E. 28.552-38).
Asilo Santa Rita, de Cuiabá (Mato Grosso), cornai-ovando ou-,
rec e bido s em 1934, 1935 e 1937. - Aprovadas. (S. E.,
28.6 :0-38 .
A-s wiaçro do As , is)(oicia e Proteção aos MúllOPeR; de Campina
(São Paulo), compl. ovairlo auxílibs recebidos em 1936 e 1937. II
E. 29.337-38).
Aprovadas ra.:
Asilo S:ig!'ildo 1:orixç5o doMaria. do Distrito Federal, comprovando auxílio p eceit:do em 1937. - Aprovada a prestação. (S. E.
23.999-38).
Associa¡Ao Iai:za de 711arillac, de Fortaleza (Ceará), compro-,
valido aux(lio recebolo em 1937. - Aprovada. (S. E. 28.013-38).
Associação Pri , n-filAra de Instrução e Trabalho para Cegos, de
Sanlos (Sio Paulo ) , comprovando auxílio recebidos no 2° semestre
de 19 3c, e e-,:erdeio de 1037. - Aprovadas. (S. E. 22.220-38).
Asilo tio Mãos N. S. do Bom Conselho, de Maceió (Bebedouro);
(A);igóas), comprovando auxílio recebido em 1937. - Aprovada.,
(8, E. 28.588-38).
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 13 de dezembro de 1938
Asilo Doris e Caridade, de Campina Grande (Paraíba), comprd-i
vando auxilio recebido em 1937. - Os documentos devem ser le-N
galiznilos. (S. E. 28.651-38).
Asilo da Velhice Desamparada,. de Cantagalo (Rio de Janeiro),
comprovando auxilio recebido em 1937. - Legalize os documentos.,
(S. E. 23.901-38).
Associação Protetora da Infância Desvalida, de Santos (SIO
Paulo), comprovando auxílios recebidos no 2° semestre de 1936 e
1° de 1937. - A instituição deve legalizar os documentos referente,'

a 1936 e completar a comprovação de 1937. (S. E. 28.609-33).
Associação das Damas de Caridade, de Vitória (Espirito Santon
comprovando auxílio recebido em 1937. - A documentação deve set
legalizada. (S. E. 28.586-38).
Casa dos Pobres de S. Vicente de Paulo, de Miracema (Rio dd
Aos funcionários públicos federais, estadeais e municipais é fai- Janeiro), comprovando auxilio recebido em 1937. - Os documento
cul:ado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de são insuficientes. (S. E. 28.662-38).
Casa Luiza de Marillac, no Distrito Federal, comprovando alio
a que tém direito, em duas prestações semestrais de 283000. xllio recebido no 2° semestre de 1937. - A instituição deve lega
lizar os documentos. (S. E. 22.215-38).
Escola Comercial Modelo, do Distrito Federal, comprovando atti
xílio recebido em 1937. - A Escola deve regularizar seus doeumens.
tos. (S. E. 22.903-38).
Ginásio Copacabana, do Distrito Federal, comprovando auxfild
recebido no 1° semestre de 1937. - A institutição deve fazer e(
EXPEDIENTE DO GABINETE DO MINISTRO
comprovação corespondente ao período para o qual foi concedido
No processo C.N.E. 548-38, referente ao concurso para a do- auxilio. (S. E. 22.232-38).
Hospital São Francisco de Assis, de Creio (Ceará), comprovar/4
cência livre da cadeira de Prótese Dentária, da Faculdade de Medicina
do auxilio recebido em 1937. - Os documentos devem trazer #
de Porto Alegre, o Sr. ministro exarou o seguinte despacho:
prova da liquidação da dívida, indispensável para sua aprovação,
"Não estando reunido o Conselho Nacional de Eduaação, tomo (S. E. 28.652-38).
conhecimento do caso deste processo para denidi-lo, independenteInstituto Santa Teresinha para Surdos e Mudos, de São Pauld,
mente de seu parecer. - Verifica-se que, no concurso processado comprovando auxílio recebido em 1937. - Os documentos não san
na Faculdade de Medicina de Porto Alegre, no mês passado, para Lisfazem. (S. E. 29.947-38).
a docência livre de prote g e dentária, houve a prática de atos irreInstituto de Proteção e Assistência à Infincia, de Belém (Pará)'
gulares e graves, para o fim de ser, na prova escrita, beneficiado o comprovando auxílio recebido em 1937. - Os documentos deveM
único candidato inscrito. É o que consta da incisiva informação trazer a declaração de entrada do material e o visto do diretor 44
do diretor da Faculdade. É o que se depreende da atitude da con- Instituto. (S. E. 31.191-38).
gregação, que, em moção assinada por grande maioria dos profesSociedade de Assistência aos Lazaros e Defesa contra a Leprzl,
sores, hipiteca solidariedade ao diretor, depois de seu ato, suspen- de São Luiz (Maranhão), comprovando auxilio recebido em 1937.
dendo a realização do concurso e pleiteando a sua anulação. - Em A prestação deve sor feita no total do auxilio. (S. E. 28.548-38).4
face do ocorrido, resolvo declarar a prova escrita eivada de nulidade
Externato N. 8. Auxiliadora, de São Paulo, pedindo andamento
e portanto insubsistente. - Deve o diretor da Faculdade de Medi- do processo referente ao exercício de 1936. - A instituição dever*
cina de Paite Alegre, assim como todas as autoridades fe,derais do requerer o pagamento do auxílio por exercício encerrado. (S. EA
ensino, manter enérgica vigilância no sentido de não permitir, nas 4.641-36).
escolas, a prática as quaisquer atos ilegais ou desmoralizadores,
Dia 13
mormente daqueles que se refiram às provas prestadas por alunos
ou por candidatos ao magistério. - A atividade do Ministério da
Casa do Pobre de N. S. de Copacabana, do Distrito Federal,'
Educação em face de tais atos, é a de invariavel rigor, pois reco- comprovando auxilio recebido em 1937. - As faturas devem sal
conveninhece que a eficiência do ensino depende não apenas da
discriminadas. (S. E. 29.343-38).
ente montagem das escolas, senão lambem e sobretudo da estrita
Colégio Brasil, de S. Mateus (Rio de Janeiro), comprovando
Observância cios preceitos legais e das boas normas pedagógicas, auxilio recebido em 1937. - A comprovação não está regular e deve
por parte dos responsaveis pela direção P execução dos trabalhos es- ser legalizada. (S. E. 29.095-38).
colares. - 6-X1T-1938. - Capattem a."
Escola Normal Santa Teres.inha, de Caxambn (Minas Gerais);
comprovando auxílio recebido em 1937. - Os documentos devem sei!
regularizados, não podendo ser aceito o recibo referente a obras,
(S. E. 28.643-38).
Departamento de Administração Geral
Hospital São Vicente de Paulo, de Teófilo Otoni (Minas Gerais).
comprovando auxilio recebido em 1935. - A instituição deve com"
Serviço de Contabilidade
plelar a comprovação. (S. E. 29.348-38).
lnstiloto Comercial do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, coni:i
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAL
pro n:ando auxilio recebido em 1937. - A institutição deve legaliza
Dia 12 de.dezembro de 1933
(bs rino ,. niontu. (5. E. 22.229-38).
Orfanato Evangélico. do Distrito Federal. comprovando auxilio0
Asilo de Mendicidade, de afococa (São Panlo), comprovando auXftio recebido em 1937. - Aprovada a comprovarão. (5 , E. recebidos eto 1936, e 1° semestre de 1937. - A instiluicão deve rompe'
plelav a pro,-;I a :lin do 1937. (S. E. 26.455-38) .
U.305-38).
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Sociedade Beneficente e ,Caridade, de Lageado (R. G. do Sul),
bomprovando auxílios recebidos em 1934 e 1936. — A instituição
deve regularizar os documentos presentes e comprovar o auxílio de
$937. — (S. E. 23.897-38).
Santa Casa de Misericórdia, de Bagé (R. O. do Sul), compro'vendo auxílio recebido em 1936. — Os documentos apresentados
Pela instituição não servem porquanto se referem ao período de 1938,
quando a comprovação deve ser feita em relação ao período para
to Qual foi obtido o auxílio. (S. E. 29.308-38).

Serviço do Pessoal
SECÇÃO FINANCEIRA
Relação a que se refere as normas 8' e 9` da circular n. 7/38,
de 16 de agosto último, da Secretaria da Presidência da República,
doe funcionários que, na forma do despacho do Sr. Ministro, de 21
de novembro, constante do respectivo processo e de acôrdo com a
permissão contida no art. 89, do Regulamento desta Secretaria de Estado, aprovado pelo decreto n. 19.560, de 5 de janeiro de 1931, combinado com o art.. 399, e seu parágrafo, do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública, farão jús à gratificação por serviços a prestar,
fóra das horas" do expediente normal, ao Departamento Nacional de
Educação, durante o mês de dezembro corrente.
500$000
4. Thiers Martins Moreira — Téc. Educação "K"
3008000
2. Ademar Bittencourt da Silveira — Amanuense 1°..,
8008000'

Total
SECÇ ÃO FINANCEIRA

S. C. 44.319-38 — Academia Superior de Comércio, de Campinas. — Expeça-se a guia para o recolhimento da taxa de verifincão prévia, 1:500$C 00.
D. E. C. 812-36 — Delfim Rodrigues Braga. — De acordo, na
forma do parecei.
Recebidos:
D. E. C . 5.145-38 — Iva Chagas Carda — Relatório mês de
novembro — Escola Comercial de Cachoeiro de Itapemiriin — Espirite Santo.
D. E. C. 5.177-38 — Hilda D'Onofrio Papa — Relatório mês
Celégio N. S. do Carmo — Santos — Estado de S.
de novembro
Paulo.
D. E. C. 5.190-38 — Domingos Ruffolo — Relatório inès
novembro — Academia de Comércio llorácio Berlinek — Jaú —
Estado de S. Paulo.
D. E. C. 5.172-38 — Luiz Piva — Relatório mês de outubro
— Ginásio Santana — Uruguaiana — Rio Grande do Sul.
D. E. C. 5.102-r8 — Edmir Pederneiras Furquim — Relatório mês de novembro — Colégio Emulação — Distrito Federal.
D. E. C. 5.00.5-38 — Emanuel da Cunha Viana — Relatório
mês de outubro — F,scola Diocesana Camercial de Niterói — Estado
do Rio.
D. E. C. 4.996-38 — Emanuel da Cunha Viana — Relatório
mês de outubro — Faculdade Fluminense de Comércio .— Niterói
•— Estado (I(' Rio.
- D. E. C. 5.06S-38 — Pedro Eustáquio Vieira — Relatório
mês de outubro — Academia de Comércio de Caruarilt — Estado de
Pernambuco.
D. E. C. 5.135 . 38 —* Paulo Ferreira Campanha — Relatório
mês de outubro — Llceu Acadêmico São Paulo — São Paulo.

Relação a que se referem as normas 8° e 9' da circular n. 7/38,1
de 16 de agosto último, da Secretaria da Presidência da República,
Ofícios:
dos funcionários que, na forma do despacho do Sr. Ministro, de 21
de novembro, constante do respectivo processo 'e de acôrdo com a
N. 2.964 — Dr, João Alfredo Cavalcanti de Albuquerque, dlpermissão contida no art. 89, do Regulamento desta Secretaria de
do Serviço de Contabilidade do Ministério da Educação.
Estado, aprovado pelo decreto n. 19.560, de 5 de janeiro de 1931,, reterN.
2.865 — Uh dor do Serviço de Pessoal do Ministério da
combinado com o art. 399 e seu parágrafo, do Regulamento Geral de Educação e Saild e.
Contabilidade Pública, fizeram jús à gratificação por serviços presN. 2.866 — Dr. João Alfredo Cavalcanti de Albuquerque, dltados, fóra das horas do expediente normal, ao Departamento Nacioretor do Serviço de Contabilidade do D. A. G.
nal de Educação, no período de 24 a 30 de novembro último.
N. 2.86r — Fiscal geral Dr. João Maria Cavaleanti de Albu1. niers Martins Moreira — Téc. de Educação "K"...
1168700
quergue.
It. Ademar Bittencourt da Silveira — Amanuense de
X" classe .
• 708000
Dr. João Alfredo Cavalcanti de Albuquerque, diN. 2.868
retor do Serviço de Contabilidade do D. A. G.
_Total
186(5700
........ .....
N. 2.869 — Inspetor Antônio Bittencourt Filho.
N. 2.870 — Inspetor Francisco de Castro Pires Júnior.
SECÇÃO FINANCEIRA
•
N. 2.87 — Contador seccional do Ministério da Educação e
Saúde.
Relação a que se referem as normas 8" e 9' da circular 7/38, de
41. 2.872 — Inspetor Renato Watson.
16 de agosto último, da Secretaria da Presidência da República, dos
N. 2.873 — ir. spetor Benedito Lino Soares.
• funcionários que, na forma do despacho do Sr. Ministro, de 19 de
N. 2.874 — Diretor da Divisão de Saúde Pública.
outubro, constante do respectivo processo e de acôrdo com a permisN. 2.875 — Inspetor Benedito Lino Soares.
são contida no art. 89, do Regulamento desta Secretaria de Estado,
aprovado pelo decreto n. 19.560, de 5 de janeiro de 1931, combinado
com p art. 399 e seu párágrafo, do regulamento Geral de Contabilidade Pública, farão jús à gratificação por serviços a serem presA Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
. fados, fóra das horas do expediente normal, à Divisão do Ensino
Comercial do Departamento Nacional de Educação, no mês de de- vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício
Éembro corrente.
de 1939, mediante pagamento da importancia correspondente ao periodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rue 13 de
$., Álvaro Pogi de Figueiredo --'Auxiliar de escrita,
4' classe
2008000 Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas re2. Durval de Miranda Cardoso — Auxiliar de escrita
4' classe .
2008000 partições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfindegas,
3. José Maria Cavalcanti de Albuquerque — Auxiliar
Mesas de Rendas e Coletorias.
de escrita, 4' classe .
200$000
4. Azzone Pazzaglia — Auxiliar de escrita, 4* classe
2008000 _
5. Arnohl James Templar — Auxiliar de escrita
2008000
6. Clodomiro José da Rocha — Continuo
1008000
Aos fencionários puhlicos federais, estadeais e municipais é facultado
pagar o custo da assinatura, computado JÁ o desconto da
Total
1:100$000
Secção Financeira, em 20 de dezembro de 1938. — Visto, S. So- 20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 28000.
doma da Fonseca, Chefe da Secção.
Departamento Nacional de Educação
l'ISÃO DE ENSINO COMERCIAL
EXPEDIENTE 114.. Se. DIRETOD DA DIVISÃO DE ENSINO COMERrItt

Da 17 de dezembro de 1938
S. C. ,52.8, 51-28 — Benedito Soares da Paixão. —
S. C. 6.873-28 — Joaquim de Miranda Rose. — Deferido.

Ministério das Relações Eiteriores
Por portaria de 20 do corrente
. Foi concedida ao consul de segunda classe — classe K, Luiz Ati:
gusto Linke de Alencastro, licença de três (3) meses, de acordo com
o art. 8°, o. 1, do decreto n. 14.063, de 1 de fevereiro de 1921.
Por ordem de 1 de novembro do corrente ano, foi autorizada a
lazer serviço extraordinário, quando necessário, a auxiliar de terceira classe Dulce Fonseca.
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A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercido
de 1939, mediante pagamento cia importância correspondente ao período de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou Mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias riscaia, Alfândegas,
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, .estadoais e municipais é facultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 24000.

Ministério da Fazenda
Diretoria Geral da Fazenda Nacional
EXPEDIENTE DO SR • DIRETOR GERAL

'Ao senhor diretor da Imprensa Nacional:
N. 401 — Solicitando providências no sentido de que continue,
durante o ano próximo de 1939, a mesma remessa de a fliario Oficial" e "Diário da Justiça" a este Ministério e repartições subordinadas desta Capital._
Dia 12
4.0 senhor diretor do Serviço do Pessoal:
N. 510 — Comunicando para os devidos fins, haver resolvido,
designar o agente fiscal do imposto de consumo no Distrito Federal,
António de Barros Carvalho, para seguir ao norte do Pais, afim de
ministrar aos agentes fiscais do imposto de consumo instruções gerais sobre o regime vigorante, em perfeito entendimento com os inspetores fiscais nos Estados.
Dia 15
Ao senhor diretor do Serviço do Pessoal:
. N. 512 — Comunicando que S. Ex. o Sr. Presidente de República aprovou, por despacha de 2 do corrente mês, a exposição número DF/488, de 30 de novembro último, do senhor presidente do
Departamento Administrativo do Serviço Público.
Pelo referido despacho, fitou mantida a regra contida na exposição n. DF/105, de 20 de setembro de 1938, do mesmo Departamento,
aprovada por despacho presidencial de igual data.
Na conformidade dessa decisão, os funcionários, nomeados ou
transferidos, depois da vigência da lei n. 284, de 28 de outubro de
1936, para cargos, cujos vencimentos se desdobram em ordenado •
quotas, não podem ser pagos, por esse sistema de remuneração, que
está abolido, cabendo-lhes, apenas, o vencimento — ordenado e gratificação — do padrão da classe a que pertence o cargo.
Devem, portanto, ser revogadas, para todos os efeitos, as ordens e instruções expedidas em contrário, suspendendo-se, imediatamente, todo e qualquer pagamento que se venha efetuando indevidamente, para que se o faça de acordo com o resolvido, isto é, de acordo
com a lei.
Nesse sentido, deverá ser baixada por esse Serviço circular às
repartiçi5es dependentes deste Ministério.
— Ao senhor diretor do Serviço do Pessoal:
N. 513 — Comunicando, para os devidos fins, haver resotvido,
autorizar o diretor do Laboratório Nacional de Análises — Dr. Galdino Ramos — a ir pessoalmente instalar e dirigir os trabalhos iniciais da Secção .daquele Laboratório junto á Alfândega de Santos.
Comunica, outrossim, que arbitrou a diária de 54000 (cinroc:nta
mil reis) para aquele diretor, devendo ser empenhada a impoliânoia
de 850$000 (oitocentos e cincoenta mil reis) à conta da verba 1 —
Pessoal — IV — Gratificações e auxilios — Subconsignação 27 —
Ajudas de custo e diárias — 02 — Administração da Fazenda Nacional, necessária à sua permanência fora desta Capital, até 31 de
dezembro do corrente ano.
Dia 16
Ao Sr. diretor do Servioo do Pessoal:
N. 818 — Transmitindo, para os devidos fine, o ato que disnensa,
a pedido', 0 oficial administrativo da classe "ir, do Quadro VII —
(Delegacias Fiscais), Raimundo Botelho Mala, da comissão em que
vinha servindo no Quadro Móvel do Tesouro Nacional, devendo o mesmo ter exercido, por conveniência do serviço, na Delegacia Fiscal do
Amazonas.
Portaria n. 8 i— Designando o escriturário da classe "F", do
Quadro VII (Delegacias Fiscais), Carlos Alberto de Oliveira Leite,
)ara servir ein comissão, no Quadro-Móvel do Tesouro Nacional.
.•;. 30 -- Designando o escriturário dá classe "F", do Quadro VII
aaes Ides Fiscais), Paulo Morim Goulart de Andrade, para servir,
1 1i molestos, rio Quadro Móvel do Tesouro Nacional.
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— Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
N. 517 — Transmitindo, para os devidos fins. o ato que desigra o
escriturário da classe "F"; Quadro VII (Delegacias Fiscais), Carlos
Alberto de Oliveira Leite, para servir, em comissão, no Quadro-Móvel
do Tesouro Nacional.
2. Em virtude dessa designação, aquele funcionara), que vinha
servindo no Conselho Superior de Tarifa, passará a ter exercício no
Arquivo deste Tesouro.
N. 516 — Transmitindo, para os devidos fins, o ato que designa
o escriturário da classe "F", do Quadro VII (Delegacias Fiscais), Paulo
Amorim Goulart de Andrade, para servir, em comissão, no Quadro
Móvel do Tesouro Nacional.
N. 514 — Solicitando providências no sentido de ser requisitada
à Estrada de Ferro Central do Brasil, uma passagem de ida e volta,
em 1" classe, com direito a leito, para o guarda-livros da classe "O",
do Quadro 1 — deste Ministério, Renato de Lindemberg Amora da
Estação desta cidade à de São Paulo, onde vai em objeto de serviço.
N. 515 — Comunicando que, tendo em vista as necessidaless do
Serviço, resolveu que os guardas-livros da classe "E", do Quadro I
deste Ministério, a que se refere o ofício dessa Diretoria n. 597, dq
8 do corrente, tenham exercício, respectivamente, nas repartições atlas,
xo mencionadas:
Augusto Moura Coutinho — D. R. Campanha.,
Elidia Pereira de Alencar — D. F. São Paulo.
Francisco Duarte Cabral — D. R. São Paulo.
Isaura Metias de Araújo — D. R. Pará.
João Batista de Carvalho — D. R. Baia.
Leopoldo Varela Pereira de Sousa — D. F. GoiLda
Maria de Lourdes Teorga — Alf. João Pessóa.
Mário Macedo — D. F. Minas Gerais.
Mauro Monteiro — D. F. São Paulo.
Merice Fernandes Pereira — D. F. Mato Grosso.)
Milton Toreli — E. F. Goiáz.
Ossian de Morven Calafange — D. F. Maranhão.
Sebastião Maciel Monteiro de Oliveira — D. R. Baird,Ao Sr. diretor das Rendas Internas:
N. 519 — Comunicando para os desidos fins, que o Ministério
da Viação, atendendo ao que solicitou esta Diretoria, já providenciou nu sentido de ser concedida franquia postal-telegráfica ao insletor de coletorias federais no Rio Grande do Norte, Osmundo de
/anojo Costa.
— Ao Sr. ministro da Viação:
57 — Solicitando providências no sentido de serem concedidas franquias p ostal-telegráfica, no corrente exercido, em objeto
de serviço, ao inspetor do Serviço de Fiscalização da Garimpagem e
Comércio de Pedras Preciosas, no Estado de Minas Gerais, Moacir
Gluanaleirino Freiria
— Ao doutor juiz da Terceira Preteria Civel:
N. 402 — De conformidade com o resolvido no processo número 92.524, de 1938, comunica que, por despacho de 8 do corrente mês, resolveu autorizar o pagamento da importância de setecentos e sessenta e sete mil e cem réis (7672100) à Dr. Isaura Martins do Lago.
2. Fica, assim, cumprido o alvará de autorização de 24 de novembro último, desse Juízo.
— Ao Sr. presdiente da COTaiS40 de Eficiência:
N. 463 — Comonicando, para os devidos fins que o Ministério
da Viação, atendendo ao que solicitou esta Diretoria, já providenciou
no sentido de ser concedida franquia postal-telegráfica à correspondência que, em objeto de serviço público, for 'apresentada por Vossa
Senhoria.
— Ao Sr. presidente do Banco do Brasil:
N. 737 — Transmitindo o processo fichado no Tesouro Nacional
sob n 90.965, de 1936, solicita a audiência desse Banco sobre o ase
santo.
— Ao Sr. diretor das Rendas Internas;
N. 520 — Comunicando, para os devidos fins, que o Ministério
da Viação, atendendo ao que solicitou esta Diretoria, Já providenciou
no sentido de serem concedidas franquias postal e telegráfica, no
corrente exercício, em objeto de serviço, ao inspetor de coletorias te-.
deraas, no Estado do Paraná, Romeu Pires Ferreira,
— Ao Sr. ministro da Viação:
N. 58 — Solicitando providências no sentido da serem concedidas, no corrente exercido, franquias postal e telegráfica, em objeto de serviço, ao inspetor fiscal do imposto de consumo, no Es.
lado de Rio Grande do Sul, Carlos Marques Lisboa.
— Ao Sr. inspetor da Alfândega do Rio:
N. 108 — Comunicando, para os devidos fins, que o escriturar+,
da classe "G", do Quadro VIII (Alfândega — do Rio de Janeiro;
Artur Berbert de Carvalho, que serve como oficial de Gabinete desta
Diretaila Geral, compareceu ao expediente no período de 21 de nov embro a 20 de dezembro corrente:
— Au Sr. diretor da Recebedoria:
N. 103 — Comunicando, para os devidos fins, que os oficiais adrninalrativos da classe "I", Lauro Ribeiro da Boamorte e Valderniro
Ferreira Mendes, ambos do Quadro III (Recebedoria do Distrito Fecloral), que servem, respectivamente, como secretário e Auxiliar de
Gabinete desta Diretoria Geral, compareceram ao expediente no pe.
riodo de 21 de novembro a 20 do corrente mês.
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— Ao Sr. Ministro da Educação:
ti. 11 — Transmitindo o processo fichado no Tesouro Nacional,
sob ri. 91.060, de 1938, em que, é interessado o padre Hipólito fl hoyelon, solicita a audiência dêsse . Ministério stibre o assunto.

Dezembro de 1938
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EXPEDIENTE DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA
DESPACHO

— Ao Sr. presidente do Banco do Brasil:
Processo n. 43.248-38 — Acilino da Roeha, ex-despachante aduaN. 738 — Solicitando providências no sentido de ser transfe- neiro da Alfândega desta capital, pedindo sua reintegração. — Aprorida da, conta "Depósitos de Terceiros" para a da "Caixa de Apo- vado. Em 45-12-38. — GETÚLIO VARGAS.
sentadoria e Pensões do Serviço de Aguas e Esgotos do Di.strito
No parecer a que se refere o despacho acima, o Sr. ministro de
Federal", a quantia de vinte e oito contos, duzentos e noventa e sete Fazenda opina por que não seja atendido o pedido de reintegração
mil e seiscentos rins (28:2973600).
não sómente porque os despachantes aduaneiras não são funcionáN. 739 — Solicitando providências no sentido de ser transfe- rios públicos, como também porque a providência deveria abrange]
rido da conta "Depósitos de Terceiros" para a de "Caixa de Apo- a todos os ex-despachantes envolvidos no processo a que alude a iasentadoria e Pensões do Serviço de Aguas e Esgotos do Distrito formação prestada pela Alfândega desta capital, o que não seria pos-Federal" a quantia de trinta e cinco contos, quatrocentos e vinte e sivel, visto haver ali excedentes.
sete mil e duzentos réis (35:4273200).
EXPEDLEN
. TE DO SR. MINISTRO
— Ao Sr. delegado fiscal em São Paulo:
DESPACHOS
N. 22 — Transmitindo o processo fichado no Tesouro Nacional
Sob n. 85.729, de 1938, solicita audiência a respeito.
Processo n. 89.Z98-38 — Demócrito Humberto Cícero, habilitado
— Ao Sr. presidente do Banco do Brasil:
em concurso de guarda aduaneiro, pedindo sua nomeação. -- Aguarde
N. 740 — Solicitando providências no sentido de ser transfe- a • ocorrência de vaga. (13-12-38.)
•
rido da conta "Receita da União" para a de "Depósitos de Terceiros",
Processo n. 69.344-38 — Telegrama da Delegacia Fiscal em
a quantia de onzecontos, cento e cincoenta e sete mil e seiscentos Pernambuco, propondo a admissão de Valdemar Pessoa Ramos para
a vaga de auxiliar técnico de quarta classe na SubconLadoria Seccional
raia (11 :1573600) •
junto àquela delegacia, em virtude da nomeação da Em ald Siznando
— Ao Sr: diretor da Contabilidade da Educação:
Pinheiro, para o cargo de - escriturárie da classe E, do Luadro
N. 12 — Restituindo o processo fichado no Tesouro Nacional Tribunal
sob n. 61.315, de 1938,.,soiicita providências no sentido de serem (14-12-38.)de Contas, do Ministério da Fazenda. — Arquive-se.
satisfeitas as exigências do parecer de fls. da Diretoria da Despesa.
No referido processo a Contadoria Central da República informa
que para a vaga de e'xtranumerario aludida, já foi proposto o 'senhor
— Ao Sr. Ministro da Educação:
\reitor Palheiras Krausche, não havendo outra vaga em que o requeN. 13- — Transmitindo o processo fichado no Tesouro Nacional rente possa ser admitido.
sob n. 91.062, de 1938, em que á 'interessado o padre Hipólito ChoEXPEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAL DA FAZFNDA NACIONAL
velon, solicita, a audiência Mose Ministério sobre o assunto.

•

•

n

— -Ao Sr. presidente do Ronco do Brasil:
N. 741 — Solicitando providências no sentido de ser transferiria da conta "Receita da União" para a de "Depósitos de Terceiros",
a quantia de cento e setenta e um contos, setecentos e vinte e um
mil e trezentos réis (171:721$300.,
— Ao Sr. delegado fiscal no Pará:
N. 5 — Com referência ao telegrama n. 831, de 26 de setembro
Último, dessa Delegacia, comunica, 'para os devidos fins, haver resolvido, por despacho de 31 de outubro último, aprovar os atos dessa
Chefia, de que dá conta aquele telegrama.
— Ao Sr. presidente do Banco do Brasil:
N. 742 — Solicitando providências no sentido de -ser transferido, da conta "Depósitos de Terceiros" para a de "Receita da União",
a quantia de cento e trinta e sete contos, cento e cizooenta e sete mel
réus (137:157$000).
.

DESPACHOS

Processo n. 55.991-38 — João Correia de Araújo Filho, apresentando documento exigido na ordem n. 49, de 30 de junho último,
Delegacia Fiscal no Espirito Santo, relativamente ao concurso de
primeira entrância. — Inclua-se o requerente, definitivamente, na
relação dos candidatos aprovados: (5-8-38.)
Processo n. 81.352-38 — Vicente de Paula Baltazar Sodré, agente
fiscal do imposto de consumo no Distrito Federal, pedindo reconsideração do despacho, exarado no processo n. 28.683-38, que lhe negou
o abone das ajudas de custo de preparos de viagem e de primeiro estabelecimento. — Mantenho o despacho anterior, de acordo com o
panecer do Sr. diretor do Serviço do Pessoal. (13-12-38.)
No aludido parecer, o Sr. diretor do Pessoal opina que o requerente não tem direito algum a ajuda de custo solicitada, e que a
certidão de folhas 2, ora apresentada como justificativa ao seu pedido de reconsideração, não é suficiente para modificar o despacho
exarado em 18 de maio último, no processo n. 28.883-38, e publicado
no Diário Oficial de 17 de maio de 1938.

— Ao Sr gerente da Caixa Económica:
N. 465 — De conformidade com o - resolvido no processo fichado
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR DO PESSOAL!
cot n. 60.382, de 1938, comunica que, por despacho de 7 do corrente
mês, resolveu autorizar a entrega da caderneta n. 425.264,
série,
DESPACHO
1
dessa Caixa, com o depósito de seiscentos mil réis (600$), de propriedade de Francisco de Paula Silva Júnior, e que se achava ¡euProcesso 100.028-313 — Raimundo Botelho Maio, oficial sumis ()tonada neste Tesouro garantindo a responsabilidade de D. Maria da •nistrativo, da classe H, do quadro Vil — Delegacias Fiscais, manOlbria Paiva no cargo de agente do. Correio de São Domingos, em dado servir na Delegacia Fiscal no Estado do Amazonas, pedindo paNiterol.
gamento de ajuda de custo. — Indefiro o pedido, por falta de amplio..
— Ao Sr. gerente da Agência de Depósitos da Caixa Económica: legal. (20-42-38.
• *uasmensoins auximos
N. 486 — Com referência ao oficio o. 23, de 16 de novembro
•
findo, dessa agência, informa que a liquidação da caderneta número
O representante da Fazenda Nacional junto te inspeçães de saúde,
219.102, da 3 série, pretendida por D. Ludovina Ciandera, não pode
ser efetuada sem que haja, para isso, autorização do Tribunal de Dr. Alberto Gentile, contador 11, do quadro I, fez jits, durante o mês
Contas, em virtude de se achar aquela -caderneta caucionada ileste de dezembro de 1938, à gratificação de 2008, que foi arbitrada no
Tesouro, garantindo a responsabilidade de Antônio Sobrinho no cargo processo n. 3.173-938 (Empenho n. 7, de 3 de fevereiro de 1938),
o que se publica em virtude do que prescreve a Circular n. 7-38. de
de agente do Correio em Conselheiro Pauline.
16 de agosto de 1938, da Secretaria da Presidência da República. —
A respectiva folha foi organizada em 21 de dezembro de 1938.
Dia 10
Secretaria do Serviço do Pessoal, em 21 de dezembro de 4988.
Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
— America Passos Wirnarlies filho, secretário.
. N. •509 — Comunicando para os devidos fins, haver resolvido,
Folia de pagamento de :gratificação ao encarregado da ~kW
nesta data, que o escriturário, da classe E. Quadro VIII, João da zação
dos contratos hipotecários, referente aos mesas de novembro e
Mata Coelho, passe a servir na Diretoria da Despesa.
dezembro de 1938, organizada em virtude do despacha do Sr. miN. :508 — Comunicando para os devidos fins, haver resolvido, nistro
da Fazenda, proferido no processo n. 13.438, de 1933 a do
testa data, que o escriturário da classe O, Quadro IR, Durval de despacho
do Sr. diretor geral da Fazenda Nacional, exarado no proMendonça, passe a servir na Diretoria do Serviço do Pessoal.
cesso n. 68.706, de 1934:
Dia 14
Cargo — Nome — Importância
Encarregado,
Manuel
Pais de Oliveira
1 :COM!
Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
(Folha organizada na Secretaria cia Diretoria das Rendas 1nN. 511 — Transmitindo para OS devidos fins, o molas° boletim ternas, em 15' de dezembro de 1938 — Processo 'n. 99.807-38.1
;Iso frequência do pessoal com exercido nesta Diretoria Geral, relativo
Secretaria do Serviço do Pessoal, em 21 de dez:Ombro _de 1838.
ao período de 21 de novembro a 20 de dezembro corrente.
Ámerico Passos Guimarães filho, secretário.

r
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Folha de pagamento de gratificações, mandadas abonar, por serviços extraordinários, prestados durante o mês de dezembro corrente,
peles seguintes auxiliares da fiscalização das pedras preciosas, organizada de acordo com a eomunicação constante do oficio n• 23, de
24 de março do corrente ano. cio Sr. secretário chefe, do Gabinete
do •Sr. ministro da Fazenda:

Dezembro de 193g

__. Ao Sr. diretor do Serviços de Aguas e Esgotos do DistritO
Federal:
N. 1.116 — Remetendo o processo fichado no Tesouro, eoli 0
n. 85.949/38, formado com o ofício n. 38.897, de 19 de abril ultimo,

da Procuradoria da República à Recebedoria do Distrito Iedcral, O
com as pecas do executivo fiscal n. 2.765, serie 11. C., movido pela
Fazenda Nacional contra Fernando Marques Soma, solicita esclarecimentos de que cogita o parecer da Secção da Divida Ativa, consta:ata!
do referido processo.
!
—
Remetendo o processo fichado no Tesouro soti{
620$0
31.521/38, formado com o ofício da Procuradoria Criminal da
República n. 1.908, de 5 de julho de 1935, à Recebedoria do Distrito 1

Nomes — Dias — Importância
Paulo Teixeira. Soares,
agente fiscal do imposto de
N.
1.117
consumo)
31
n.
Casar Pinheiro de Oliveira Lima, (agente fiscal do
imposto de consumo)
31
6200
Deoclides Pereira Fortes. (guarda da polícia aduaneira da Alfândega do Rio de Janeiro)
31
62020
(Folha organizada pela Secretaria da Diretoria das !tendas Internas., em 16 de dezembro de 1938 — Processo n. :19 .162-38 .
Secretaria do Serviço do Pessoal, em 21 de dezembro de 1938.
— America Passos Guimarães filho, secretário.

Federal, e com as peças do executivo fiscal n. 5.379, serie F. T.,
movido pela Fazenda Nacional contra Luiz (menor), solicita cs es- !
clarecimentos de que cogita o parecer da Secção da Divida Atiy% 1
constante do aludido processo.

•-•_1

.•'
....,
ases
.., . .1
- • _1

s --.-.:

Diretoria do Domínio da União

Dia 20 de dezembro de 1938

SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

POSSES
MELAR de Lourdes Teorga e Milt on Toreli, do cargo da classe E,'
da carreira de guarda-livros, do quadro 1°, dèste ministério.

osemos
Dia 6 de dezembro de 1938
Ao Sr. delegado fiscal no Estado do Rio de Janeiro: •
N. 652 — Transmitindo a portaria do Sr. diretor geral, concedendo um ano de licença-prêmio ao escrivão da Coletoria Federal em
Cabo Frio, no mesmo Estado, António da Cunha Azevedo.
— Ao Sr. diretor da Secção de Fiscalização do Exercício Profissional:
N. 652 — Solicitando providências, no sentido de ser inspecionado de saúde, para efeito de posse„ Augusto Moura Coutinho, nomeado para exercer o cargo da classe E. da carreira de guarda-livros, do quadro I.
Dia 12
N. 212 — Comunicando que o Sr. diretor geral resolveu deferir
o requerimento em que o tesoureiro, aposentado, da agência postal de
Nova Friburgo, Augusto Marques Braga, pede lhe seja permitido indenizar, em parcelas mensais correspondentes à décima parte de seus
vencimentos, a importância recebida a maior dos cofres da União.
— Ao delegado fiscal no Estado do Rio Grande do Sul:
N. 403 — Transmitindo a portaria do Sr. diretor gsral, concedendo uru mês de licença, em prorrogação, ao escriturário da classe
G, do quadro VII, Carlos Gibson Ferreira de Azevedo.
— Ao Sr. inspetor da Alfândega do Rio Grande:
N. 402 — Atendendo o telegrama n. 772, de 7 do corrente, e remetendo a mesma Alfândega 80 boletins de merecimento.
— Ao Sr. delegado fiscal em São Paulo:
N. 466 — Transmitindo a portaria do Sr. diretor geral, concedendo seis meses de licença-prêmio à dactilógrafa da classe D, do
quadro VII, Mede Cetato dos Santos, com exercício na mesma repartição.
— Ao Sr. inspetor da Alfândega de Santos:
N. 465 — Transmitindo a portaria do Sr. diretor geral, concedendo sessenta dias de licença, para tratamento de saúde, ao marinheiro da classe D, do quadro VIII, José Aragão, com exercido na
mesma repartição.
— Ao Sr. delegado fiscal em Sergipe:
N. 99 — Comunicando que o Sr. diretor geral deferiu o requerimento em que a dactilógrafa, interina, da classe C, do quadro vII,
Eulina de Aguiar Boto de Barros, com exercício na mesma delegacia,
pede sua reinclusão na lista dos candidatos aprovadps no concurso,
para provimente de empregos de primeira instância das repartições
de Fazenda, realizado no aludido Estado, em 1935, tendo a requerente
satisfeito a exigência do do despacho do Sr. diretor geral.

EXPEDIENTE DO ER DIRETOR

Dia 21 de dezembro de 1938
Portaria n. 111
Ao Sr. chefe do Serviço do Comunicações:
O diretor do Domínio da União, tendo em vista a faculdade qui!!
lhe confere o disposto na alínea d do art. 14 do Regimento desta
Diretoria, resclve expedir as seguintes instruçõe,s, que deverão sec!
observadas no Protocolo, Arquivo e Portaria do Serviço de Comunicaçõ es, criado pelo decreto n. 3.102, de 23 de setembro de 1938:
I — O Protocolo, o Arquivo e a Portaria ficam subordinados ao
Serviço de Comunicações, como determina a alínea c do art. 10, da
decreto n. 3.102, de 23 de setembro de 1938, que aprovou o Regi.,
mento desta Diretoria.
DO PROTOCOLO

Ao Protocolo, cujos serviços devem obedecer ao iegimet
do Protocolo Geral do Tesouro Nacional, compete:
a) receber e distribuir, depois de convenientemente registrados',
todos os papeis que constituirem correspondência e processos RIDO
tuados, destinados ao expediente desta Diretoria;
h) numerar e expedir os atos assinados pelo diretor ou chefes
de serviço;
c) prestar informações sobre os serviços a seu cargo e relativae
mente aos papeis em andamento, atendendo às partes interessadas,
das 12 às 16 horas;
III — Nenhum processo será posto em andamento sem que(
tenha recebido, previamente, o número de ordem do Protocolo Geral,
salvo em casos especiais de providências imediatas.
IV — Os processos recebidos, em primeira mão, do Protocola
Geral, serão registrados e depois fichados para o devido andamento,
devendo o funcionário que os escriturar rebricá-los junto ao earimbq
da ficha.
V — Os processos serão encaminhados às Secções e entregues aut
Protocolo em relação, em duplicata, onde os funcionários que 0(
receberem passarão recibo.
VI — As juntadas de processos e documentos serão feitas
Protocolo.
VII —Quando o processo a ser junto se encontrar em algurnit
das Secções da Diretoria, dele será feita requisição em papeleta pr6.1
pria, excetuando-se os processos arquivados, para os quais a regule
"lição deverá ser feita em papeleta do Arquive.
VIII — Quando os processos não tiverem distribuição feita pelaie
Secções de onde forem recebidos, o Protocolo distribui-los-à, senda'
defeso o trânsito de processo em mão, bem como de funcionário para
funcionário e de uma Secção para outra, sem anotação na ficha dq
movimento.
IX— Dos atos expedidos, e de que trata o item b do Inciso Jr,
serão extraidas quatro vias, que assim se distribuirão:
A 1' via será encaminhada ao destinatário, a 2', ficará arquivada
no Protocolo, a 3°, junta ao processo e a 4', será enviada à Secção que',
Procuradoria Geral da Fazenda Pública
houver erganizado o expediente.
X — Oe processos com distribuição de "Aguardar" ficarão niti
Dia 21 de dezembro de 1938
Protocolo durante trinta dias e, expirado esse prazo, tornarão às res..
pectivas Secções, para as providências que forem julgadas neceseke
Ao Sr. Dr. procurador da República, no Estado de São Paulof
rias.
N. 1.113 — Remete duas certidões do dívida de ns. 5.044 e
?ai —
processos e suas peças, quando juntos a outros OU
5.074, serie G. S., extraídas contra J. Menegon & Comp. o S. Fileppo desanexados,Osserão
anotados nas fichas respectivas, onde tambensi
& Irmão, domiciliados nesse Estado, na inaportància de 5:1003000.
ser5o anotadas os despachos proferidos.
— Ao Sr. br. 3° procurador da República:
XlI — A distribuição dos processos seá, feita conforme o gt-i
N. 1.114 — Remete 37 certidões de divida, de na. 5.275 a 6311, souto de cada um, às respectivas Secções da seguinte forma:
da serie F. X., no total de 8:060$000.
1
A Divisão de Engenharia:
— Ao Sr. Dr. chefe do Centro de Saúde n. 4:
a) os quee tratarem de projetos, especifi caçoes; orement04
N. i.i15 — Restitue o processo fichado sob n. 44.806/38, em bases de editais, dados técnicos para obras, aforamentos e material
que é autuado o Sr. Manuel Tomáz Serpa, por infração dos artigos
.:..;
02, 674 - 2 e 677, do Regulamento Sanitário em vigor.
0,; recibos dos Serviços Regionais pertinentes
letra à e oS
' Deixa de ser efetuada a inscrição pedida, em virtude de haver cuialhos foram pedidas:
sido depositada a multa constante do mesmo processo, na Teottraria
A Divião de Cadastro e Registo:
1,I1+ . di , SPIP111 IPS[leil0 ao tombamento, oaJu e planttt,
lo Ministério da Educação, em 29 de abril último. conformo e veriYica da relação fornecida em 21 de junho deste ano.
iil los ben-z da União;
—

g
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b) os que encaminherem relações e inventáNos de bens nacionais, com os cestos rrcessárius à confecção do balanço patriinoniel da
união;
c) os de aquisição e alienação de próprios nacionais o de aforaMentos, quando ultrimado.s, para o necessário registo;
d) os que Mclagarem sobre situação de próprios n trienais, com
polidos de informações relativamente a documentos, e que iiansitarem na Diretoria com elementos de ação direta no reg istro dos bens
Øa União;
e) os ri:latis os à venda de próprios.
.•
Ao Seeviçe Regional no Distrito Federal:
a) os da aquisição, alienação, aforamento o locação de próprios
eirsoionais;
b) os referentes a ol.ras e topografia e os cujas audiências lhes
forem pedidas, todos com relação rio Distrito Federal.
Ao SerViço de Contabilidade:
a) os que versarem sobre escrituração sintética das rendas patrimoniais; controle de despesa cem o pessoal e material e frequência dos funcionários e extranumerários da Diretoria e Serviços Regionais.
b) os referentes à escrituração analítica dos alugueres de próprios nacionais no Distrito Federal.
•
Ao Almoxarifado: Todos os que se relacionarem com - material de consumo e permanente adquirido para os serviços da Diretoria e Regionais.
Ao Serviço de Comunicações:
a) os referentes a pedidos de audiénciae do Serviço de Comunicações do Ministério da Fazenda;
h) os respeitantes às atribuições do Protocolo, Arquivo e Portaria;
c) os cujo assunto tenha primeiramente de ser apreciado pelo
diretor e cuja distribuição não possa ser feita pelo Protocolo;
d) os em que lhe fôr pedida audiência pelos demais serviços da
diretoria.
Depois de distribuidos, os proceásos destinados ao Protocolo, Arquivo e Portaria, serão encaminhados aos respectivos encarregados
do serviço, de acordo com o inciso V.
A Procuradoria:
a) os que se relacionarem com pesquisas dos títulos de propriedade da União;
b) os que tratarem de defesa da União;
o) os que disserem respeito a cobranças executivas das rendas
patrimoniais;
d) os de citações judiciárias, seja qual fôr a natureza dessa,
citações;
e) os que, tratando de contratos e projetos elaborados pela diretoria e relativos a bens da .União, tenham que ser apreciados pelo
procurador;
f) os de aquisição e alienação de próprios da União o os que
serão submetidos ao julgamento do Tribunal de Contas.
XIII — É vedada a entrada, no 'recinto do Protocolo, a pessoas
estranhas ao serviço, salvo em casos especiais, a critério do respectivo
chefe.
XIV — Haverá no Protocolo um livro que consignará as ocoirências diárias sobre os funcionários que ai servirem, e desse livro
será feita uma resenha para ser apresentada mensalmente ao chefe
do Serviço de Comunicações, afim de constar do resumo do ponts
XV — Anualmente, ate o dia 5 de janeiro, será apresentado pelo
Protocold, ao chefe do Serviço de Comunicações. um relato circunstanciado do movimento operado em seus serviços, durante o ano anterior, para conhecimento do diretor.
XVI — Os serviços do Protocolo terão como encarregadb uni
funcionário designado pelo diretor, cabendo-lhe cumprir e fazei
cumprir, por seus auxiliares e demais funcionários, com exatidão e
zelo, as determinações contidas nestas instruções, e sugerir ao chefc
do serviço a que está subordinado as medidas que forem necessárias
ao bom destrnvolviniento dos trabalhos que lhe são afetos e que aqui
não estejam consignadas.
DO ARQUIVD

"VII — Ao Arquivo, igualmente subordinado ao Serviço de Coxnunicacões, cismo determina a alínea "e" do arts 10, do decreto número 3.102, de 23 . de setembro de 1938, que aprovou o regimento
desta diretoria, cabo:
a) receber e guardar todos os livros; processos, papeis e- documentos findos, depois de ordenado o arquivamento em despacho
regular;
b) classificar em índices e •catálogos especiais, adotando o sistema de fichas presas, os livros e processos referentss a próprios
nacionais — adquiridos, alienados, aforados e arrendados — constando desses índices e catálogos uma súmula da parte mais importante desses documentos, obedecendo o arquivamento dos demais processos, de natureza diferente dos acima mencionados, à classificação
pelo número de ordem do Protocolo Geral;
e) informar por escrito todos os processos e papeis que lhe forem
distribuidoe, esclarecendo quanto possicel as dificuldades porventura
surgidas nas pesquisas de documentos;
cl) ter ligação com o serviço do protocolo, na parte relativa à entrada e saída de processos destinados à instrução de outros, coordenando as Juntadas desses processos por meio de requisições especiais,
de modo a evitar extravio e desorganização dos seus registos;
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e) fornecer os papeis, livros e' demais documentos quando requisitados regularrneute com o Tlete dos chefes de serviço;
f) reclamar denIVO de eilo dias a entrega dos processos, livres
e outros iletumentos sidoe para consultas, apresentando, quinzenalmente, ao chefe do serviço relação rins que não tiverem sido restituidoe, com indicação dos nomes de quem os retiver;
g) restituir documentos imensos em proceseoe sob sua guarda.
quando a restituição fôr ordenada em despacho superior;
h) passar certidões de acordo com o § 3 0 do art. 10, anteriormente citado, informando, previnmente, quando necessário, os processos a isso relativos;
i) manter um livro de ocorrências sobre consultae de documentos, em o qual sejam consignados os nomes dos coustilentes, com os
respectivos títulos, os docunientos consultados, os motivos das consultes e os atos que as auterizeram:
j) atender, com a maior presteza, facilitando estudos em documentos e livros, as pessoas, ou comissões, designadas pelos ministérios e diretorias do Tesouro Nacional, quando em serviço de
pesquisas;
k) informar todos os papeis relativos a pedidos de processos, encaminhados por autoridades estranhas aos serviços desta diretoria;
1) representar, indicando a forma como devem ser obtidos os
documentos que por seu conhecimento estejam em repartições, arquivos e cartórios estranhos a esta diretoria e MIO lhe incumba
guardar;
m) extrair cópias de documentos, juntos ou não, a processos de
próprios nacionais, quando requisitados pelas autoridades superiores.
XVIII — Para estudos de processos nesta diretoria, é defeso ao
Arquivo apensar ou fornecer para serem apensados a outros os papeis referentes a próprios nacionais e que devam ser consultados
pelos funcionários, sempre que se faça necessário, mediante requisieeseo visada pelos chefes respectivos.
XIX — Também é defeso ao Arquivo fornecer quaisquer elementos ou indicações sobre processos arquivados, quando se não trate
de verificação simples de despachos, e fora dessa circunstancia, sem
autorização escrita do diretor ou chefes de serviços.
XX — Os serviços do Arquivo terão como encarregado o arquivista mais graduado do Quadro I do Ministério da Fazenda. com exercício nesta diretoria, e ae enes faltas e impedimentos serão supridos
pelo arquivista seu ajudante, do raduação menor e pertencente ao
mesneo quadro, também cmexercicio nesta diretoria.
XXI — Ao referido encarregado cabe cumprir e fazer cumprir.
por seus auxiliares e demais funcionardes, com exatidão e zeto, as
determinações constantes destas instruções, sugerindo 'ao chefe do
Serviço de Comunicações as medidas que forem necessárias ao bom
desenvolvimento dos trabalhos que lhe são afetos e que aqui não
estejam consignadaa.
XXII — Ao Arquivo compete tambem a restauração o conservação dos livros e documentos, bem como da encadernação do Didrio
Oficial e lo da Justiça, dos minutas de ofícios e de todos os outros
que estejam sob sua guarda.
eares As certidões de que trata a letra 'h" do inciso XVII,
destas instruções, serãe subscritas pelo encarregado do Arquivo e, nos
seus impedimentos pelo seu ajudante, devendo em seguida ser visadas
pelo chefe do serviço/
XXIV Anualmente, até o dia 5 de janeiro, será apresenta lo
pelo Arquivo, ao chefe do Serviço de Comunicações, um relato circunstanciado do movimento operado em seus serviços durante o ano
anterior, para conhecimento do diretor.
XXV .= Haverá no Arquivo um livro que consignará as ocorrências diárias sobre os funcionários que ai servirem, e desse livro
será feita urna resenha para ser apresentada mensalmente ao chefe
do serviço respectivo, afim de constar do resumo do ponto.
'XXVI — Além dos funcionários mencionados no inciso Xis. outros que serão designados pelo diretor auxiliarão os serviços do Arquivo, com obediência a,o reepecti.vo encarregado.
DA PORTARIA

Os serviços da Portaria terão como encarregado o continuo que fôr designado pelo diretor, competindo-lhe:
a) fiscalizar todo serviço de limpeza, entrada e saída de moveie
e outros objetos, do expediente ou não, destinados a esta -diretoria;
b) distribuir os trabalhos, determinando-os, a cada um dos serventes e contínuos que lhe estão subordinados, conforme as ordens
que receber do diretor;
c) comprar os objetos de natureza urgente e fazer todas as despesas de pronto pagamento, mediante autorineão do diretor, por
conta do adiantamento que receber para esse fim;
d) manter o respeito entre as pessoas que frequentarem a repare
tição, não permitindo eglomerrição e discussões nos corredores, devendo representar contra os que desobedecerem às ordens internas;
e) fazer a expedição da correspondencia interna e distribuir a
externa que receber;
f) fornecer o material para limpeza e conservação das dependências e moveis da diretoria, bem como providenciar quanto à lavagem flas roupas de uso da repartição;
g) fiscalizar o uso dos aparelhos destinados ao registro da frequência dos funcionários, providenciando quanto aos reparos de .que
carecerem os mesmos aparelhos, trazendo os relógios rigorosamente
certos pelo Observatório Nacional;
h) providenciar sobre a distribuição do pessoal a serviço dta
Portaria, quando necessários a serviços externos;
XXVII —
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i) inspecionar o edifício, tintes de começado e depois de tenni-.
nado o expediente, afim do verificar si as portas e janelas ficaram
fechadas, represenlando sobre as irregularidades que verificar;
j) prender as pes ,ors que forem encontradas cometendo delito
ou fraude, ou que se refnginrein na repartição e estiverem armadas
sem lic,ence regular, encaminhando-as ao chefe do Serviço de Como' nicaçfies;.
k) comprovar de acordo com a lei, as despesas que fizer de
pronto pagamento, devendo os l'ee i h os ser visados pelo chefe do Serviço de Comunicações;
I) vedar a entrada a quem pretender entrar na repartição depois
de encerrado o expediente, salvo si a seu critério fúr justificado o
motivo.
XXVIII — Ao encarregado dos serviços da Portaria, incumbe
ainda providenciar sobre os corretos extraordinários, condução de
funcionários quando em serviço urgente e demais providências que
digam respeito à boa ordem dos serviços interno3.
XXIX — Cumpre também ao mesmo encarregado obedecer e fazer
, cumprir, por seus auxiliares e demais funcionados, às determinações destas instruções, sugerindo ao chefe do Serviço de Comunica, ções as medidas que forem necessárias ao bom andamento dos tra- bailios que lhe estão afetos e que aqui não estejam consignadas.
XXX — Haverá na Portaria um livro que emisignorá as (ror- Macias diárias sobre os funcionários que ai servirem, e desse livro
. será feita uma resenha para ser apresentada mensalmente ao chefe
g de Serviço de Comunicações, afim de constar do resumo do ponto.
— Ulpiano de Barros.
SERVIÇO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL
salmo
Dia 13 de dezembro de 1938
Processo n. 33.772-38 — Carta do Jornal do Comércio, referente a locação do prédio n. j17, à avenida Rio Branco. — Apresente a firma Rodrigues & Comp. as apólices de seguro do próprio
em apreço, de acórdo com a obrigação assumida perante o Ministério da Fazenda. — Ari Azambuja, respondendo pela Chefia do
EXPEDIENTE DO $R. CHEFE DO

gatervi ço

Dia 14
Ofícios:
N. 72 — Ao chefe do Estabelecimento Central de Material de
Intendência da Guerra. — Acusando O recebimento do ofício número 1.040, de 24 do mês de outubro próximo findo.
N. 75 — Ao diretor do Serviço de Fundos do Exército — Remetendo o processo n. 79.765-38.
N. 78 — Ao diretor de Fiscalização de Obras e Instalações da
Prefeitura do Distrito Federal — Solicitando informar os termos
da autorização que deverá ter essa Prefeitura para se utilizar dos
errenos da União entre os números 400 e 572, à avenida Suburterrenos
pana.
DIVISÃO DO CÃDASTRO E REGISTRO

Dezembro de 1938

N. 807 — Ao Sr. delegado fiscal do Tesoiro Nacional no Estado
do Rio Grande do Norte — Reiterando o ofício n. 359, de 23 de junho último.
N. 808 — Ao Sr. chefe do Serviço Regional do Domini() da
União no Estado de ,,klageas — Comunicando a transferência de
Joaquim Geffréo para o Estado do Rio de Janeiro.
Dia 16
N. 814 = Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério
da Fazenda — Remetendo boletins de merecimento.
N. 815 — Ao Sr. chefe do Serviço Regional do Dmuinio
União no Estado de Goiaz — Acusando recebimento do ofício n. 267,
de 30 de novembro findo.
N. 817 — Ao Sr. chefe do Serviço Regional do Dominio da
União no Estado de Pernambuco — Remetendo o processo número
88.082-38.
Dia 19
Processos despachados:
N. 81.039-38 — Astrogilda Saldanha Fernandes, solicitando locação de casa à rua da Alegria n. 412. — Indeferido, de acôrdo com
o parecer.
N. 78.961-38 — João Mauricio Neri Siqueira, solicitando locação de terreno situado à rua Bela de São João. — Indeferido, de
acOrdo com o parecer.
N. 90.072-38 — José Otino de Freitas, solicitando seja aberta
concorrência pública para venda do próprio nacional à rua Amã.
it. 132. — Indeferido, de acdrdo com o parecer. Requeira, querendo, na época oportuna.
N. G9.815-38 — Erotides Costa, pedindo redução de aluguel.—
De adir& como parecer de Serviço Regional, autorizo a redução do
aluguel do prédio n. 206 da avenida Suburbana, de 180$ para 145$,
a partir de janeiro de 1939.
Ofícios:
N. 820 — Ao Sr. chefe do Serviço Regional do Domini() da
União no Estado de Minas Gerais — Remetendo o processo número
88.259-38.

Câmara de Reajustamento Econômico
Expediente de 21 de dezembro de 1938
Foram mandadas protocolar as petições de pedboos de reconsideração referentes aos processos de ns. 30.077, 29.717 e 29.476.
O Sr. presidente despachou favoravelmente as petições em que
os interessados nos processos de ns. 21.058, 29.194 e 18.209, pediam a juntada de documentos.
Mandou-se dar as certidões pedidas de referência aos processos
de ns. 29.865, 24.771, 27.720 e 17.409.
Por despacho do Sr. presidente foi enviado à respectiva agência do Banco do Brasil, para a devida instrução, o processo de número 30.069

EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 15 de dezembro de 1938'
Processos despachados:
Processo n. 90.355-38 — Ofício n. 253, de 17-11-38, de Ser.
iço Regional no Estado do Espirito Santo, pedindo ineerporação
quele serviço, de móveis que pertenceram ao extinto Tribunal
Eleitoral. — Autorizo como se propõe na inlormação e parecer.
Restitua-se o processo ao Serviço Regional do Domínio da União
E Estado do Espirito Santo para providenciar.—Ulpiano de Barros.

Recebedoria do Distrito Federai
EXPEDIENTE DO 511. mama

Dia 21 de dezembro de 1938
Precalórios:
N. 40,873 — Ju-zo da Sétima Preteria Criminal, entrega de
300$000 a fnvo de Manuel Duarbe. — Cumpra-se.
N. 43.892 — Juizo da Sétima Preteria Criminal, entrega de
300$000 a favor de George Bartel — Idem.
EXPEDIENIII DO SR. CHEFE DA DIVISÃO
N. 40.872 — Jit'zo de Sétima Preteria Criminal, entrega de
2003000 a favor de Ernani Correia. — Idem.
Dia 17 de sider,nn.bro de 1938
N. 44.922 — Jii'zo da Sétima Preteria Criminal, entrega de
Processos:
3003000 a favor de Ernani Correia. — Idem.
N. 44.924— Ju gzo da Sétima Pretoria Crimina., entrega de
N. 71.76-38 — Referente ao próprio nacional situado à avetida Eduardo Ribeiro n. 40, em Manáus, Estado do Amazonas. — 0003000 a layer de Ernani Correia. — Idem.
N. 44.923 — In:zo da Sétima Pretoeia Criminal, entrega de
Zncarninhe-se ao Serviço Regional do Dominio da União no Estado
C003000 a faval. de Ernani Correia. — Idem.
070 Amazonas. — Bento Fleury da Rocha.
N. 43.891 — Juizo da Sétima Preteria Criminal, entrega de
N. 38.379-37 — Sobre próprios nacionais situados nas imediações do edificio que se destina à futura Estação da E. de Ferro 800000 a favor de Ernani Correia. — Idem.
N. 40.8'0- Juizo da Sétima Preteria Criminal, entrega de
Oto Luiz-Terezina, na capital do Estado do Piauí. — Encaminhe-se
ao Serviço Regional do Domini() da União no Estado do Piauí. — 300$000 a favor de Ernani Correia. — Idem.
N. 40.871 — Ju1zo da Sétima Preteria Criminal, entrega de
Bento Fleury da Rocha.
N. 88.038-38 — Enviande relatório do mês de outubro. — En- 800000 a fi.vor de Ernani Correia. — Idem.
N. 40.869 — JIA 110 da Sétima Pretoria Criminal, entrega de
eaminhe-se ao Serviço Regional do Domini() da União no Estado de
800000 a favor de Ernani Correia. — Idem.
*Inas Gerais. — Bento Fleury da Rocha.
N. 44.325 — Juizo da Sétima Preto] ia Criminal, entrega de
300$000 a favor de Ernani Correia. — Idem.
SERVIÇO DE CONTABILIDADE
N. 45.110 — ili y o da Sétima Preteria Criminal, entrega de
8008000 a f.-)ver de Err.ani Correia — Idern.
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR
N. 45.1:n — JiPz de Primeira Pretoria Criminal, entrega de
Dia 15 de dezembro de 1938
300R)00 f vier de Valderriar Cotrim Zamith. — Idem.
N. 45 . 875 __,T 11 ;zo da s( vitela preteria Criminal, entrega de
Ofícios:
300$o00 a favor de Alberto de Sucata Costa Novais. — Idem.
N. 1.309-DA — Ao Exmo. Sr. Dr. Procurador da República
N. 45."e's — Juizo da Quarta Prelo2ia . Criminal, entrega de
#8. Remetendo 9 processo n. 26.485-37.
5014000 a lavei do Carlos da Cunha Braga. — Idem.
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45.282 - Juizo da Oitava Pretoria Criminal, entrega de
a favor de Manuel Martins Ferreira. - Idem.
45.2'31 - Juizo da Oitava Preteria Criminal, entrega de
a favor de Manuel Martins Ferreira. - Idem.
45.278 - Juizo da Oitava Preteria Criminal, entrega de
a fri.v.r de Manuel Martins 'Ferreira: - liem.
45.279 - JUIZO da Oitava Preteria Criminal, entrega de
a favor de 111..nuel Martins Ferreira. - Idem.
45.281 - Juizo da Oitava Preteria Criminal, entrega de
a fav.1 de alanuet Martins Ferreira. - Idem.
45.280 - Juizo da Oitava Pretoria Criminal, entrega de
a favor de Muiuel Aladin? Ferreira. - Idem.
45.283 - Juizo da Oitava Preteria Criminal, entrega de
a favor de Manuel Martins Ferreira. - Idem.
45.277 - Juizo da Oitava Preteria Criminal, entrega de
a favor de Manuel Martins Ferreira. - Idem.
39.032 - Juizo da Sétima Pretoria Criminal, entrega de
a fav‘r de José Damasceno. Pinto de Mendonça. - Idem.
Requerimentos:
N. 43.963 - Luiz de Freitas. - Altere-se a classificação paro
"doces • e balas" no lançamento para o fitturo exercício de 1939.
N. 45.119 - Scasso & Comp. - Deixo de tomar conhecimento
, do pedido por ter incorrido em perempção.
N. 27.949 - E. M. Mendes. - Imponho a E. Mendes a pena
de revalidação correspondente ao selo devido. De conformidade com
o disposto no § 1° do art..11 do regulamento expedido com o decreto n. 1.137, de 7 de outubro de 1936, intime-se para efetuar o
respectivo pagamento no prazo de trinta dias. Decorrido o mesmo
prazo sem que tenha sido realizado o pagamento, encaminhe-se o
processo á Procuradoria Geral da Fazenda Pública, para a inscrição
da dívida.
N. 47.853 - J. P. Silveira Júnior. - De acordo com a informação e o parecer, imponho ao requerente a pena de revalidação
correspondente ao selo devido.
N. 47.852 - J. P. Silveira Júnior. -- De acordo com a informação o o parecer, imponho ao requerente, a pana de revalidação
correspondente ao selo devido.
N. 47.851 - G. de Seabra e R. Macedo Morais. - De acerdo
em a informação e o parecer, imponho ao requerente a pena-de revalidação correspondente ao selo devido.
N. 45.946 - Militar Gonçalves da Silva. - Proceda-se a cobrança, de acordo com a informação e o parecer. Intime-se para efe• tuai' o pagamento no prazo d oito dias, acib as penas da lei.
N. 4.075 - Samuel Kivelevitz. - Idem.
N. 46.570 - José de Sousa Vale. - Idem.
N. 45.348 - José Ricardo Gonçalves. - Idem.
Idem.
N. 44.233 - Luiz Frkman.
N. 42.347 - Amaro Assis Duarte Belo. - Idem.
N. 47.854 - Jorge Dyott Fontenele. - De acordo com a inforrcitção e o parecer ,imponho ao requerente a pena de revalidação correspondente ao selo devido.
N. 41.598 - Candida Borges Ida Cunha. - Proceda-se a cobrança, de acordo com a informação e o parecer. Intime-se para efetuar o pagamento no prazo de oito dias sob as-penas da lei.
N. 40.753 - Manuel Fernandes Marques. - Idem.
N. 47.866 - Western Electric Co. of Brasil. s- De acordo com
a informação e parecer, imponho ao requerente a pena de revalidação
Correspondente ao selo devido..
N. 47.865 - Idem.
N. 47.827 - Idem.
• is. 47.867 a 47.871 - Idem.
N. 48.778 - Luiz Vieira & Comp. - Idem.
N. 48.780 - M. Fonseca & Comp. - Idem.
N. 48.781 - Nunes Vilhena & Comp. - Idem.
N. 48.779 - J M. da Fonseca Sucessores & Comp. Ltda. /dem.
Processo n. 43.548/38 - Consulta de Bereo Caracushansky Responda-se que o produto representado pela amostra que acompanha o processo (ligas de tecido de algodão para cavalos), não está
tributado pelo imposto de consumo.
Deste meu despacho recorro para o Segundo Conselho de Contribuintes,'de conformidade com o art. 91, § 2 0, do decreto-lei n. 739,
de 24 de setembro de 1938.
Publique-se e encaminhe-se.
Processo n. 46.966/38 - Consulta de Jacob Peliks - Responda-se que as formas ou carcassas de 'palha comum, que acompanham
a consulta não estão sujeitas ao pagamento do imposto de consumo,
"ex-vi" do inciso 18, letra b, do art..7°, do decreto-lei n. 739, de 24
de setembro de 1938.
Deste meu despacho recorro para o Segundo Conselho de Contribuintes, de acordo com o § 2°, do art. 91, do referido decreto-lei.
Publique-se e encaminhe-se.
N.
8008000
N.
2008000
N.
8008000
N.
8008000
N.
8008000
N.
8008000
N.
8002000
N.
8008000
N.
8008000
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Portaria n. 1.019 - O diretor, atendendo a que o art. 1° do
decreto-lei n. 42, de 6 de dezembro de 1937, estipulou verdadeiro compromisso, mediante o qual ficam os interessados obrigados a provar,
dentro do prazo de 30 dias, haverem intentado em Juizo ação anulalória do processo que houver dado causa á exigência fiscal;
. Atendendo a que o depósito porventura feito, em obediência ao
preceito legal citado, sã é conversivel em renda si os interessados

deixarem de dar cumprimento áquelle compromisso, tornando-se inconversivel no caso contrário e imobilizado filó que tenha passado em
julgado perante o poder judiciário g ação ajuizada;
Atendendo a que o referido depósito precisa de ser escriturado
com todos os esclarecimentos e perfeita individualização, a bem doe
interesses da Fazenda, e para maior segurança dás partes, evitando-se
qualquer dúvida ou confusão por ocasião da sua futura restituição
ou conversão em renda quando terminado o processo Judicial quasi
sempre bastante demorado;
Declara aos senhores subdiretores desta Recebedoria que os depósitos a que se refere o citado art. 1" só podem ser recebidos mediante requerimento ou petição doa interessados e despacho desta
Diretoria e .não simplesmente por meio de guia sendo escriturados
no Caixa Especial de Depósitos e Cauçõss, i.bservadas a respeito as
normas estabelecidas no capítulo III do título V do Regulamento do
Código de Contabilidade daslinião. - XiCo Vieira Pilho,
E_xPEDIENTD Do SR. ASSISPENTS'

Dia 21 de dezembro de 1938
P equerimentos :
N. 13.784 - Moisés Rosental. - Dãsse a baixa a partir de 193L
Imponho a Moisés Rosental a multa de 508000, mínimo da lei.
N. 14.116 - Antônio Albino Barros. - Idem.
N. 41.234 - J. P. de Carvalho Sá. - Transfira-se. Imponho
a J. P. de Carvalho Sá a multa de 508000, mínimo da lei. Em seguida vá o processo á 1' Subdiretoria para dizer se existe dívida por
parte da firma sucedida.
N. 45.516 - Outeiro Irmão. - Transfira-se "ex-officio" para o
nome da firma Outeiro Irmão, a qual imponho a multa de 1252000,
médio da lei. Em seguida vá o processo á I° Subdiretoria para dizer,
•
se existe dívida por parte da firma sucedida.
N. 21.142 Jaime & Cesário. - Proceda-se a inscrição pelo
modo proposto e dê-se baixa "ex-officio" a partir do corrente exercício no lançamento em nome de João Alexandre de Sousa a quem
imponho a multa-de 1258000, médio da lei.
N. 43.617 - A. Teodoro de Sousa. - Transfira-se. Imponho
á firma A. Teodoro de Sousa a multa de 508000, mínimo da lei. Em
seguida vá o processo á 1' Subdiretoria para dizer se existe divida
Por parte da firma sucedida.
N. 13.718 - Companhia América Fabril. - Dê-se a baixa requerida a partir do exercício de 1939. Imponho á Companhia América
Fabril a multa de 508000, mínimo da leL.
" N. 15.243 - Carlos Rodrigues da Silva. - Idem.
N. 9.466 - Dilermando Ávila Cunha. - Idem.
N. 8.900 - Alves & Peixoto. - Idem.
N. 8.489 - Caldeira & Silva. - Piem.
N. 8.286 - Amilcar da Fonseca Ribeiro. - Idem.
N. 7.801 - David Pinto Ribeiro. - Idem.
N. 7.173 - Fortunato Pereira & Gonçalves. - Idem.
N. 31.907 - Antônio Augusto Jorge. - Averbe-se' a mudança
"0x-officio". Imponho a António Augusto Jorge a multa de 125804
médio da lei.
N. 31.922 - João Klapaueck. - Idem.
N.31.82 - Gabriel André & Cia. - Averbe-se. Imponho a
Gabriel André & Ci g. a multa de 508000, mínimo da lei.
N. 32.648 - José Maria Dias. - Idem.
N. 33.026 - Angelo Grilo. - Idem.
N. 34.471 - Antônio Marques Fonseca. N. 34.885 - Manuel Val Gerpe. - Idem.
N. 34.438 - Manuel Val Gerpe. - Idem.
N. 28.398 - Cássio Muniz & Cia. - Idem.
N. 28.803 - Joaquim Ferreira de Melo. -- Idem.
N. 40.525 - Mota e Sá. Ltda. - Ordeno a baixa requerida a para
tir de 1939, de acôrdo com a informação e o parecer.
N. 46.341 - Francisco Larh Bezerra. - Idem.
N. 46.548 - Auto Mercantil S. A. - Idem.
N. 46.804 - Chindler & Adler. - Idem. N. 46.833 - Basílio Dias. - Idem.
N. 46.304 - Moisés Ramão Dámaso. - Idem.
N. 40.982 - Miguel de Sousa Nassa. - Idem.
N. 30.107 - Jônatas Pereira Filho. - Proceda-se b; lnsoriçft
pela forma proposta. Imponho a Mintas Pereira Filho a multa (11
1008900. mínimo da lei.
N. 33.463 -.Abel de Almeida. - Idem.
N. 31.956 - Armando de Aguiar. - Idem.
N. 47.904 - Rovenal Norberto da Cruz. N. 47.903 - Manuel Pinto Veloso. - Idem.
N. 47.902 - Dr. Aderbal de Sousa. - Idem.
N. 47.901 - Marcelino José de Campos. - Idem.
N. 47.900 - Francisco Guerra. - Proceda-se à 111So:111010 noa
termos do parecer. Imponho a Francisco Guerra a multa clo 1002000,
mínimo da lei.
N. 47.893 - Laudelino Antônio Soares. - Idem.
N. 47.892 - João Constância. - Idem.
N. 47.891 - Manuel Pinto Quarto. - Idem.
N. 47.890 - Alfredo Pinto de Oliveira. - Uttul.
N. 47.888 - Eleaquim ,I,ourenço, AM,
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N. 47.889 - Pinheiro & Cia. - Idem.
Diretoria do Imposto de Renda
N. 1.902 - Domingos Alves Cabral. - Inscreva-se a coleta de
fls. com a nota de "isento".
Dia 20 de dezembro de 1938
N. 1.409 - Miguel João. - Da-se a baixa requerida a partir
do exercício de 1939.
EXPEDIENTE DO Sh. DIRETOR
N. 45.031 - Instituto de Produtos Farmarêuticos São Paulo Limitada.- Idem.
Oficias expadidos:
N. 44.595 - Mário Lemos. - Em face da informação e parecer.
N. tala - ar. diretor das Rendas Internas - Prestando informanlenho o despacho do 14-10-1938.
mações.
N. 38.454 - Fredrick Engelhart & Cio, - Dê-5e a baixa re querida a partir do exercício de 1939.
N. 649 - Sr. diretor das Rendas Internas - Solicitando a de.
soluças) de um p rocesso em que é interessado, Júlio de Lacerda.
N. 28.665 - Nigri & Raiffaud Ltda. - Em face da informação e
4. 1.161 - Sr. diretor Regional dos Correios e Telégrafos
parecer, indeferido.
N. 32.050 - João Ferreira P Ahrtins. - Ordeno a baixa "ex- Reiterando ofícios soliciando a devolução do recibo "A, R.", rafe.
officio". Imponho a João Ferreira & Martins. a multa de 505000. mí- rente a uni registrado dirigido ao Sr. Neslor de Macedo.
N. 1.994 - Si'. cheta da Seção do Espírito Santo - Remenimo da lei.
tendo processo em que é interessado, Adiomar Protósio de Sousa.
N. 31.877 - António Falia Bruno. - Inscreva-se a coleta retro.
Ns. 1.993-996 - Sr, chefe da Secção de Niteroi - Remetendo
"ex-officio". Imponho a Antônio Félix Bruno a multa de 1004000. p rocessos em que é interessado, Juvenal Francisco de Assis.
"mínimo da lei.
Na. 1.997-999 - Sr, chefe da Secção do Ceará - Remetendo
N. 30.616 - Cristiana Pereira da Rocha. - Transfira-se, "ex- processos em que são interessados, José Arrais de Alencar e Jocelino
Pacheco
de Assis.
officio", para o nome de Cristiana Pereira da Racha, a quem imponho
•
a multa de 125$000..madio da lei. Em seguida vá o processo b.s PriN. 2.000 - Sr, chefe da Sucção do Ceará - Idem, em que é
meira e Segunda Subdiretorias, para dizerem se existe divida por Interessado,
Joceliao Pacheco de Assis.
parte da firma sucedida.
Ns. 2.001-002 - Sr. chefe da Secção da Baia - Remetendo
N. ,27.099 - BrazPian American S. A. - Proceda-se pela forma p rocessos em que é interessado, João Antônio Ayard.
N. 2.003 - Sr. chefe da Secção de Niteroi - Restituindo
proposta. Imponho à Brazilian American S. A. a multa de 1258000,
médio da lei.
processo referente a um oficio da Diretoria da Receita Pública
(Divisão da Receita) do Departamento do Tesouro da Secretaria
Notificação:
das Finanças.
Ns. 2.004-005 - Sr. delegado fiscal e chefe da Secção em São
N. 2.483 - Luiz Gonzaga Moreira da Silva. rua Vítor Dumas Paulo - Fazendo comunicações,
,n. 182. - Multa de 150000, mais a importância de 100$000 relativa
Ns. 2.006-007 - Sr. delegado fiscal e chefe da Secção de
la emolumentos de registro. Prazo: 20 dias. Intime-se.
Goiaz - Idem.
Ns. 2.008-009 - Sr. delegado fiscal e chefe da Secção do
Certidões:
Amazonas - Idem.
Na. 2.010-011 - Sr. delegado fiscal e chefe da Secção do Rio
N. 48.498 - Zulmira Coelho `Nogueira Borges e outro. - CerGrande do Sul - Idem.
tifique-se o que constar.
Na, 2.0(2-013 - Sr. delegado fiscal e chefe da Secção do Rio
N. 48.515 - G. Pereira. Carvalho & Cia. - Idem.
Grande do Sul- - Idem.
N. 48.567 - Altamiro de Araújo. - Idem.
Na. Y.014-015 - Sr. delegado fiscal e chefe da Secção do
N. 47.916 - Romeu Antônio da Silva. - Cobre-se novo selo de
Ceará - Idem.
Educação.
Dia 21
N. 40.733 - Francisco de Paula e Silva Júnior. - Compareça
-0 interessado para esclarecimentos.
N. 3.307 - l a Vara de Orfãos - Prestando informação sare e
N. 25.954 - Sociedade Anônima 'Frigorificai Anglo. - Certifiespólio de Augusta Pinto Haddock Lobo.
que-se o que constar.
N. 3.308 - 2a Vara de Orfãos - Prestando informação sôbre
O espólio de Maria Dulce Cavalcanti Mendes.
TERCEIRA SURDIRETORIA
N. 3.309 - 2a Vara Cível - Prestando Informação sôbre O
espólio de Polucena Joaquina Correia.
DESPACHOS DO SR. SUBDIRETOR
N. 3.310 - 2a Vara de Orfãos - Prestando informação sôbre
Em 21 de dezembro de 1938
o espólio de Manuel Teixeira Silveatre.
N. 3.311 - 2a Vara Cível - Prestando informação sabre (I
N. 8.488 - Companhia Hanzeática. - Apresente as estampide Palmira Josefa Ferreira.
lhas, no prazo de 30 dias, em envelope fechado, lacrado e devidamente eapótio
N. 3.312 - 2a Vara Cível - Prestando informação sabre o
autenticado.
%pólio de José Custódio de Sousa.
N. I1.485 - Companhia Nacional de Comunicação Sem Fio, N. 3.313 - 2a Vara Cível - Prestando informação sôbre o
Satisfaça a exigência.
espólio de Manuel Fernandes.
N. 3.314 - 2a aura Cfvel
Prestando informação Obre o
N. 20.939 - Pedrosa & Teixeira. - Idem.
espólio do Inácio Marzani.
N. 24.533 - Nadir da Costa Grim. - Idem.
N. 26.975 - Joana Ferreira de Oliveira. - Idem.
N. 3.315 -is 2a Vara Cível - Prestando informação sóbre
N. 27.803 - Rabeai & Meireles. - Junte a patente de registro. espólio de Albino Joaquim
Bastos.
N. 28.137 - Manuel de Almeida Rocha. - Satisfaça a exigência.
N.
3.316
2*
Vara
eivai
informação Vibre o
N. 28.836 - Oscar Duarte de Figueiredo Faro. - Junte a pa- espólio de An gela e4arta Nulioe.- Prestando
tente.
N. 3.317 .- 2a Vara Cível - Prestando informação sôbre o
N. 29.322 - Companhia Telefónica Brasileira. - Satisfaça a espólio de Maria Amália
de Menodnça Moreira.
exigência.
N. 3.318 - 2a Vara Cível - Prestando informação sere O
N. 33.983 - E. W. Jou'e. - Satisfaça a exigência.
espólio de Rita Alves Soares ou Rita Soares.
N. 35.216 - Artur Rodrigues Lage. - Idem.
N. 3.319 - 2a Vara Cível - Prestando informação saibre O
N. 37.452 - Editora Espirita Ltda. - Pague o débito.
espólio de Antónia Lueena Sá Leitão,
N. 38.808 - Paulo dos Santos Silva. - Junte a patente.
N. 3,320 - 4 a Vara Cível - Prestando informação saibre O
N. 40.968 - Maria Dorna Barbosa. - Idem.
espólio de João Garcia Alabarse e de Lúcia Gimene Jeranimo.
N. 41.463 - N. Lengruber. - Satisfaça a exigência.
N. 3.221 - 3a Vara eive! - Prestando informação sobre o
N. 42.529 - Antônio Aguiar. - Idem.
espólio de Antônio ~Assues da Fonseca
N. 42.697 - Abel Gonea'ves. - Junte a patente.
. 3.322 -- $ e' Vara de Orflios - Prestando informação sõbre
N. 43.282 - Meridional Tintas & Composições Lida. - Idem.
o espólio do Leonard Josoph.
N. 43.576 - José Oreiro Lopes. - Pague o débito.
N. 43.913 - Marmorile Patente Ltda. - Satisfaça a exigência.
N. 3.323 - 2a Vara de Grfans - Prestando informação sõbre
N. 44.132 - Amélia Jorge. - Junte a patente.
o es-pólio de Francisca Oliva Tavolar de Farias.
N. 44.363 - Companhia Cervejaria Brama. - Satisfaça a exiN. 3.321 - 2 a Vara Cível - Prestando informação sabre Si
aMleis.
espólio de Francisco Antônio de Paula,
.
N. 3.325 - 1 a Vara de Orfana - Prestando informação sôbre
N. 44.562 - Rodrigo da Costa Pereira. - Idem.
o espólio rti , Witheim Hermann Tiohne,
N. 44.880 - JamPs S. A. - Junte a patente de registro.
N. 41.958 - Simões
Cia. Lida. - Idem.
N. 3.32a - 2a Vara Cível - Prestando informação sMire o
N.45.08 - Ketslenetzky
Reppoport. - Idem.
espilin de Manuel Guilherme Martins Viana.
N. 4C.099 -- t:orni gmhia 're!t fónica Brasileira. - Satisfaça a
N. Mas - 8a Protoria eivai - Preg fancln fnforrnarrio 50re
exie;ènria.
o
esralio
da menor Vr.cla.
N. I0. n 57
Fábrica de Arquivos e Móveis de Aço Ltda. N. 3.328 - 2a Vara Civel - Prestando informação sôbre o
eapalio de Raul Arellano Passos,

▪
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1
Requerimentos' despachados

A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação az§
vigor, só registrará assinituras dos orgãos oficiais, para o exercício.
.Dia 21 de dezembro de 1938
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao pe.
N. 345/38 — Eduardo Parisot: — Não tendo sido feita a prova rodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
exigida, prossiga-se na cobrança.
N. 5.483/37 — Valdemar Betancourt. — Na conformidade do Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas rea
parecer de folhas, retifi q ue-se o lançamento, mantendo-se a multa partições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegasa
de 50 %.
Mesas de Rendas e Coletorias.
N. 8.232/38 — José Inácio do Carmo Vieira. — De acordo.
Re1ifique-se o lançamento como se propõe.
Aprovo, assim, o cálculo.
N. 8.683/38 — ladalberto Machado Novais Newton. — Defeaos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é fa1
rido.
De acordo com o parecer, cancele-se o lançamento.
cultado pagar u custo da assinatura, computado já o desconto de
N. 8.737/38 — Álvaro Antônio Saraiva. — "Ex-vi" do art. 179
20
%, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 28$000.
§ 2° do regulamento deste imposto, a prescrição quinquenal foi interrompida, bastando para tal o pagamento do imposto suplementar
em 1/12/1933, notificação
_ de folhas, expedida em 27 de novembro
antecedente.
Improcede, pois, o fundamento da petição de reclamação, que
indefiro.
E como, "de mentis", nada foi arguido contra o lançamento,
Tribunal Marítimo Administrativo
Mantenho-o.
N. 9.345/38 — Rui Vaccani (De.). — Deixo de tomar conhe473' sass:ao onniNaitia EM
cimento da reclamação feita pela petição de folhas, por ter sido
apresentada fora do prazo legal.
Presentes à hora regimental, os senhores fuizes vice-almirantel
N. 9.460/38 — Gaspar de Barros Lago. — Por falta de amparo
legal, indefiro a petição de folhas; para, de acordo com o parecei, Dano Pais Lemo de Castro, presidente, Dr. Stoll Gonçalves, capitãci
de longo curso Francisco J. da Rocha e capitão de mar e guerra Raul!
manter o lançamento.
•
Romeu Antunes Braga. — Enfermo o Sr. juiz Carlos de Miranda.
N. 10.214/38 — Luiz Simas. — Indeferido. A concessão de de,
Proourádoa adjunto, Dr. Carlos Américo Brasil
'duções se opõe o art. 88 § 1° do regulamento deste imposto, e a
Seci'etário, Gilberto de Alencar Saboia.
multa é cabivel "ex-vi" do art. 118, parágrafo único.
Ata — Declarada aberta a sessão foi lida, aprovada e assinada
Mantenho, pois, o lançamento, que se baseou, aliás, no rendi. mento informado pelo interessado na fase de esclarecimentos ao pro- ata da sessão anterior e despachado pele senhor presidente o exPe-4
ãiente em mesa.
1
cesso "ex-officio".
N. 10.286/38 — Odilo Monteiro. — Indeferido.
Julgamento — Foi julgado o processo n. 328 na forma da papea!'
leia junta por cópia.
De acordo com o parecer, mantenho o lançamento.
Levantada a sessão às 15 horas e 30 minutos. rL,G. ilberto de Ale0.44
Na. 11.274/38 e 23.220/36 — Jorge Araujo Duarte Silva. —
Cancelem-se as declarações apresentadas em nome de Jorge Araujo car Saboya, secretário.
Duarte Silva para os exercícios de 1931 a 1933, declarações essas inJULOA/11ENTO
devidamente recebidas.
Prossiga-se, outrossim na cobrança dos débitos relativos aos "exDia 21 de dezembro de 1938
'
officio" dos exercícios de 1932
e 1933.
N. 4.184/37 — Jaime Delfim Ferreira da Costa. — De acordo
Processo n. 326 — Relator, juiz Francisco Rocha. iteferente
com o parecer.
colisão do navio %apura" com o cais do porto de Paaanaguá, em 2L
minuta
de
cálculo.
i
Retifique-se o lançamento pela
do maio de 1938 .
N. 15.450/34 — Sílvio Galhardo de Araujo. — Defiro, em parte,
Com a promoção do procurador jtinto ao T. M. A. opinanchP
a reclamação, para, de acordo com o parecer, determinar a retifipela fortuidade do acidente e requerendo o arquivamento do proa.
cação do lançamento pela minuta de cálculo de folhas.
1
N. 21.917/35 — Eugênio Sanchez Gongora. — Defiro, em parte, Cesso.
Lidos, relatados e discutidos os autos, tendo feito uso da palavr4
a petição de folhas, para determinar a retificação do lançamento pela
minuta de cálculo, procedida na conformidade do parecer de folhas. o Dr. adjunto de procurador, decidiu o Tribunal por maioria de voai'
tos: a) quanto à natureza e extensão do, acidente: deslocação de ur§
N. 24.479/37 — Dr. Domingos Alberto Niobei. — Não havendo bloco do capeamento do cais de Paranaguá, em consequência de presa!
'o recorrente apresentado outro fiador em substituição aos dois an- são do "Itapura" quando em' manobra normal de desatracação; b)r.,.
teriormente rejeitados, embora houvesse para isso sido regularmente quanto à causa determinante de defensa apropriada para proteção cl§
notificado, julgo prejudicado o encaminhamento do recurso e, em referida parte do cais; c) considerar o acidente conto fortúuito e orde-i
consequência determino o prosseguimento da cobrança do imposto nar o arquivamento do processo. — Ao Sr. relator. — Dario PM em causa.
..
Leme de Castro, vice-almirante, presidente.

Ministério da Marinha

'
-

e••n••n• n

Comissão de Eficiência

Ministério da Guerra

Expediente de 20 de dezembro de 1938
Membros presentes:

DESPACHOS DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Rosalvo Gomes da Ressurreição, presidente; Valdemiro Atnad,
Soares Filho e Flávio Carvalho de Morais Bastos.

Dia 23 de novembro de 193€
aa

Na exposição em que o Sr. ministro da Guerra restitue a S. T.x. §
Sr. Presidente da República o memorial do general da reserva Fer,
N. 752/38 — Pedido de transferência do engenheiro, classe K, do nando de Medeiros, no qual o requerente, julgando-se amparado pe1 4
quadro I, Luiz Gonzaga Bernhauss de Lima. — Solicito audiência anistia concedida pelo art. 19 das Disposições Transitórias da Constin
tuição de 16 de julho de 1934, pede reversão ao serviço ativo do Exarn"i
do S.P.F.
N. 753/38 — Pedido de transferência do escriturário, classe g, cto, foi exarado o seguinte despacho: — "Arquive-se".
do Ministério da Justiça, Sílvio Armando da Cunha. — Solicito au•
EXPEDIENTE DO an. MINISTRO Da ESTADD DÀ qUERfa
diência do S.P.F.
Processos despachados:

Ii

Processos despachados: a

' ort
•

AVISOS: .

__Jeiffito
1 Ministério da Guerra — Rio de Janeliti, de: 'de
N. 498/38 — Requerimento do aprendiz e artífice, Classe B, do
,
Aviso n. 899a
quadro V, do Ministério da Fazenda, Adelauto de Faria — Relator,
Amadei Soares. — A Comissão encaminhou o processo ao D.A.S.P.,
Sr. diretor da Diretoria Provisória das Arman
com os esclarecimentos devidos.
Declaro-vos que aprovo alebela anexa de arraçoarnentO da tro
N. 751/38 — Proposta de admissão de mensalista na Administração do romfnio da União no Rio Grande do Sul — Relator, Ro- a "v5gorar durante o primeiro semestre de 1939, conforme propõe
salvo Gomes. — A Comissão encaminhou o processo ao gabinete do diretor de Intendência da Guerra em oftcsio _ g. 48_6, do 4 do oorrOa
Aaneral gude°
DUfrp.. a
suilior ministro, opinando pela aceitação da proposta.
, ••

(71('

A
((rt-..:
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DIRETORIA DE INTENDÊNCIA DA GUERRA

Terceira Secção
Tabela geral para o arraçoamento da tropa, a vigorar durante o P . semestre de 1939, de acordo com o disposto no IS 2° do artigo H da
Lel n. 5.167-A., de 12 de janeiro de 1927, e artigos 42, 43 e 44 das 'Instruções para organização e funcionamento dos Estabelecimentos
de Subsistência Militar.
I
Etapas

ll
iiiirnero
de
brdem

Guarniçõe§

Quantitativo
de
bubsistência

ili

Quantitativo
de
rancho

I

Quantita tive
de deepesas
diversas

'Mor total

Primeira Região Militar
Bemfica .(Barão Homem de Melo)
Campo Belo
Distrito Federal
Macaá
Isliteroi
Petropolis
Pinheiros
Vitória

,1
2
3
4
5.
0,
7
8-

.. , .. • •
O
O

••••

C4

. .

$400
$500
$400
$400
$100
$400
$500
$500

oi
Cr)

3$tOO
33200
3$100
3$100
31100
36100
UNO
3$200

Segu. mia Região Militar
Caeapava . Ta,
10
ipamert
11
Rd
12
Itapetininga •
.13
Jundial•
14
Lorena
15
Pindamonhangaba
16
Pirassununga
17
Quitatina
18
São Paulo
J9São Vicente

.-

$400
$40n
b400
$400
$400
$400
$100
$l00
$ ;00
$400
$700

33400

$400
$400
$400
$400
$400
$500
$500
$600
$40C
$600
$400
$400
$400
$400
$400
$400
$500
$600
$600
$400
$400

33100
3$100
38100
3$100
3$100
33200
3$200
33300
3000
3$300
31100
3$100
33100
38100'
3$100
31100
33200
34300
3$300
3$100
33100

Terceira Refyi(70
RO

Alegrete
Bagé
Cachoeira .
Caxias
Cruz Alta
D. Pedrito
Itanuf
Jaguario .
Passo Fundo
Pelotas
Porto Alegre
Quarat
Rio Grande
Rosário
Santana do Livramento
.'=-111_4) Angelo
Sal, Gabriel
Silo Leopoldo
São Luiz Gonzaga
Santa Maria
Uruguaiana .

22
23
24
25'
26
28
29;
30 ,
31 ,
32
• 11$
34
35
36
37
38
39
AO

.\

Quarta Região Militar

11
Belo Horizonte
42
Itajubá
13 . Jacutinga
14: I Juiz de Fora
45
Ouro Fino
10 . f Ouro Preto
47
Pouso Alegre
1SX
Santos Duruont
19 ! Silo Joh trEl Rei
OI),Trás ',Corações .

eiS

Cl

..
.....

a.
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Etapas
Número
de
ardem

guarnições

1 Quantitativo
de
subsistência

Quantitativo
de
rancho

Quantitativo
de despesas
diversas

:Valor total

Quinta Regido Militar

51
52
6:2
b4
55
56
57
58
59

Castro .
Curitiba .
Joinvile .
Florianopolis .
Lapa .
Lages .
Ponta Grossa .
São Francisco .
Fés de Iguaçú

CP.

Cè

•1•1
iffial•

Crj

88500 '
Sexta' Regido Militar
411r,

CO
61

88500
3;300

1n1

_

Aracid0
Salvador .

p•n11

Sétima Regido Militar
432
433
.61
455

MOO
84300
8$300
88300

••n•

Fortaleza • .
João Pessoa
Maceió .
Recife .

11~

le•••

o

Oitava Regido Militar
66
47
88
69
70
71
72
73
7,1
75
76

Belém . . NCucul .
Mansos.
Obidos •
• Oiapoo
Rio Branco .
São Luiz •
Tabatinga .
Terezina .
Tonanhins .
Vila Bitencourt

"Ina

~I

o o'Iroo *
1.n

1.•n

en
n.1
~e

1~1
n•••n,

-44300
.44500
31300
06300
38800
48600
3$300
.41500
33500
• 44500
. 41500

-1

Nana Regido Militar
• 77
78
79
80
81
82
83
84
8S

Aquidauana .
Bela Vista .
Campo Grande .
Coimbra .
Corumá .,
Cuiabá .
Ponta porã .
Porto Murtinho .
Três Lagoas .

3$200
33200
33200
3$200
88300
31200
31200
8$400
81200

$400
$400
$400
$400
$500
$400
$400
$600
$400

1

...

Estabelecimentos Militares
86
87
88
89
90
91
•nn•n•n•

n •n••

Escola Militar •
Colégio Militar do Rio de Janeiro
Colégio Militar de Porto Alegre
Hospitais Militares
Hospitais de Convalescentes
Sanatórios Militares

•••••
1.n•n•
PENE.

~1
1•n•
:M••
nn
Mn

~1
~11

~11
1~

.

AMO
4;500
41000
88600
4$000
4;000

4

S••••••

ObServaedes
I — As etapas lixadas para os Estabelecimentos Hospitalares
dietético. O pessoal que serve nesses Estabelecimentos fica sujeito ao
. TI — As etapas fixadas para os Estabelecimentos de Ensino se
pessoal sujeito à etapa comum da guarnição.
111— As etapas, quando abonadas em dinheiro, não poderão
ministerial.
TV — Fica extensivo às unidades 'administrativas das C a, 7' e 81
Organização e Funcionamento dos Estabelecimentos de Subsistência
— Para as guarnicães não contempladas na presente tabela de
nição mais próxima, de acordo com o n. 1 das Instruçães para execução
de 25 de dezembro de 1927.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1938. — Tenente coronel, Cicero

destinam-se à indenização das despesas com os militares sob
regime comum da etapa da guarnição.
destinam à alimentação dos cadetes e alunos, ficando. o restante do
exceder ao valor da etapa media orçamentaria, até ulterior deliberação
Regiões Militares a &oposto no § do art. 45 das instrugles para
Militar.
arraçoamento, fica estabelecido que o valor da etapa será o da guardo serviço de etapas, etc., publicadas no "Boletim de Zzgrolto" . e. 425,
Costard, chefe da B. 8 da J. 1.
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Ministério da Guerra — Aio de Janeiro, 21 de dezembro de 1938— Aviso n. 900.
Sr. diretor da Diretoria Provisória das Armas:
Declaro-vos que aprovo a tabela anexa de forragearnento dos animais do Exército a vigorar no primeiro semestre de 1939, conforme
propôs o diretor de Intendência da Guerra em oficio n. 187, de 14 do corrente. — General Eurico G. Dutra.
DIRETCP..5 isnE INTENDÊNCIA DA GUERRA
Terceira Secção
Tabela geral de fixação de valores das rações d forragem a vigorar no primeiro semestre de 1939:
Rações
Em argola
rer.

13Yuriero
de
Ordem

invernada

Guarnições
-

o

°
c.) 2
•;;',
o

m

o

0 ta

42,

=-13

'

•••n Rn tS)

•

.5 e qn

O

o

>
O a> "'

Vi=

CY

•

a
4
7
8
g

10
li
12
13
14
15
10
17
18
19
20
21
22

28
24
25

Campo Belo
Distrito Federal
Estreia
Itatiaia .
Macaé .
Niteroi
Petrópolis . .
Pinheiros .
Vitória

Primeira Regido Militar

.•••

$325
$325
$325
4325
$400
$400
$325
$400
3325

23250
28250
26250
21250
21250
2$250
28250
22250
2825021250
23250
28250
9*?50

$200
$400
$200
$200 $200
1460
$250
$200
$200$400
$200
$400
$200

$100
$100
$100
-$100
8100
• 8100
$100
$100
$100

Segunda Regido Militnr

Baruerf
Caçapava .
lpamerf
Itapetiningn
!hl
Jundiai .
Lorena
Pindamonhangaba
Piquete
Pfrassununga
Quitaúna
São Paulo
Santos

••
.4.
• .

$100
$100
$100
$100
$100
3100
$100
• - • 1100- •
$100
$100
$100
#100

21775
21775
21775
23775
23850
23850
21775
2$850
21775
• •
-2$550
-23750
• 21550
21550
21550
2$750
21800
23550
21550
21750
23550
21750
21550

$600
$800
$800

;600

#800
#600
$600
3800
$800

$600
3600
$600
3600
$600
$600
$800
$800
$800
$800
$600
$600
#800

Terreiro lUvião Militar

Alegrete
Bagé
Boqueirão
26 1 Cachoeira
Caxias
27
28
Cruz Alta
29
Don Pedrito
30
Itaqui
31
Jaguarão
Passo Pondo
32
33
Pelotas
34
Porto Alegra
35
Quaraf
38
Ildo Grande
37
Rosário
30
Santo Angelo
39
São Borja
40
São Gabriel
41
Santa Maria
42
São Leopoldo
43
São Luiz Qonzaga
44
Santana do Livramento
45
Uruguaiana
40
Vararia

47
a
48
50
0-4 _J

21350
21350
21350
28350
2$350
22350
2$350
2$350
23350

•
Quarta Regido Militar
Belo Horizonte .. .
Itajubá
Jacutinga . ...,.
Juiz de Fora
DA% EL.Ni _4_ wp_ossmiamesuma ~suc., *a

23225
23225
2.$225
-2$225
28225
2$225•
2445 . •
28225
2$225
22225
28225
28225
.. 28225
23225
2.$225
2$225
2$225
2$‘225
23225
2$225
23225
2$225
23225
2$225

•

1400
$400
$200
3400
$200
2200 $200
$350
$200
$200
$400
$200
$200
$400
$200
$200
$400
$200
$200
$200
$400
$400
$200

$100
.. $100
- $100
Moo
• #100 -1E)0
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
8100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
2100
$100
$100

2$ 45 O

8100

2$550

55:125

47,1pd)
8:00

24.150
Mso

elon

;°,100

5.,5f10

2$725
21725
21525
23725
23525
2$525
23525
2$525
21675
23525
23525
21725
23525
23525
23725
23525
23525
23725
23525

$600
$600
$800
$800
$800
$600
f- no

23725
21725
2$525

$600
$800
$800
$600
$600
3600
$600
$800
$600
2800
$600
$600
$600
$600
1600
$000
$600

2$950
21875
21050
28950
23950

$000
$600
$600
WO
CGOO

23525
23525
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Ratões
Em
inven
nada

Em argola
Power()

Guarnições

de
ordem

dp•••••••n

52
53
54
55
56
57

Ouro Preto .
Parada Setembrino
Pouso Alegre .
Santos Dumont .
São João Dei Rei
Três Corações .

58
59
60
01
62
63
64
85
66
87

Blumenau .
Castro
Curitiba .
Florianópolis .
Foz do Iguassú
Joinvile
Lages .
Lapa .
Ponta Grossa .
São Francisco .

..

Quinta Regido Militar

.•••

2$ -150
2$450
2$450
2$150
214:50
2$450

$325
$325
$325
$325
$400
$325

$100
$i00
$100
$100
$100
$100

2$875
28875
28875
21875
21950
2$875

$600
$4300
$600
8600
$600
$600

18850
11850.
1$850
1$850
1 $850
11850
1$850
11850
1$850

1325
$325
$400
$325
$325
$325
$325
1400
$325
$325

$100
$100
1100
$100
$100
$100
$100
$100
1100
$100

21275
21275
21350
21275
21275
21275
28275
2$350
28275
21275

$600
— $600
$600
$600
$600
$600
$600
$600
$600
$600

21450
21950

$400
$400

$100
$100

21950
3$450

$600
8000

1$850

-

Sexta Reg ido Militar
68
89

Aracajú .
São Salvador . .

•

#••••

Sétima Região Militar

3$350
21850
21600
31700 •

$400
$100
$400
$400

$100
$100
$100
$100

48350
3$350
3$100
41200

$800
$600
$600
$600

Oitava Regido Militar
Belém .
Clevelandia .
Manaus .
Obidos .
São Luiz do Maranhão
Terezina . .

3$300
4000
3$000
3$150 •
2$600
21R600

$400
$325
$325
$400
$400'
$400

$100
$100
$100
$100
$100
$100

3$850
31425
31425
31650
3$100
3$100

$800
$600
$600
--- 8600
$800
$600

Nona Região Militar
Aquidauana .
Bela Vista .
Campo Grande .
Coimbra .
Corumbá .
Cuiabá .
Ponta Porã .
Porto Murtinho .
São Luiz de Caceres
Três Lagoas .

2$550
28550
28550
28550
28550
2$550
21550
28550
28550
?f550

$200
$400
$200
$200
$200
$400
$400
$200
$200
$200

$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100

28850
.31050
21850
21850
„ 21850
31050
3$050
21850
21850
2$850

8800
$600
$600
1600
$600
$800
$600
$600

70
71
72
73

Fortaleza .
João Pessoa .
Maceió .
Recife .

74
75
76
77
78
79

80
81
82
83
84
O
86
87
88
89

• • •

$800
$600

Observações:
I — Devem ser observadas Irigorosarriente as normas pata torra geainento dos animais do Exército constantes do aviso n. 118, de 24,
publicado no D. O. de 26, tudo de fevereiro de 1938.
II — De acordo com o item I do aviso acima referi to, no que di7 respeito ao número de animais que deve ser mantido em argola e 13341
inverrada, são estipuladas as seguintes condiçÕes:
a) as unidades sediadas nas 1', 6'. 7" e 8 1 Regiões Militares mau 'lr. rao todos os seus animais em argola;
h) as sediadas nas derriais Regiões (r, 3*, 4", 5' e 9') manterão , em argola dois terços do efetivo fixado (completo) nos respectivos
etc., e os esquadrões isolados dos R. C. D que oonservar-10,
quadros e em invernada os restantes, exceto os Q. eir de RegiÕes,
todo o efetivo fixado (completo) 'em argola, e, as unidades, cujo efetivo fixado (completo) for Igual ou inferior a sessenta (00) animais, 9/1P
manterão em argola até o máximo de quarenta (40) animais e os restantes em invernada;
ni
c) as unidades referidas na alínea anterior que não ten'Irun efetivo fixado nos rospectivos quadros, observarão as normas esUpuladalmencionada alfnea, tomando por base os efetivos realmente existentes;
d) os bovinos, por acaso existentes no efetivo das unidades, não será() computados no dividendo para a determinação dos 2/F em argola .
e 1/3 em invernada, sendo, entretanto, contemplados 3 O ,71 0 valor do quantitativo dos animais em invernada.
— Para as guarnições não contempladas na or47 sante tabeta de forragfm, fica estabelecido que o valor da rade será o da guarnierif,
ma is próxima.
Filo de Janeiro, .em 14 de dezembro de 1938. — Tenente, coronel, Cieero Costord, chefe da 34 Be43050 da D. 1. E.
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EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO DE ESTADO DA GuEalti
Avisos:
Em adllamento:
Ministério da Guerra - Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 1938 Aviso n. 14.
Sr. ministro de. Estado da Justiça e Negócios Interiores.
Havendo aprovado, por despacho de 25 do corrente, de acôrdo com
o disposto no parágrafo 1° do arlign 96 do Regulamento do Serviço
Militar, o mapa demonstrativo do c,mtingente a ser fornecido pela
3' Zona Militar, que tem de ser incorporado no mimeiro dia útil de
maio do 1939, nas unidades do Exército pertencentes à 3' e 5' regiões
militares, tenho a honra de pedir a V. Ex. se digne cientificar os interventores dos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná. e Santa Catarina, que os mesmos Estados terão de fornecer, respectivamente,
14.059, 3.295 e 986 conscritos, afim de se realizar a incorporação na
-,4poea supra citada.
Reitero a V. Ex. os protestos de elevada estima e distinta consideração., - General EUriC0 G. Dutra.
Apostila:
Na carta-patente do oficial abaixo mencionado foi lavrada a seguinte apostila:
O 2° tenente da primeira classe da Reserva de primeira linha,
Alcebiades da Costa Lerina, de quem trata esta certidão da carta-patente, tem direito ao acréscimo de três quotas de ? % concernentes aos
anos de serviço excedentes de vinte e cinco, de aeórcla com o despacho
d•19 do corrente.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1938. - General Enrico G.
Dutra.
Dia 17 de dezembro de 1938
Despachos:
Foi mandado publicar o seguinte Aviso que sob n. 0.810, de 12
de dezembro de 1938, o Sr. ministro da Educação e Sande dirigiu ao
da Guerra: - "Tenho a honra de comunicar a V. Ex., em refeância
a0 meu Aviso n. 0.311, de 4 de maio último, que o Capitão WatArioo
da Silveira Landim apresentou a este Ministério a prestação . da cantas da subvenção de 12:000$000, que em 19.36 recebera no Tesouro
Nacional, na qualidade de presidente do Diretório Central de Estudem- les, tendo sido a mesma aprovada e em consequência dada baixa da
responsabilidade atribuida ao referido oficial".

Dia 20
Foram mandados incluir no Quadro do Estado Maior Os Majores
• Arlindo Mauriti da Cunha Menezes e Augusto Imbassai.
Foi designado para servir no Regimento Andrade Neves o CApira0
João Franco Pontes, na vaga existente deixada pelo Capitão
(Hão Rosa.
- e
Requerimentos:
5
Antônio de Andrade Moura Sobrinho, 2 tenente convocado, pedia-'
do pagamento de adicionais de 20%. --Deferido, de acordo com
informação 541-G, do diretor do S. F. E.
Arando Gonzaga de Oliveira, sorteado, pedindo transferência le
incorporação de um dos corpos da 9 Região para outro da 1" itagião
- Deferido.
Carlos Jahnel Filho, sorteado, pedindo transferência de inearporação da 9* Região Militar para o 2° Grupo de Artilharia de Dorso.
- Deferido.
i. Danton Duarte de Oliveira, sorteado, pedindo transferência de
Incorporação da 9' Região Militar para um dos corpos da 2' Região
Militar. - Deferido."
Edy Bittencourt Brigido, capitão reformado, pedindo abertura de
.._.),,nquérito sanitário de origem. - Deferido.
Franklin Emílio Rodrigues, tenente coronel; Augusto César Alberto Portela, capitão e Leonidio dê Araújo Neves, 2° tenen ,,e convocado, pedindo pagamento das quantias, res pectivamente, de réis
2506000; 1404000 e 480$000. - Reconheço a divida.
Heitor Moutinho Ribas, ex-aluno do Colégio Militar do Rio de.
Janeiro e Manuel Miguel Vaz, pedindo lhes seja fornecido certificado
de reservista. - Forneça-se ao interessado o certificado de r eservista de 2' categoria.
Ismael de Morais, pedindo certificado de reservista
Apresente-se ao Cmt. da 2' R. M., para os fins de direito.
bacio José Delgado, ex-praca, pedindo caderneta militar. Forneça-se ao requerente o certificado de reservista de 1' cate.gpla.
João Batista do Prado, pedindo certificado de reserv isla de :-.'
tegoria. - Indeferido.
Ricardo Machado Fagundes, estagiário do Quadro de De.';i,t2s,
oara o oficialato da 2' classe da reserva da 1' linha do ENérr i411,
¡lindo seja modificada a solução dada no oficio n. 5:2iiit-n. de 26 da.
janeiro último, do Sr. diretor do Serviço Militar e da Reserva. - In-

EXPEDIENTE DO CHEFE DA DIVISÃO DO EXPEDIENTE DO GABINETE DO MINISTPO
DA GUERRA

Requerimentos:
Lueilia Pereira Torres, responsável pelo aluno do Colégio Mdilar
do Rio de Janeiro, Jorge Pereira Gonçalves Torres, candidato à matricula no Curso Preparatório à EsCola Militar, pedindo seja o ref.rido
aluno submetido a nova inspeção de sande. - Complete o sêlo da petição.
Nesiodes Boswell, reservista, pedindo retificação de seu nocne no
certificado de quitação com o serviço militar. - Complete o Sèl.)
petição e documento anexado.

Serviço do Pessoal Civil
ATOS DO CHEFE DA DIVISÃO DO EXPEDIENTE DO GABINETE DO MINISTRO
DA GUERRA

Requerimentos:
Mário da Conceição Brito, ex-operario de 5' classe do Arsenal de
Guerra, pedindo certidão. - Compareça à Divisão do Expediente do
Gabinete do ministro da Guerra para receber a certidão, mediante
recibo.
ATOS DO CHEFE DE SERVIÇO

João Rodrigues Gonçalves, chefe de Portaria ao padrão "I", do
Quadro I, do Ministério da Guerra, aposentado. - Compareça ao Serviço do Pessoal Civil do Ministério da Guerra.
Relação dos funcionários civis deste Ministério, cuja ordem de
anlkuidade foi alterada, em consequência de faltas que deram ao
serviço, organizada de acordo com o artigo 14, combinado com o artigo 39, do decrete o. 2.290, de 28 de janeiro de 1938;
Carreira de Motorista
Quadro I
Classe "F"'
1. Domingos da Cunha Souto Maior.
2. Antônio f
ando da Silva.
Classe "E"
1. Roque das Neves.
2. Lucidóiao António de Araujo.
3. Luiz Gomes de França.
4. Sebastião de Costro.
5. José Berlolco dos Santos.
6. João Pereira,
7. Pedro Leocáráo de Sousa.
8. João Galdino Santiago.
9. Jaime Martins.
10. Ventura. Ferreira Lopes.
11. Dernétrio Henrique Valter, quatro faltar
12. Vago.
Classe "Ir
1. Leoni Catarinc,
2. João Valério.
3. Zeferino Alves dos Santos.
A, Domingos Francisco Feliz.
5. João de Matos Faro Júnior.
6. Mário Vieira Filho.
•
7. Emílio Augusto Bezerra.
8. Nestor Gomes de Lima.
9. João Marques de Figueiredo.
10. Gilberto Correia,
11. Pedro Albertino de Oliveira.
12. Bento João Barroso.
13. Gilberto Alves.
1 .1; Cezar Pinto Rocha,
15. Samue! Pereira da Silva.
16. Aleibiades Duarte de Sousa Coelho.
17. Càndido Silva.
18. Artur de Sousa Martins.
19. Joaquim Germano Ferreira.
20. Francisco !marte da Silva.
21. Antônio Barbosa Firmo,
22. Raimundo Maciel Sobrinho, duas faltas.
23. Cezário Foi-nubles de Araujo, quatro faltas.
24. Joo d„ 8,1 (wa Bastos, 18 faltas.
25. João F1'211ri , l'e Ferreira de Farki, 45 faltas.
26. Joaquim ‘.
nte (não node ser promovido, em virtude de no
certeiro profis g io7tal, nos termos do art. 73, do deelido n. 2.29n. de 28 de janeiro de 11138 1 , 105 faltas.
Tovimul I

r re

'..):;0

qualrn vagas, sendo que das

ocupadas por interinos.
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Carreira de Medinico

Classe "I"

1. Dionisio da' Silva Gralha..
Observaeào - É excedénte.
Classe "G"
1. Itozendo
'2 At gusto Luiz dos Santos.
3. Valeriano Soclré de Melo.
4. Augusto Gonçalves da Silva.
5. Américo Prasii da Luz Brum.
6. Erliesio Marques, duas faltas.
7. Antóroo Barbosa Vieira, 11 falta.s..
8. Vago.
Classe "F".
1. Espiridião Juvenal Soares. '•
2. Severino Laurindo Pereira. •
3. Joaquim Arruda dos Santos.
4. Antônio Fernandes.
5. Pull c Alves de . Carvalho.
6. Gilberto Pereira de Brito.
7. Carlos da Silva Gralha Filho.'
8. Geraldino da Silva Passos.
9. João Guimarães.
40. José Dejos.
11. Espidie da Silva Proença.
12, Rubem Gimenez.
13. Amadeu Cactslhano.
14. Arnsildo Gomes Moreira, uma falta
15. Vago.
16. Vago.
Observação - Ha um (1), interino.
.
Classe "E"
1. Justiniano Xavier Argolo.
2. João Barroso de Siqueira.
3. Laudelino Antônio dos Santos, 30 faltas,.
Classe "D"
1. Doinirgos Manuel de Oliveira.'
2. Valdsmar Bustos.
3. João Clímaco de Araújo Costa.'
4. Jos ,5 Vieira.
5. José Celestino de Santana, uma fálta.
Classe
João
de
Almeida
do;
Santos.
I.
2. Joaquim Maria Leite.
3. José Rodrigues.
4. Adolfo Silva.
5. Francisco das Chagas Macário.
8. Arisio Monteiro, i falta.
7. João Francisco Vieira, 1 falta.,
8. Humberto Lopes, 5 faltas.

Carreira de Marinheiro!
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32. Raul dos Santos.
33. Miguel Paulino da Silva.
,34. Marcelino José Ferreira:
35. João Pereira.
36. Valdemar Pereira da Rocha.
31. Manuel Francisco dos Santos.
t 38. José Nicolau de Almeida.
Argemiro Cândido da, Silva,
39 { João Santos Oliveira".
Iseteits Gonçalves Marinho.
42. Lourenço Rodrigues Neto.
43. Manuel António dos Santos.
44. Celso Teixeira da Luz.
45. Osvaldo Gonçalves Pinheiro.
46. Domingos Faria Costa.
47. Joel da Silva Lopes.
48. José Pedro do Anais Divino.
49. Antônio. Virtudes de Sousa.
50. José Luciano dos Santos.
51. António Ferreira.
52. Cícero José das Chagas.
53. Augusto de Paula, 24 faltas.
54. Manuel Francisco Bezerra, 35 faltas.
55. José Alves de Melo, 180 faltas.
Observação: De 56 a 70, inclusive, vago'
Classe "C"
1. Artur Marques dos Santos
fEliziario Antônio de Melo
2 -{
iJosé Rodrigues de Morais,
4. Manuel Rodrigues de Lemos.
5. João Arcilino dos Santos.
6; Deocloro Pereira de Meireles.
7. José Marques Pinto.
8. Manuel Xavier dos Santos.
9. Ciprino Monteiro da Silva.
10, Feliciano Ramos de Oliveira.
11. Benedito Martius.
12. Virgílio Roque dos Santos.
13. Manuel Antônio de Lima.
14. Sielehisedeck Viana da Cunha.
15. Cipriano Jacinto.
16. Joaquim Francisco Nascimento.
17. Manuel Pereira de Sousa.
18. Odílio Nunes da Silva.
19. Juventino José dos Santos
20. Roberto Simas de Carvalho
21. Diógenes de Sousa Macedo.
22. Domingos Pereira da Silva.
23. Raimundo Vicente Vieira.
24. Alexandre Davi.
25. Jólio Fernandes de Albuquerque, 2 hW.
26. Cândido Alves de Oliveira, 25 faltas.
27. Luiz Pinto da Silva, 55 faltas.
28. Quirino Francisco Siqueira, 150 faltas.:
Observação: De 29 a 33, inclusive, vagoi.

Carreira de Mestre de ariana de nialtrig bsgkei
Classe "I"

Classe !MIT

4. Pedro José Ferreira.

2. Francisco de Freitas.
3. Mariano Ponciano dos Reis.
4. José Soares da Silva.
5. Alcides Leal de Carvalho.
6. Dionísio Macário de Oliveira.
7. José Caetano Felipe.
8. Fernando José de Almeida.
9. Antônio dos Reis.
40. Francisco de Sousa Ribeiro.,
Manuel Fernandes Júnior.
12. José de Sousa Mota.
13. João de Araujo Costa.
14. Abílio da Conceição.
15. Josino Meira de Vasconcelos.
16. Josué Lúcio Paiós.
17. benedito Alves Marinho.
18. Manuel Alves Barbosa.
19. Gualberto Couto Alves Branco.,
20. Carlos Lino de Carvalho.
21. Benevenuto José da Silva.
22. Antenor de Araujo Costa.
23. Américo Gomes da Cunha.
24. Manuel José da Silva.
25. Albertino Novais de Miranda.
6. Godofredo dos Reis.
27. Antônio caldeira de Freitas.
28. Pedro Moreira do Nascimento.
29. José Alves da Silva.
30. João do Ilègo Silva.
31. Hilário Ribeiro.

r)

Francisco Pinto de Azevedo.
Vago.
Vago.
Vago.
Classe "Ir
1. Calixto Pereira Batista.
2. Antenor Gonçalvei. da Costa. •
3. João Carlos Pires.
4: Albino José Gonçalves Bastos.
5., José Camargo dos Passos.
6. Nuno Freire de Santana.
7. Antônio Ferreira Nunes.
8. Bernardino da Silva Azevedo.
9. Genésio Martins Correia.
10. ,João Alfredo de Góis.
Francisco Gomes de Lima II,
12. 'Vago.
1.
2.
3.
4.

143: Vago.

Classe "0*

1: Sebastião Francisco da Silva.

2. 'Álvaro Martins da Silva.
3. Cristino Gomes Pinheiro.
4. Joaquim Voz.
5. Afonsino Chaves de Sousa.
6. Joaquim Cristiano da Costa MonteirO.,
7. 'Herculano Pereira da Silva.'
8. Eduardo Carvalho de Sousa.
E Balduino Itodrigues de Carvalho,
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, Vago.
li. Vago.
1'2. Vago.
• Vago.
Al. Vago.
1. Vago.
Observação: Existem 2 inteeems.
Carrira de MeNtre ele! r i.e is' ta

Clas,e ".E"
1. Benedito Quinau.
2. Sebastião Gomes.
13.
. João Correia de Sousa.
4. José dos Santos Cabral.
5..,llenrique Ferreira riocmtro,
6. José de Almeida.
7. Abel dos Anjos Ferreira.
...8. Jose Martins Lemos.
9. Jaime Brastlio Ferreira_
10, Luiz Azevedo.
II. José Gomes 'de Leyros.
-12. Eustaquio Teles Pereira.
.13. Manuel Rangel.
Observação: Exístem 5 (eineo) excedentes.

1)

Dezeml,.ro o

War

N. 4.529 - Ao mesmo - Solicitando pagamento da important...ia
do 152600. ao Lleyd Brasileiro, proveniente de transporte executado
me corrente ano 'em proveito do D. N. P. N. (27.451-38.
N. 4.530 - Ao mesmo - Sulieitando pagamento da importância de 1832.1t:0. á 'l'he Leopoilina Hailway Company, Liinit.41, proveniente de furinsporl ,, s. efetuados eni objeto de serviço de O. t. T..
no rre'-; de azoste. de 1937. (27.514-34‘).
N. 1.531 - Ao mesmo - Solirilando pagamento de importaneia de 110:i0. ao trabalir.d.'t exile:numerário da 3' D:vi s ão da E.
F. C„ .13., Alvaro P. renal clL Silva. rore:-Prite aos dias 21 a 31 de maiu
do ano p. findo, +re deixaram de ser incluillcs em folho geral por
(28.2-i5-38).

N. 4.532 - ri mos-mo - Solieilaudo pagamento da importilh,
eia de 26:41:1 n 00, á Leão, Ribeiro & Companhia Limitada. proveniente do s.erviens pikstreic.:
pro‘eite da D. S, B. F. 1,?8 857. do
1938: ,
N. 4.533 --- Ao mesmo - Idem. Idem, de 15:6208600. (28.862,
de 1938).
N. 4.534
Ao mesma - Idem, de 41:1812500, à Companhia
Brasileira de Cotruçõc e CorrAtio Broco S. A. (28.865-38).
N. 4.5:15 - Ao mesmo - Idem, de 24:2792100. à Companhia
Nacional de 4 : n-n nstroções Civis e Elloraulicas. (28.872-38).
N. 4.536 - AG mesmo - Idem. idem, de 48:0962000 (28.873,
de 19381.
N. 4.537 - Ao mesmo - Idem, de 40:0002000, a Silvino José
Classe -D"
Neto. (28.897- 38).
1. Ernesto da Silveira Paiva Lede.
N. 4.538 - Ao mesmo - Idem, de 124:8013000, à Aurélio Soa2. Milton Barreto Correia.
res (28.895-38)
N. 4.539 - Ao mesmo - Idem, cie 60:1372700, à, Benedito Neto
Rio de Janeiro, em 21 de dezembro de 1938, - AI. E. Ne/to dos
(28.896-38).
lieys, chefe do S.P.C.
N. 4.540 - Ao Ministério da Fazenda - Solicitando pagamento
da importancia de 10:3322200, à Benedito Neto, proveniente de serviçes prestados em proveito cla D. S. B. F. (28.891-38).
'
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
N. 4.541 - Ao mesmo -- Idem, idem, de 36:8022200 (28.894,
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício de 1938).
N. 4.542 - Ao mesmo - Idem, idem, de 11:2922000 (28.890,
.. de 1939, mediante pagamento da importáncia correspondente ao pe- de 1938.
riodo de 12 meses na Tesouraria da Imprensa Nacional, á rua 13 de
N. 4.543 - Ao mesmo -- Idem, de 218:4502000, a Irmãos BreMaio, ou mediante recolhimento . e respectiva comprovação, nas na- VeS (28.861-38i.
artições arrecadadoras federais - Delegacias Fiscais, Alfândegas,
N. 4.544 - Ao mesmo - Idem, de 27:5613500, a Joaquim 15Toutinho Pereira Filho. (28.86e-38).
Mesas de Rendas e Coletorias.
N. 4.545 - Ao mesmo - Idem, de 86:223$500, a Companhia
Sesviços de Engenharia. (28.867-38).
Aos funcionários plitIlcos federais, estaduais e municipais é faN. 4.546 -- Ao mesmo -- Idem, de 15:0002000, a Alfredo Aires
cultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
Fernandes. (28.875-38).
30 "To, a que têm direito, em duas prestaçOes semestrais de 28$000.
N. 4.547 - Ao mesmo - Idem, de 54:8402600, a Mário R. Pereira. (28.876-38).
c
N. 4.548 - Ao mesmo - Idem, de 48:5303500, a Manuel Ribeiro Martins. ;28.892-38).
N. 4.549 - Ao mesma - idem, de 63:0682400, a Manuel Pereira Gonçalves. (28.893-38).
Diretoria de Contabilidade
N. 4.550 - Ao mesme - Idern, de 179:5882500, a Irmãos Breves (28.859-38),
ATOS
De Svt. MINISTRO
N. 4.551 - Ao mesmo - Idem, Idem, de 60:2983000. (28.860,
de 1938).
Exped i ente de 2,1 de dezembro de 1938
N. 4.552 - Ao mesmo - Idem. de 19:0002000, a Pedro Paulo
•
Avisos:
Martins Guimarães. (28.85E-38).
Ç.,
N. 4.553 - Ao mesmo - Idem, de 12:449$200, it Vida! & Al. N. 4.524 - Ao Ministério do Trabalho - Encaminhando reguerintento em que José Mi/han, agente de estrada de ferro, classe E, coforado. (28.885-38).
jcel:tiod
VII ad t(ei a ienm
is téeirui a(rE
. ku'
,orto
(,1;7 Brr31)85 .pede
N. 4.554 - Ao mesmo - Idem, idem, de 63:735$000. (28.889,
F. n.r Brasil c
de 1938).
- N. 4.525 - Ao Sr. gewral diretor de Engenharia do Exército
N. 4.555 - Ao mesmo - Idem, de 39:5642000, a Ilondrio Fer-Mneaminhando relação de alterações ocorridas com o capitão Ha- reira de Freitas. (28 878-36).
rolho do Paço Matoso Maia, durante o período em que esse oficial
4.556 - Ao mesmo - Idem, de 40:8332600, a Mário Il. Pecomo representante do illinistério. da Guerra, na Comissão reira.N.(28.877-38).
Té ica de Rádio, deste ministério. (20.070-38),
ATOS DO SR, DIRETOR
N. 4.526 - Ao Ministério da Fazenda - Solicitando pagamento
da inportilncia de 2882 4 O, ao Hospital Sito Geraldo, proveniente de
Expediente de 20 de dezembro de 1938
hoÉitalização nos meses de ago , to e setembro do 1937, do ferrovia1-10 Domildes Inácio do .3 Anjos, acidentado em serviço da E. F. O.
Ofícios:.
n.i,(27.953-38).
Inspetora Federal das Estradas:
N. 4.527 - Ae niesmo 2olicitando pagamento da iniportáncia
N. 6.291 - Comunicando a pubiicação no Diário Oficial de 15
de é002000, no tele gi'atisio auxiliar do 1" claese, contratado da D. R.
f. fT., Pedro José de Olivilra, proveniente de diferença de grati- deste més, do deeceto n. 3.399, de 5 do corrente. (28.149/38.)
1 . 1 leão. a que tez jils nos meses de abril a dezembro de 1935. - Ao diretor dos Correios e Telégrafos:
.
6.292 - Comunicando que, por despacho de 17' do mesma
N. 4.528 - Ao mesmo Solicilando pagamento da impo:tinida més,N.
npreven
a minuta do contrato a ser celebrado com ri fr,ditide
L ie e..;:.i00$000, a Hemique da Rocha Pinto,
proveniente de serviços Técnico de organização
e Controle - Serviços Hollevith
n - ..,rd14.1r.;
p eestados em p roveito da D. S. L. F. (28.880-38),
a remodelação de serviços desse Departamento. (Pr. '22

Ministério da Viação e Obras Públicas
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- À Comissão Central de Compras:
N. 6.293 Comunicando que, tendo a Diretoria do Serviço do
Pessoal deste Ministério necesaidade no fornecimento de 3.000 exemplares do Regulamento de Promoção dos Funcionários Públicos, requisitou os meamos à Imprensa Nacional, e, solicitando previdencias, no sentido de ser feito 'à referida Imprensa, o empenho da despeea na importância de 4:500$0e,O, relativo ao citado pedido. (25.725,
de 1538.)
À Inspetoria Federal das Estradas:
N. 6.294 - Comunicando a publicação no Diório Oficial de 15
do corrente mês, do decreto . n. 3.398, de 5. (28.154/38.)
N. 6.295 - Enviando o projeto e orçamento, relativos ao reforço de sete superstruturas metálicas na linha de Cacequi a Rio
Grande, da R. V. F. F. do Rio Grande do Sul. (28.767/38.)
N. 6.296 - Idem, uma seperstrutura na linha Dilermando de
Aguiar a São Borja. na R. F.
- F F. R. G. S. (28.508/38.)
- Ad Departamento de Aeronáutica Civil:
PI. 2.697 - Restituindo as terceiras vias dos empenhos de despesa na. 143 e 236, encaminhados a esta Diretoria, respectivamente,
pelos ofícios ns. 1..280 e 3.072 dease Departamento. (28.803,
de 1938.)
- À Estrada de Ferro Central do Brasil:
N. 2.698 - Comunicando otP. essa Estrada pode conceder franquia telegráfica, , em objeto de serviço público, à Diretoria Regional
do Servi ço de Febre Amarela no Estado de S. Paulo. (28.470/38.)
- Ao Sr. major Amadeu B. F. de Barros, sub-comandante do
2° batalhão de caçadores, Estado do Rio de Janeiro:
N. 6.299 - Enviando, por ,cópia, a informação prestada pela
E. F. C. B., relativa à concessão de Passes escolares aos estudantes
aí residentes. (28.118/38.)
_o Ao Comissário Geral do i l Brasil na Feira Mundial de New
:fork, em 1939:
N. 6.300 - Enviando, por cópia, as informações prestadas pela
D. S. B. F., relativas à contribuição deste Ministério para o Programa de filmes cinematográficos a serem exibidos na Feira Mundial de New York, em 1939. (27.530/38.)
- À Caixa de Aposentadoria o Pensõee, dos Aeroviários:
N. 6.301 - Comunicando que o D. C. T. declarou que, em
virtude de disp osições regulamentares, torna-se indispensavel uma
relação nominal das pessoas às duais deverá ser concedida a franquia postal-telegráfica, de que trata o oficio n. 2.045/9, de 24 de
outubro de 1938. (28.917/38.)
- Ao Domínio da União:
N. 6.302 - Comunicando que a permanência do processo minero 21.456/38 nesta Secretaria 'de Estado, é muito necessária, podendo, no entanto, ser fornecida cópia das peças que sejam necessárias ao esclarecimento do caso que está afeto a esse Domínio.
.(25.726138.)
- À Despesa Pública:
N. 6.303 - Restituindo o processo n. 24.511/36, acompanhado
do de n, 25.823/38 e outros.
N. 8.304 - Enviando a i a via doa documentos apresentados à
repartição, em 9 de dezembro deste, afeio tesoureiro da Comissão
Organizadora da 1' Exposição Filatélica Internacional, com o fim de
comprovar a aplicação dada ao adiantamento de 50:0008000, recebido pelo Tesouro Nacional. (28.390/38.)
- À Comissão Encarregada da Liquidação da Dívida Flutuante:
N. 6.305 - Restituindo o processo que acompanhou o ofício
n. 4.286, de 25 de outubro' próxiino passado, com a informação
prestada pela I. F. O. C. S., por cópia. (29.254/38.)
- À Rede de Viação Paraná-Santa Catarina:
N. 6.309 - Comunicando que o Sr. ministro exarou no oficio
referente ao pagamento de trilhos e acessórios fornecidos a essa Rede
pelo "Comptoir des Aciéries Belges", o seguinte despacho: "I -, Autorizo, à vista das ponderações aqui feitas. II - Recomendo, porém,
que ainda se efetue parte do pagamento com arcada de dezembro
corrente, não devendo a dívida já vencida ultrapassar o meae de janeiro". (29.338/38.)
- Ao Departamento dos Correios e Telégrafos:
N. 6.310 - Comunicando que o Sr. ministro deferiu o pedido
da Sociedade Bandeirante de Radiodifusão, • sobre a aprovação da reforma que se viu compelida a fazer em seus estatutos sociais.
(27.546/38.)
Expediente de 21 de dezembro de 1938

Dezembro -cle. 19-38 28141 --

de 29 de julho de 1935, para transferência de 15 vagões de na. 4.7314
, a 4.738, 4.740 a 4.743 e 4.990 a 4.994, que faz o Governo do Ba.

tado do Paraná, na qualidade de liquidatário do Sindicato de . Maw
do Brasil com a firma Carlos Itibere da Cunha & Comp., 41;
esta firma com a Rede de Viação, a ela incorporados pelo Sindicato'
de Madeiras do Brasil, bem assim o termo de adilamente ao coay.'
trato celebrado entre o Estado do Paraná o referida fuma, adira aj
transferência dos mesmos vagões. (29.285/33.)

' deiras

Requerimentos despachados
José de Paulo Pereira. chefe de seção da R. V. P. S. C., p4di:
pedindo pagamento dos vencimentos que se julga com direito, "igot
deferido, por falta de apoio legal". (13. :20-38).
José Trajano de Azevedo, ex-auxiliar do expediente da Centrai
(diarista), em outubro de 1930, readmitido em 1935, como escrevenat
te de 2' classe, e agora, já e escriturário da classe "G" (Serviço Rei
gional), pedindo seja contado, como de efetivo serviço, para todos 08
, efeitos, exceto o de percepção de ,
o tempo que esteve
~11•1
demitido, "indeferido, por falta de apoio legal". (22.881-38). •
Epaminondas de Albuquerque, fiscal do Imposto de Consumido
.pedindo seja certificado se o assunto dos documentos enviados à Re.i
• cebedoria do Distrito Federal, com o oficio n. 1.616, de 9/5/3 3. e 3.1
ele referente. - Compareça ao Serviço do Pessoal, desta SecretariN
de Estado, das'14 às 15 horas. (27.618/38).
Graciema Montenegro, ex-escriturário da classe E da Central ddi
Brasil, pedindo sua readmissão. - Defiro, tendo em vista o parecer;
'da Central do Brasil. (27.576/38).
'Afonso Chapei, de Camargo, ex-telegrafista do 3. a classe do DCT,,
'pedindo sua readmissão. -. Indefiro o requerimento de fls. 268,
porque não ha fundamento legal no pedido, de vez que o interessado.
já não era funcionário ponde() em 14 de julho de 1934. .,26,963/38).1
Alberto Pires Batista, escriturário da classe G, da D. R. de GM
IPaulo, pleiteando a redução da média estabelecido para a aprovaçad..
dos candidatos que se submeteram a concurso de 2. a entrância
'DCT. em 1934. - Quanto à petição te f:s. 336 nada há que deferir
uma vez que o requerente deverá submeter-se à prova de habilitaçã
na forma do decreto-lei n. 145. (26.968/38).
Joaquim Antônio da Silveira Fialho, funcionário da DAC, pe5-.
dindo, por equidade, pagamento da diferença de vencimentos, qual,
'deixou de receber invocando o disposto nos decretos ns. 21.630 cl4V
• 1932, 23.067 de 1923, 24.348 e 24.N)0 de 1931. - Defiráln
tendo em vista tratar-se de caso idêntico já resolvido por este Minis,
terio em despacho do 6 de corrente. (26.127/38).
Mamede Medeiros Serpa e outros, funcionários do D. A. C., O.,
dindo pagamento de diferença de vencimentos, a que se, julgam comi;
'direito. - indefira, os prim;os de 11a1nede Medeiros Sorpa Eustor - i
'genes Calmon Costa e Hernani de Carvalho Schmidt. (26.127/38).
José Sebastião Braga Pirnentet, pedindo que seja cumprida a serial
'tença expedida pelo Conselho Nacional elo Trabalho, mandando reinai
tegrá-lo no cargo de Comissário do Lloyd Brasileiro. - Aguarde a de,
cisão da D. do P. do Ministério do Trabalho no recurso interpodg
pelo Lloyd. (Pr. 22.725/38).
Ofícios:
Expediente do dia 19 de dezembro 'de 1938.

N. 6.275,- Ao Departameoto dos Correios e Telégrafos'.
Restituindo o processo desse Departamento 25.830/35, e comunicand4
que o Sr. ministro tendo presente o recurso em que e escriturária,
' Alfredo Barros do Vale, pede reconsideração do ato 'que o responsa'
bilizou por indenização paga ao Correio Italiano, proferiu, em 7
corrente, o seguinte despacho. - Mantenho o despacho do DeÂ.
lamento dos Correios e Telégrafos. (25.699/38).
N. 6.276 - Ao mesmo - Comunicando que João Santana de
gueiredo foi demitido, por decreto de 28 de novembro último, do e.a
de servente da classe B, do quadro XLI. (24.495/38).
N. 6.277 - Ao mesmo - Remetendo cópia do decreto que 4p'er
sentou a Romeu Ribeiro. (26.706/38).
N. 6.278 - Ao mesmo - Idem, a Benedito Pestana. (26.314/384t
N. 6.279 - Ao mesmo - Remetendo cópias dos pareceres a q
se refere o ofício n. 4.299, de 20 de setembro p. findo, deste Servi
do Pessoal. (28.188/38).
N. 6.281 - Á Viação Férrea Federai laéste Brasileiro viando o portaria de admissão do mensalista Josaphat Carlos Borga*
'27.701/38).
N. 5.285 - Ao Departamento dos Correios e Telégrafos. - R
metendo cópia do decreto que aposentou Irene Cândida dos Reis. •sa
À Superintendência da Rede de Viação Paraná-Santa Cata- (27.537/38).
rina:
N. 6.286 - Ao r.n,esmo - Remetendo cento e sessenta e du
Aviso n. 4.579 - Declarando que resolve aprovar os contratos portarias, referentes a mensalistas admitidos para os serviços de
celebrados, de acordo com a autorização constante do aviso n. 2.512, Departamento. (28.829/38).
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Dia 20

mela.

N. 6.287 — À E. F. Central do Brasil — Comunicando coió
Sisa Estrada poderá propor as nomeações interinas para o cargo de
ensaiador, classe G, do quadro dessa via-férrea. 24.639/38
N. 6.288-A — À Despesa Pública — Comunicando no sentido
de serem as importanaias descontadas a título do imposto do sélo,
restituidas aos extranumerários Ubaldino de Assas Filho, Maria Dofores Cunha Lopes, Ernesto Laureado e José Rodrigues do Lago, por
isao que éles já haviam satisfeito o pagamento do mencionado imposto. 28.206/38.
N. 6.288 — Ao Departamento Administrativo do Serviço Público — Enviando exposição ,cle motivos referente ao pessoal extraaiumerário mensaliata da Estrada de Ferro de Bragança. 29.459/a8.
N. 6.289 — Ao mesmo — Idem, E. F. Baía e Minas. 29.4430/38.
N. 6.290 — Ao mesmo — Idem, E. F. de Goiás. 29.461/38.
N. 6.306 — À Despesa Pública — Enviando o decreto pela qual
Menezes foi nomeado para exercer, interinamente, o cargo
da classe F, da carreira de continuo do quadro I, déste ministério 28.800/38.
N. 6.307 — À Inspetora F, das Estradas — Enviando o decreto que nomeou Antônio de Sá Fernandes, para exercer o cargo
da classe G, da carreira de oscriturário, do quadro IX, daste ministério. 98.822/38.
N. 6.308 — Ao D. dos Correios e Telégrafos — Enviando o
detrato que nomeou Jonatan de Albuquerque Sousa, para o cargo
da classe D, da carreira de escariturário, do quadro xyiti.
gs.822/38.

Em cumprimento ao que determinam as normas 8° o na da.. cirbulas n. 7/38, de 16 de agosto último, da Secretaria da Presidência
Øa República, publica-se a seguinte papeleta:
"Gabinete do ministro da Viação e Obras Macas — N. 720 —
1 Diretoria do Serviço do Pessoal — De ordem do Sr. ininistro,
comunico-vos, para os devidos efeitos, que, de acôrdo com a permissão contida no art. 85 do regulamento desta Secretaria de Estado. aprovado pelo decreto n. 13.939, de 25 de dazembro de 1919,
combinado coni o parágrafo único do art. 399 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, fez atis asratifiaação por sarviços
fora das horas do expediente normal, a esta Secretaria
• prestados,
de Estado, durante os TDOISCS de novembro e dezembro ciaste ano, o
comissárCo da Diretoria de Segurança do Distrito Federal — Paustino Paasarelli, nas importâncias abaixo indicadas:
'Novembro
•
•Dezemb co e M M M

demente na parto referente ao inciso I, do art. 18. — 4, Assim,
anservadas que foram as formalidades legais, e, não importando aa
adrnisaries indicaoas em aumento de despesa, por isso que se verificarão em funções vagas, tenho a honra de passar o incluso pracesso às mãos de Vossa Excelên ia, opinando no sentido de nada
haver a opor ao atendimento da presenta proposta, nos termos em
que fo; formulada. Aproveito a opartualdade para renovar a Volasa
Faaaelancia os protestos do meu mais profundo respeito. — Luis
sjmões Lopes, presictents,
Aprovada. Em 30-11-938 . — G. VARGAS.

n
Departamento dos Correios e Telégrafos
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAI.

Dia 21 de dezembro de 1938
Classificando no quadro da Diretoria Regional de Pernambuco,
o guarda-fios da classe "D", João de BarrosGaivão, tendo em vista
que 06 3°, 40, 50 e 60 trechos, que faziam parte da 18. a Seca° de
linhas telegráficas da Diretoria Regional da Bafa, num dos quais
servo o referido funcionário, foram, pela portaria n. 598, de 27 de
abril último, incorporado àquela Diretoria Regional. (Portaria número 1.498/20/11/38).
Transferindo para "Concórdia" a agência postal de Trapiche
Hipálito, de 4.a classe, subordinada b. Diretoria Regional do Pará,
adotando-se letra a agência a denominação da nova localidade. (Portaria a. 1.500/20/12/38).
Requerimentos despachados:

SERVIÇO DE CONTROLE

=—.1a

Dezembro de 1938

250$000
170a000

42045000

Amazonas Moreira Prisco, carteiro da classe "B", da Diretoria
Regional do Rio de Janeiro, pedindo licença. — Indeferido. (Processo n, (0/640/37).
Ernesto Laudelino de Almeida, escriturário da classe "E", da
Diratoria Regional do Amazonas e Acre, pedindo licença. — Aguarde
(morfina, ada. (Processo n. 65.340/38),
lati aei ta, Irigt a s de Campos, agente da agência de Soturna, na
Diretoria It r ant tia São Paulo, pedindo licença. — Aguarde oportunidad
ate. um. 68,360/38).
Zoa Quitai:0st de Sá, escriturário da classe "D", da Diretoria Ragianal de Minas Gerais, pedindo licença. — Indeferido, nos termos
do infoiiiiado. (22.319/38).
João Martins de lama, trabalhador de 3. a classe, raensalista ,ds
Diretaria Regional de Belo Horizonte, pedindo 6 meses, de licença,
n te acara,/ com o decreto n. 42, de 15/4/35, referente ao decênio de
1225 e maio de 1935. — Aguarde oportunidade. (Processo m
.892/38).
Licenças concedidas:

Am a ria° da Silva, servente da classe "D", da Diretoria Regional
i:(Importancia total quatrocentos e vinba mil réis).
do Distado Federal, 3 meses, com vencimentos, nos termos do ar,
tigo 1°, parágrafo único, combinado com o artigo
do decreto nú' Em 14 de dezembro de 1938. — Alberto Donadio Blois, pelo mero 42, de 15/4/35, para tratamento de saúde,4°,
a partir de II de
lieretário. Secção de Controle, em 19 de dezembro de 19,38. — Ary outubro último. (19.311/38).
Ministério, escriturário, classe F. Visto. — Alvaro Pereira, chefe
João de Sousa Pessoa, carteiro da alasse "D", da Diretoria 'Retia secção. Visto. — Joaquim Bitte p court de Sti, diretor do Pessoal. gional
de Alagoas, 6 meses, com ordenado, para tratamento de saúde,
. Cópia — Presidência da República — Departamento Adminis- a partir de 27 de abril último. (30.844/38).
trativo do Serviço Público — N. DE/ 466 — Ria da Janeiro, D. F.
Francisco Pereira do Nascimento, servente de 5.a (fiasse, men.
Egn 29 de novembro de 1938. — Excelentíssimo Senhor Presidente
da Diretoria Regional do Amazonas e Acre, 3 meses, com VS
da República. — O Serviço do Pessoal do Ministério da Viação c aalista
da mensalidade, nos termos do artigo 19 do decreto n. 14.663, da 1
bras Públicas encaminhou a éste Departamento a exposição de do fevereiro de 192i, para tratamento de saúde, a partir
de 18 de
ativos número 57-P, de 26 de outubro altinn. em que o titulai' julho último. (Proc. n. 70.216/37).
g
da Pasta, atendendo ao que propala. a Viação Jaearea Federal Leste
. José Lúcio Maia, auxiliar de 3.a classe, mensalista, da Diretoria
Brasileiro, submeteu h consideração do Senhor Presidente da Redblica a indicado de Adolfo Antônio de Sousa, Pedro Versulotti, Regional do Ceará, 3 meses, e 4 dias, com 2/3 da mensalidade, de
com o artigo 19 do decreto n. 14.003, de 1 de fevereiro de
aiodino José dê Santana, Artur José doa Santos, Otaviano de acorda
fitai, para tratamento de saúde, a partir de 27 de setembro último,
ntana, João Ferreira dos Santos, jesuino Francisco doe Santos.
na .820/38).
rill"-Jkv
. tdnio Mauricio dos Santos, João Pedro Sobrinho, João de Sousa
Gosta, Ernesto Alves Lima, Antônio de Souea Saldanha e Juvêncht
DIRETORIA DO PESSOAL
;Alexandre, para, como extranurnerárins monsalistas, exercerem, naapeia viação férrea, as funcõtas de trabalhador de 5a classe, nas
Requerimento despachado:
picas provenientes da dispensa do Ulisses de Oliveira, Raul António
ãos Cantos, Manuel afentlea Miranda, Jerônirrso dos Santos, Eusabio
Lagar de &RUN Serra, servente da olasae "C", da Diretoria ReJose Sansão, Otaviano Santas, Agostinho Bispa Evangelista, Sobas, gional do Distrito Federal, tendo sido admitido como
extranumeratillo Rodrigues, José Virgflio Conceição, João Franaisco, Ambrosino
rio do Ministério da Agricu ltura, declarando optar por este último
!derdes' Ferreira, Valdeinar Garoia de Araújo e na decorrente do cargo. — Convido-se o interessado a comparecer a 2.1" Roca° de
Talecimento de Pedro Itudriguas dos Santos. Indica ainda o senhor Pessoal, para p rovidanciar sobre a aatisaação da exigência a que as
Ministro, para a vaga de ajudai-da cie motorista de 4 a classe, verifi- refere a citada Sue°. (70.149/38).
cada em virtude da dispensa, a pedido, de Djalma Moreira, o ajuGoulart da Silva, escriturário da classe "G", da Diredante de motorista de 5' classe, Mário Costa, e, para n vaga dêste. i:orlaAntónio
Regional
Rio de Janeiro, pedindo mandar averbar eai seus
'Mu] in o Marques de Oliveha. — 2. Ouvidos o Serviço do Pessoal e assentamentos do
o tempo de serviço prestado à. Inspetoria de Profiia Comissão de Eficiência do referido ministério, opinaram, favora- laxia da Febra Amarela. — Deferido de acordo com o parecer
da
!pimenta, 11 aceitação da praposta. — 3. As. exigéneiaa do decreto- chefia da 2.a Secção. ( Proc. n. W.040/38).
Ø4 iit'irnero 240, de 4 de fee a rciro 'último, foram satisfeitas, nota-

ti
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Osiris Teixeira, pedindo colocação neste Ministério. — Aguarde
oportunidade. (SP. 8.108-38).
Dia 13 de dezembro de 1938 Estevam Francisco Costa, auxiliar de Ensino, classe "F", com
exercício no Aprendizado Agrícola do Estado de Minas Gerais, peLicença concedida: dindo que lhe seja concedida uma passagem de ida e volta de 1a
(*) Alzerino Brasil Correia; auxiliar do tráfego de 3• a classe closSe, do porto do Rio de Janeiro para o do Recife, para desconto
rnensalista, da Diretoria Regional do Amazonas e Acre, 2 meses, em em seus vencimentos. — Indeferido. (12-XII-938. — F. Costa.),
prorrogação com 2/3 da mensalidade para tratamento de saúde, a (SP. 7:985-38).
partir de 11 de junho último. (Proc. n. 20.282/38).
José Soares Cavalcante, pedindo o seu aproveitamento no S.P.T.
,
Aguarde
oportunidade, uma vez que no momento não ha vaga na
—
Dia 16
classe inicial da carreira de classificador de Algodão. (SP. 6.614-38).
(*) Na portaria n. 1.381, onde se lê: portaria n. 1.381/15/12/38
leia-se: . portaria n. 1.381/25/11/38).
SECÇÃO ADMINISTRATIVA
Licença concedida:
rxREDIENTE DO SR, MINISTRO
Maria das Chagas Rocha, agente de Bernardo Monteiro, na Diretoria Regional de Minas Gerais, 6 meses com 1/3 da gratificação,
Portaria n. 473, de 8-12-1938 — O ministro de Estado, devi...,
nos termos do art. 90 do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro de ,damente autorizado pelo Sr. Presidente da República, em despacho
1921, para tratar de pessoa de sua família, a partir de 29 de julho exarado na exposição de motivos n. 497, de 7 de dezembro de 1938,
último. (Proc. n. 45.703/38).
i do DASP, e na forma do que prescreve o item V, do art. 28, do deJosé Bevervanso, condutor de malas, da Sucusarl n. 5 às Esta- creto-lei n. 240, do 4 de fevereiro de 1938, resolve admitir como exçÕes, na Diretoria Regional de São Paulo, 3 meses e 4 dias, com 2/3 tranumerário mensalista Mário Mazzini pelo prazo de 8-12 a 31-12-38
da diária, nos termos do art. 19, do decreto n. 14.663, de 1 de fe- para desempenhar as funções de trabalhador de 4a classe do Nucleo
vereiro de 1921, a partir de 1 de maio último. (Proc. n. 38.218/38) . .Colonial Inglês de Sousa Écio Serviço de Irrigação, Reflorestamento e
Colonização do D.N.P.V. Portaria n. 473. (SP. 2.1.71.-U)• .
Inspetoria Federal de Obras contra as Sécas
NZ,
Dia 20 de dezembro de 1938
•

EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAL

Dia 19 de dezembro de 1938
Pela pertarite n. 110, de 19 deste mês, o Sr. inspetor desigtou o engenheiro da classe "'C, da carreira I. F. O. C. S., Floro
Edniundo Freire, para dirigir os serviços de contabilidade da Administração Central as I: F. O. G. S.
— Pela portaria n. 111, de 19 deste mês, o Sr. inspetor designou o engenhdro Lauro de Melo Andrade, para dirigir os serviços de estai:Mira da Administração Central da I. F. O. C. S.
Dia t 21

Avisos:
Ao. Sr. secretário da Agricultura de Minas GertiisT
N. 3,359 — Em aditamento ao aviso n. 2.833, de 22 de novems
.'bro último, tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Exce.
,Ilência que foi tornada sem efeito a portaria n. 663, de 18 do dito
mês, a que se refere o aviso aludido, e revigorada a portaria n. 650,
de 11 do mesmo mês, que poz à disposição do Governo desse Estado,
O classificador de algodão, classe G, José Maria Barbosa, do Ogadr4
•único deste Ministério (SP. 6.288-38).

Por portaria 11. 412, de hontem, o Sr. inspetor prorrogou, por '
Ao presidente cio Tribunal de Contas:
mais de duas horas. o expediente do escriturário da classe "E",
c
do quadro I do N. 'V. O. P., com exercício nesta inspetoria, DoN. 8.361 — Tenho a honra de remeter a Vossa Excelência, pari
min go; Ferreirti
O competente registro, duas cópias autênticas do termo de renovação
do contrato celebrado em doze de dezembro de mil novecentos e
trinta e dois, entre este Ministério e o Sr. Lafayette Fernandes da
4 Diretoria da Imprensa Nadonal, de acordo com a legislação em Cunha, para servir na qualidade de cinernatografista deste Ministé.
bem assim os documentos exigidos pelo decreto lei n. 240, de
vigor, sé registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercido rio,
1938.
de 1939, mediante pmemento da importáncia correspondente ao peCabe-me informar a Vossa Excelência que a renovação foi au.
riodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de torizada
pelo Sr. Presidente da República, em despacho de e do
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas re- corrente mês exarado na exposição de motivos G.M. n. 970, dei
mesma data, e o termo publicado no Didrio Oficial de 17. tio mês em
partições arrecadadoras federais — Delegacias Flectis, Alfándegas, curso,
à pagina n. 25.729 (S.P. 5.842-38).
Mesas de Rendas e Coletorias.
4

EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Aos funatonarioe públicos federais, estadoals • municipais é fa,
enleado ragar o custo da assinatura, computado Já o desconto de
20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 28;000.

Dia 21 de dezembro de 1938

Na portaria do Sr. ministro, de 21-12-37, pela qual re: nomeada
José Ribeiro Gonçalves para exercer, interinamente ,o cargo de tubi
xiliar técnico do Posto Experimental de Agricultura, foi exarada '0
seguinte apostila:
•
"O funcionário a que se refere ti presente portaria, confor gie
provam os documentos que instruem o processo S. P. 8.848SERVIÇO DO PESSOAL
chama-se José Ribeiro Gonçalves Neto e, não, José Ribeiro Gonçail
ves, como consta da mesma. (Em 13-12-38)."
REQUERIMENTOS DM:PAGADOS PELO SR. MINISTRO
— Na portaria do diretor geral do Serviço de Indústria Pesti'eq
rial, de 25 de fevereiro de 1929, pela qual foi contratado José Rt
Dia 21 de dezembro de 1938
beiro Gonçalves para servir na qualidade de capataz da Mala r
,
Homero Neves de Medeiros, pedindo aproventamento no S.P.T. partição, foi exarada a seguinte apostila:
...,Indeferido, visto não haver vaga na classe inicial da carteira de
'10 extranumerifirio a que se refere a presente portaria, cozi.,
classificador de algodão. (SP. — 7.470-38).
forme provam os documentos que instruem o processo 8. P. 8.6"
de 1938, chama-se José Ribeira Gonçalves Neto, e, não, José meio
(*)Reproduz-se por terem saldo com 112g:rege&
ponçalvps, como consta da mesma. Em .0-52-938.P

Ministério da Agrioulture
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Serviço do Pessoal

FOMENTO DA CULTURA DO TRIGO

Xerlia 3

"Serviços e Encargos" - (Na forma do despacho presidencial de 18-3-38, imblicado no "Didrio Oficial" de 28 - 8- 88.
fts. 5.813 e 5.814)

• 1 - DIVERSOS
N.

26 -

PA.D.A. DESPESAS,

irra.

, - Relação nominal do pessoal a ser contratado como "diaristas", de acordo com o decreto-lei ri. 240. de
Wiltüra do Trigo, no Estado do Espírito Santo, pelo pran de 1 de novembro a 31 de dezembro de 1938:

1-n:ia:aro

Nomes

d.. Mon Nascimento
k. Filismino Soares
O. Arlindo Fernandes
4. Clementino Nascimento
Z, Gentil Nascimento
6. Djalma Nascimento
7. Marcolino GorneR
8. Liberalino Rodrigues
g . Luiz Gonzaga
10. Cícero Borges
V. Ormindo Pereira
12., José Paulo
13. Pompeu Morais
14. • Emílio Candeia
15. João Passos
18. José Rangel
1 7. Oscar Rangel
18. Cristiano de Oliveira
lfg . José Oliveira
Manuel Bandeira
...-;.-. 20,
21. Augusto Candeia
22. Solon Rangel
23. Florênclo Thon
44 :, Gilberme Koelert
5 /lson Nascimento
28. Igbert Nistk
27. Adolfo Nistch
28. Osvaldo Alvarenga

29.
80.
34.
32.
23.

•

Trabalhador.. ...
Idem
Idem
Icirm
Idem
Idem
Idem
idem
r.e,
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Idem

Idem

Idem
Idem

Idem

Idem

'dein
Idem

Idem

' -1

,

..

••

••

••

••

• •

.•

••

••

2 meses

55000
55000
55000
55000
55000
53000
55000
55000
53000
53000
5555(0)0000

1255000
1253000
1253000
1255000
1255000
1255000
1253000

2503000
2505000
2505000
2505000
2505000
2505000
2505000
2505000
2505000
2505000
2505000
2505000
2503000
2503000
2505000

112255550000
00
1255000
1255000
1253000
1255000
1255000
1253000
1255000

55000
53000
55000
55000
55000
55000

Idem
Idem
Idem
Idem
Piem
Idem
Id P M
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
'ciem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
t
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem..
Idem
..
Idem
Idem.. • • ...... .1 .9
••

1253000
1255000
1258000
1255000
1255000
1255000
1255090
. 1255000
1255000
1255000
1255000
1253000
1253000

n000
53000
55000
53000
55000
53000
55000

..

15 :0005000

1253000
1255000
12550 00
1253000
1255000

55000
55000
1122555$0000
55000
00
55090 1255000
5 $000
1253000
1253000
55000
53000
1255000
58000
••

••

••

••

-12-38.

2505000

1253000

1255000
1253000
1255000
1255000

••

Vile, ria, 12 de dezembro de 1938. - Joanito Campos, trabalhador de 2' classe.
; De acordo. - Gil Sobral Pinto, agrónomo Fomento Agrícola, classe 3, sub-inspetor.
Aprovo. - Carlos de Souza Duarte, diretor geral.

Enrolei()

Fazenda "Santa Maria".
Iddeem
m..
Idem.
Idem.
IIdd e umI ..
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.

2503000
Idem.
2503000
Idem.
2505000
Idem.
2505000
Idem.
2505000
Idem.
2505000
Idem,
2503000
Idem.
2503000
Idem.
2505000
Idem.
2505000
Idem.

2505000
2505000
2503000
2505000
2503000
2505000
2505000
2505000
2505000
2505000
2505000
2505000
2505000
2505000
2505000
2505000
2505000
2505000
2505000
2505000

1255000

5100%
55000
55000
55000
55090
55000
55000
00
55550000

.1

Augn-,to llorlz

, 1124 joaqim Manga
Total.

Idem

•

25 dias

58000
225501000000
53000
1253000
5":"
1255000
2505000
55000
2505000
Idem.
11225'100002
530002503000
Idem.
53000
1255000
2503000
Idem,
55000
1255000m.
2503000
Ide
53000
1253000
225500:000000
Idem.
55000
1255000
2505000
Idem.
53000
111222551r 000 00n00.0
2505000
Idem.
55000
Idem.
53000
2503000
Idem.
5=000
1253000
2503000
Idem.
5$000
1253000
2503000

idem

e

Diária

53000
550011
55000

Idem
Idem

Guilherme Nistek

Flávis Meireles
Eduardo Vieira
João de Oliveira
Silvino Sirilo
34. Antônio Correia
35. Gabriel Pereira
36. Varcílio Rangel
37. Erides dos Santos
39. Jacinto dos Santos
89. Arnaldo Barreto
P).
rozimbo Pereira
41. Clínio Pedro
r42. José Pedro
43. Aristides Pedro
I 4. João Correia
5. Emílio Rodriges
8. António Matos
7. Jerônimo Dias
48. Saturnino Martins
149.1 Ginio Quintiliano
80.
0. Domingos Bandeira
, i. José
Paulo
l.
2 Durval Neves
.S3. Horácio Correia
P4. José Almeida
8 5. Henrique Dummer
gs. Augu Q to Wespal
87. Rentinue Bienow
418., Carlos Ilorlz

Salários

Funções

....thrd88X

4-2-38, para o Fomento da

Idem.

Idem.
Idem,
Idem,
Id e m..
Idem.
Riem.
Idem.
Idem.
Idem .
Ide.
Idem,
Ide
Ideia.
Idem.

Idem.
Ideia,
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
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Rel.aer) nominal do pessoal a ser contratado como "diaristas"' de acordo com o decreto - lei n. 210, de 4-2-38, para o Fomento d¥
Cultura do Trigo, no Estado do Espírito Santo, pelo prazo de 1 a 31 de dezembro de 1938:
„
Salários
Mini e ro
Exerefel0 1
Funções
Nomes
25 dias
1 mês
Diária
Onlern
•
125-:1000
125C200
5.8000
Fazenda "Yenda NoVi'iã
Trzbalbador.
• 4. Antônlo
Idem.,
1258000
1258000
:4000
2. Leopoldo Silva
1258000
Idem.
1258000
58000
Mem
3. Adule Felipe
1255(100
Idem.,
1258000
hirto
5800:0
4. José Silva
1258000
idem.,
1258000
55000
Idem
5. Joversino Muniz
Idem.,
1:2I4,000
1 C58000
ldern
58000
6. José Cruz
Idem„,
12580))0
1258000
58000
Ideni
7. Manuel Blentério
Idem;,
12581100
12.58000
ldeni
V 000
8. Brasil ino Rodrigues . •
Idem.
1258000
125800.0
tknO0
ldeni
f 9., Nilo Correia
1258000
Idem.
1258()00
59000
Idem
' 30. .• Plindo Ribeiro
1,
idem.
12U (,,,0
1254100
ldeni
11., João Campanário
125900
Idem.
12$8000
5.,1100
Idem
12. Altamiro Ferreira
Idem.,
1258000
125000
58000
Idem
13. José Basilio
Idem.
125$000
1258000
U(100
Ideln
Vicente
Leopoldo
14.
Idem.,
1
258000
5
'100
1238000
In
1
cl
e
15.
José
Monteiro
I
125m 00
Idnno
123.:1000
Id rm
' 16. José Cirfaco
1258000
1250000
5-W,0
Idem
17. liorácio Correia
Ideni,;1114
1255000
4258000
5000
Idem
18. Germano Silva
Idem.h
1258000
1258000
Mem
5000
- 19. Francisco Gomes .....
(
Idem.'
' 1258000
1258000
li em
5:4000
20. José Albano
I
Idem.'
1258000
1258000
55000
Id em
21. Batista Lemos
t
Idem..1
1258000
125000
Justo
55000
22. Pedro Moreira
I:
Idem.
1258000
1258000
5$000
Idem
23., Manuel Diogo
.(
Idem.
1258000
1258000
Idem
53000
•
24. Pedro Pena
)
Idem.
1258000
5R000
1258000
Idem
25. Antônio Trade
,)
Idera.(
1258000
1258000
Idem
5$.000
26., Aristóteles Azevedo
Idem.;
1258000
1238000
idem
531100
27., José Azevedo
I
!dem.',
1258000
1258000
Idem
555000
28. Ormizio Almeida •• •
1
, Idem,' i
1258000
1258000
5$000
4b.
Idem
Alvino
Almeida
29.
Idem.'
1258000
1258000
Idem
5!!000
José
Miguel
30.
Idem.,
1258000
1238000
W00
Idem
21. Antônio Sousa
Idernsi
1258000.
1
258000
5$000
Idem
.......
132. Francisco Nunes
Idem.,
'
1258000
125$000
5$000
Idem
33. António Leitão .....
Idem.'
1258000
1238000
5$000
Idem
34. Avelino Martins
Idem..
1258000
1258000
58000
Idem
25. Manuel Ribeiro ...••
Idead4
1258000
1238000
58000
Idem
36. Adindo Silva
Idem.'
1238000
1238000
Idem
58000
27. Sebastião Cândido
Idem
1258000
1258000
58000
Idem
38. Joaquim Silvestre
'demo
1258000
1258000
Idem
58000
39. Emidlo Sousa
'Idem.
•
1254000
1251000
58000
Idem
40. Mário B. Santiago • • • p
idem
_ 125%000
1254000
unoo
Idem
41. Ilerminio Lopes
Idem
1258000
1258000
5$000
em
.......
Id
42. Antônio Pedro
!Ident.'
1258000
12515000
5$000
Idem
Orlando
Gomes
43.
.IdeM.'
1258000
1258000
5,5000
Idem
44., Abenor Meireles
. .,
;Idem.
1258000
1258000
5$000
Idem
45. Manuel Câmara
-Idem,
1258000
p,000
1258000
Idem
4~nn
46. João 'Oliveira
Idemid,
1258000
5g000,
Idem
Idem ..
47. Antero Lopes
1258C00
í25$000
5gAn0
Idem
•, ')1. z;
48.3 José Madeira
Mem.,
1258000
1258003
58000
Idem
49. Jorge Lemos
IdeM.1 .it. 4.
, 1258000
1258003
554)00
Idem
50, Francisco Jerônimo
,Idemo;
X i•
1258000
125801)3
5000
Idem
51. Nilo Sales
l idera.,4-.;'! ;
1258000
1258000
5$000
Idem
52. Ivo Sales
Menu'.
3c
, 1258000
425.000
Idem
58000
53. João Lopes
Idcm.
1.'. i
125r°00
1255000
Idem
M. Manuel Francisco
Idern
h à" f
1258000
1258000
58000
Idem
55, António Silva
Ide-1,A,.t.
1258000 ,
12581- 0
58000
Idem
66., Benedito Camargo
Menu,
- 1254000
t4 e
12'58000
58("
Idem
57. José Sebal
IdeM. •
1258000
:1 1
12.55000
58000
Idem
58'. Geraldo Silva
Idem-..'
1258000.
l ;
1258000
58000
Id em .... ... ov. 0.4
59., João Luiz
IdeM.,
3,; J
1258000
r.
1258000
58000
dem .. ..
I
Hildebrando Melo
!demo
1258000
5,i...
1258000
58000
Idem
'demite
1258000
61. Marcelo Gonçalves
1258000
58000
Idem
'demi,
62. Etério Primo
4258000
1258000
58000
Idem
4¡.
Menai,
1258000
63. Odilon Pires
125.8"0
58000
Tdem
125‘000
Idem,,
)I, '.
64. António Leopoldo
12513C"
58000
Idem
IdenW.
65. Francisco Cardoso • .....
1.258000,
1258000
-or‘58000
Idem
66.: Paulino Martins
"". ' - rom
1258000
.i •
!.258000
5000
Idem...
Jaime
Rios
1258000
67.
'é
1255000
58000
Idem ...
1258000
Ideran.
68. Leonardo Sousa
1258000
58000
Idem
oco.
*3
...
idem.°
11
69. Francisco C. Costa
• 1258000
1258000
1,-.110e-er
58000
Idem
.....
..
.
Idem,
1258000
7 0., José Pedro .... .
.ig
1258000
58000
Idem
Idenaz
1258000
71. Ladislau Silva
n
1258000
5})10
Idem
Idem.
1258000
72. António Abreu
1258000
.4
58000
Idem
Idem.'
'73. José 'Tibério
1258000
4
1258000.
58000
Idem.,
Idem.
1258000
74, Alexandre Barbosa
1258000
58000
Mem
.1Idem,
1258000
75. Atanagildo Lima
1258000
58000
Idem
1258000
Ideal.
76. Cleto Silva
1258000
58000
Idem
adem.'
1258000
7'!, "Indo Lemos
1258000
58000
Idem
Idem.
1258000
78. Francisco Figueiredo
125E100
58000
:nn •
Idem
Idem.:
/258000
79. José Vieira
1258000
58000
Idem
80. António Assis
Total
trabalhador de 2, classe.
Vitórm, 12 de dezembro& 1938. agrônomo
- Joanito Campos,
Fomento Agrícola, claNse J, sub.-in.spetor..
De acordo. - Gtil Sobral Pinto,
Aprovo. - Carlos de Souza Duarte, diretor geral. 20 - 12 - 38.

30:0008000
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Instituto de Biologia Vegetal
PORTARIA N. 17, DE 13 DE DEMMDRO DE 1938
O diretor do Institpto de Biologia Vegetal designa, de conformidade com o disposto do art. 65, inciso "h", do R.D.N.P.V., o biologista do D.N.P.V., classe K, João Geraldo Kuhlmann, para substituir o assistente-chefe da Secção de Botânica, do mesmo Instituto,
Biologista do D.N.P.V., classe I, Adolfo Ducke, emquanto durar o
impedimento do segundo dos funcionários citados, que se encontra
em goso de licença especial.
EXPEDIENTE DO Sn. DIRETOR

Requerimento despachado
Dia 10 de dezembro de 1938
Esmeralda Correia Baldo pedindo certidão. — Certirique-se o
que constar. (I.B.V. 2.395-3e).
Ofícios expedidos
Dia 9 de dezembro de 1938
Ao Sr. encarregado do Armarem de Bagagem Cais do Porto:
N. 1.785 . — Solicita a fineza de mandar desembaraçar 3 caixas
contendo plantas ornamentais e unia caixa de papelão com bulbos
de cana indica, procedentes do Jardim Botânico de Hamburgo --r
Alemanha, chegadas pelo vapor "Cap Arcona", entrado neste porto a
7 do corrente mês e destinadas ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
— Ao Sr. inspetor do Porto do Rio de Janeiro:
N. 1.787 — Solicita a fineza de mandar examinar três caixas
'contendo plantas vias e urna caixa de papelão contendo bulbos de
cana indica, procedente do Jardim Botânico de Hamburgo — Alemanha, chegados pelo vapor "Cap. Arcona" entrado nesse porto a
7 do corrente mês, e destinadas no Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Dia 10
--- Ao Sr. ministro Plenipotenciário da Suisse:
N. 1.788 — Solicita os seus bons ofícios no sentido de ser ens
caminhado ao professor Hochreutiner, diretor do In elitillo Botânico
de Genebra, o material botânico, anexo, em continuação ao nosso serriço de permuta científica.
— Ao Sr. encarregado de Negócios da Alemanha:
N. 1.799 — Solicita os seus bons ofícios- no sentido de encana.
. 401tar, por 'via diplomática, os dois voluines (diexus), contendo ma-terial botânico, ao professor Il. Harms, do Jardim Botânico de Be.rlim-Dahlen.
Ao Sr. ministro Plenipotenciário da Suécia:
N. 1.800 — Solicita os seus bons ofícios no sentido de ser cri,
'caminhado ao professor G. Samuelsson, do Naturhistoriska Itiksmue
seet, de Stockholmo, um volume, contendo material de herbário.
— Ao Sr. consul do Brasil em Capewn:
R. 1.801 — Acusa o recebimento do seu ofício, pelo qual frit
remetida uma lista de plantas exóticas e raras da União Sul-Africana, afim de iniciar um regular serviço de permutas com o Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, e agradece-lhe imensamente o interesse torneei% contribuindo assim para grande enriquecimento de nossas
CeldeCaes.
Junto lhe remete a lista de plantas que oferecemos em permuta
ho Departamento de Botânica da Universidade de Stellenbosch, assim
temo devolve a S. Ex. a lista de sementes, assinaladas a lapis as
Opécle que nos interessam.
Dia 12
— Ao Sr. inspetor do Porto do Rio de Janeiro:
. • N. 1.802 — Solicita a fineza de mandar examinar, expedindo o
bOmpetente certificado, um volume contendo orquídeas destinado ao
Jardim Botânico de Londres, remetido pelo Jardim Botânico do Rio
Os Janeiro.
Dia 13
same Ao Sr. ministro da Agricultura:
N. 1.803 — Em aditamento ao °Nolo ri. 980, de 23 de julho
dó corrente ano, remete a N. Ex. uma relação das despesas efetuadas
pelo Biologista D.N.P.V. classe L, Adolfo Ducke, na sua excursão à
Amazonia realizada no período de 28 de julho cia 1935 a 30 de setembro de 1937.
— Ao Sr. juiz de Direito da 6 5 Vara Criminal:
N. 1.804 — Em cumprimento ao que determina o art. 11 do deereto n. 16.273 de 20 de dezembro de 1923, remete uma relação dos
funcionários deste Instituto aptos para o exercício das funções de jurado.
— Ao inspetor geral de Ilurniriação
N. 1.805 — Solicita providências no sentido de ser autorizada a
Société Anonyme du Ciar de Rio de Janeiro a fazsr a necessária ligação do luz elétrica na casa n.. 387, fundos, da roa Paebero Leão, rMe
parlicular de. propriedade do Instil elo de Biolog-i tt Veertal, ropr-,i)do
por conta do locatário, empregado desta repartição, as despesas retas
Uvas á mencionada ligação.
Ao representante da Soeieté Anonyrne du Gaz de Rio de Isneiro:
N. 1.806 — Autoriza a fazer a necessária ligação de Itiz
trica na, casa n. 387, fundos, da rua Pacheco Leão, rècle partien:ar
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de propriedade do Instituto de Biologia Vegetal, correndo por couta
do locatário, empregado desta repartição, as despesas relativas ao
depósito e consumo.
— Ao diretor geral do Departamento Naeional da Produção
V ege tal :
N. 1.807 — Transmite em quatro vias as faturas da Companhia
Telefónica Braslieira ns. 10.152, 10.165 e 10.189, na importaneia
de 2:122$100, proveniente do ser, iço telefónico prestado a edsr
Instituto durante o período de 1 de julho a 31 de dezembro do corrente ano.
— Ao Sr. chefe da Fiscalização Bancária:
N. 1.808 — Roga conceder permissão afim de ser embarctida
no vapor "Iiighland Chieft,a,in", para o porto de Londres, uma caixa
contendo 34 mudas de orquídeas, com o peso bruto de 8 kgs., comn
isenção de cambio por se tratar de doação feita ao Jardim Botanico
de Londres pelo Jardim Botanico do Rio de Janeiro.
Dia 14
Ao diretor da Contabilidaoe:
N. 1.809 — Pede a fineza de' mandar desembaraçar a eneoe
meada postal número de ordem 34.302, vinda da Inglaterra pelo çapor "Africa Star", entrado neste pôrto era 17-10-1938, remetida pelo
British Museum e destinada a este Instituto.
— Ao diretor do Serviço do Pessoal:
N. 1.810 — Comunica que o oficial administrativo classe J, do
Quadro único dêste Ministério, Paulo Cid Lemos, faltou do dia 22
de novembro próximo passado a 8 de dezembro coirente, faltas essas
que foram abonadas de acordo com o parágrafo único do artigo 97
do R, S. E. N. A., visto corresponder a férias deixadas de gozar
pelo referido funcionário no ano passado, por çonveniência do serviço, segundo consta do processo I. B. V. 1.484-938.
Outrossim, comunica que o oficial administrativo de quem se
trata compareceu ao serviço do dia 9 dêste mês até a presente data,
lendo estado em Oto de férias no período de 1 a 20 de novembro
último e não como por engano foi mencionado no oficio n. 1.663,
de 21 de novembro próximo ,passado.
— Ao diretor do Serviço de Fomento da Produção Vegetal:
N. 1.811 — Comunica que o agrônomo D. N. P. V., em estágio neto Instituto, Rubens Benatar, teve comparecimento integral
do dia 19 de novembro último até o dia 1 vigente, tendo entrado em
gozo de férias regulamentares a partir do dia 2 do corrente mês.
N. 1.812 — Comunica que o agrónomo do Fomento Agrícola
classe R, da Estação Experimental de Cana de Açucar de Curado,
eorvindo neste Instituto, Oscar Campos do Amaral Góis, do dia 19
Ce novembro últhre até a presente data, teve comparecimento integral.
— Ao Mentor geral do Departamento Nacional da Produção Vegetal:
N. 1.813 — Em aditamento ao. ofício n. 1.784, de 8 de dezembro Corrente, transmite o requerimento junto em que a The Leopols.
dina Railway Company Istd...solicita ao. Sr. ministro o pagamento,
por exercícios findos, da . quantia de 127$300, requerimento esse que,
por engano, deixou de seguir com .o supracitado oficio.
— Ao Sr. diretor do Serviço. do. Pessoal:
N. 1.814 — Remete às .15 .e 2 5 vias do quadro demonstrativa)
complementar das diárias a que.fez jús o Dr. Luiz Augusto de Azevedo Marques, agrônomo biologista classe K, do Quadro único deste
Ministério, no mês de novembro último por ter prestado servioci
fora da sede de sua repartição..
Outrossim, informa quo o nome, do referido funcionário não
constou do quadro que acompanhou o ofício n. 1.766. de 5 do cor.
'rente . mês, uma vez que este. Instituto só teve conhecimento • do serviço prestado pelo agrónomo de quem se trata em virtude do offCio n.. 4.289-17. de 6 de dezembro de 1938, da Diretoria Geral do
Departamento Nacional da Produção Vegetal, aqui recebido no dia
8 deste. mês.
— Ao Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produção Vegetal:
N. 1.815 — Idêntico ao ofício n. 1.814 desta data, remetendo
hs 3 5 e 4 a vias do documento citado no mesmo ofício.
— Ao Sr. assistente-chefe da 4. 5 Secção Técnica deste Institutof
N. 1.816 — Em referência ao seu oficio n. 202 de 10 de dezembro corrente, encaminhando a papeleta em que o a g rónomo D.N.P.V.
classe G, José Ilneendo da. Silva, solicita permissão para entrar em
gozo de férias regulamentares, a partir do dia 15 deste mês, comunica que por despacho proferido hoje, concedeu a autorização
pedida.
— Ao Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produção Vegetal:
N. 1.817 — Remete em quatro vias, a folha do pagamento das
diárias a que fez Os o agrónomo biologista, classe K, Luiz Augusto
de Azevedo Marques, no período de 15 h 25 de novembro do correntet aro.

Dia 15
Ao Sr. cl . efe da Secção do Serviço Ti'enieo do Café no Estado do
Espírito Sardo:
N. Lese — Em aditamento ao orteio n. 1.200 de 31 de agosto
botiido curren t ° r° ,, , esclarece que os números 3 e 4 do material
nien menvinurilo no so ofício n. 540/38 de 20 / 7 / 38 e entre g ue a este
Trislituto 'pelo a-rônonio cafeicultor classe K, l`biraiara nsr-

rei o. ellerain ii f* , cção dci Botânica desta repartirão 1 11, , P110S, TiroPIT,vftrelinpTI! n pelo fato do haverem passado -petas mão= d r,
cionárlos antes de serem entregues à refehla dependênci técnica.
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Alterada que foi, por esse motivo, a primitiva numeração do
material em apreço, feita na Secção sob sua chefia e constatada
aqui tal ocorrência, pelo exame posterior de duplicatas da mesmo
material vindas do nosso Museu Nacional, deve, em consequência ser
retificada em parte a classificação constante do ofício n. 1.200 de
31 de agosto de 1938.
Com o objetivo apontado, declara que as plantas correspondentes
aos números 3 e 4 acima referidos são as seguintes: n. 3: Platticiamos
Regnelli, Benth.; n. 4 Inga aff. uuda, Salz.
Outrossim, roga providências afim de que, em futuras remessas
de material ao I.B.V. para classificação, seja o mesmo enviado dentro de envelopes especiais ou com o respectivo número prezo diretamente ao ramo da planta a ;examinar, o que, certamente, evitará
dúvidas a respeito trabalho técnico de que se trata.
- Ao Sr. diretor geral do Departamenot Nacional da Produção Vegetal:
N. 1.819 - Em atenção ao pedido formulado na sua circular
n. 119-V, de 22 de novembro último, declara que deixa de organizar
este Instituto a relação solicitada pela circular n. 2.727 de 17 do
novembro de 1938, do S.P., em virtude de não haver aqui qualquer
serventuário que se encontre nas condições especificadas no item
das normas a que se refere a circular p. 7/38, de 16/8/38, da Secretaria da Presidência da República.
- Ao Sr. diretor gera Ido Departamento Nacional da Propriedade Industrial:
N. 1.820 - Restituindo a 2.a via de relatório enviada a este Instituto pelo ofício n. 216 de 5 de novembro p. passado, declara que
.deixa esta repartição de emitir o parecer solicitado no mesmo oficio, em virtude de ser o assunto nele tratado da alçada do Instituto
de Química aAgricola, "ex-vi" do art. 76 do Regulamento aprovado
pelo decreto n. 23.979 de 8 de março de 1934.
•
N. 1.821 .-: Restituindo a 2.a via do relatório enviada a este
Instituto pelo oficio n. 1.528 de 16 de novembro último, do Serviço
de Defesa Sanitária Vegetal, declara que deixa esta repartição de
emitir parecer sobre o assunto de que trata o referido expediente,
em virtude de tal trabalho ser de alçada do Instituto de Química
Agrícola, "ex-vi" do art. 76 do Regulamento aprovado pelo decreto
a. 23.979 de 8 de março de 1934.
-Ao Sr. Alexandre dos Santos Gomes, trabalhador de 3. 8 classe
do
•
N. 1.822 - Declara que não tendo sido proposta por este Tm:tituto a sua recondução, para servir durante o ano de 1939, na
função que ora exerce fica automaticamente dispensado da aludida
função a partir de 1 de janeiro do ano próximo vindouro.
- Ao Conservador da Estação Biológica do Itatiáia:
•
N. 1.823 - Declara que não tendo sido proposta por este Instituto a recondução do trabalhador de 2. a classe, José de Paula Ri'beiro, para servir durante o ano de 1939, na função que ora exerce,
'fica o mesmo serventuário automaticamente dispensado da aludida
função a partir de 1 de janeiro do ano próximo vindouro.
N. 1.824 - Em referência ao seu oficio si:1 de 9 de dezembro
de 1938, pedindo autorização para se ausentar dessa Estação durante
mie dias seguidos, em aoso de férias regulamentares, no corrente
mós de dezembro, declara-vos que resolvi conceder a autorização

aolieltada.
-" - Ao Sr. diretor do Serviço Tecnico do Café.

N. 1.825 - Acusa o recebimento do ofício n. 4.973, de 5 de
dezembro corrente, em que comunicou a sua posse e exercício do

.
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Dia 16
Ao diretor do Departamente Nacional da Produção Ve getal:
N. 1.832 -- Sobro a Sit ta rI em que se acha, dona Mar
Vieira, escriturário classe F, do quadro único do Ministério da garida
Agricultura com exercício neste Institute.
N. 1.833 - At e ndendo à
constante do seu ofício-circular n. 123 v. de 9 de dezembro corrente, transmite a relaeão do
pasroal titulada em exercício neste Instituto, organizada de aeOrdo
com
Indicações existentes no mesmo ofício, bem corno uma ,relaçâoasdos
funcionários que estão a f
astados da sua verdadeira sede,
eál serviço nesta repartição.
- Ao diretor do Servieo do Pee.soal:
N. 1.834 -- Transmite n reqiierim e nto junto, acompanhadn
duas certidões de terrpo de serviço e-ri que
Santos Leliera y Castillo,
fetagrafo classe I do quadro finam
exercício neste Instituto, pede p c: Sr. alinisterio da A grienttura. com
ministro a concesão de seie meses de licença especial, de acordo
artigo 1." do decreto a. 42 de
15 de abril de 10.35.
- Ao diretor do Serviço Postal.
N. 1.835 - Em adiantamento ao oficie n. 1.710 de 24 de novembro último, pelo quel foi encaminhada aquele Serviço a proposta do
quadro do p essoal mensalista do 1. B. V., a vigorar no próximo exercício, transmite os documentos (certidão do casamento, folha corrido,
certificado de reservista n. 2.610, eteeta(jo de vacina e atestado de
sanidade) p ertencentes ao Sr. José Tnário Xavier, candidato ; função
de aj udante de motorista de 1. •
classe :rabeado por esta Diretoria, conforme consta da justificação que ecompanheu o referido ofício n.
1.710 de 24 de novembro de 1930.
- Ao diretor do Serviço Poetai:
- Remete, as 1.' e 2.' vias de quadro derhonstrativo das
,diárias 1.830
a que fez
.jCs Dr. Augusto de Azevedo Marques, agrônomo
, biolegista classe K, dooquadro
único deste Ministério, no mês correite de dezembro.
- Ao diretor acre' do De p
artamento Nacional da Produção Vegetal:
Remete as 3.• e 4.' vias do documento ft que se refere o oficio
n. 1.836 desta data.
- Ao diretor geral do D ep artamento Nacional da Produção Vegetal:
N. 1.838 -- Remete em quatro vias, a folha de pag amento' das
diárias a. que fez jús o agrónomo biologista classe X, Luiz
Augusto
de Azevedo Marques, no periodo de 1 a7 de dezembro corrente.
,
- Ao Sr. Dr. afiam Geraldo Kuldman, biologista do D. N. P.
V.,
classe K:
N. 1 .839-Comunica que pela p
erlaria n.. 47 de 13-12-1938,
para substituir o assistenteilenefe ria Secção de Botânica, biologista
do D. N. P. V., classe L, Moita' Ducke, enquanto durar o seu imdimento.
e
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Dia 19 de dezembro de 1938
Avisos:
-- Sr. delegado fiscal do Tesouro Nacimial no Estado do Rio de
Janeiro:

N. 5.767 - Declara que delegou competeecia ao classificador
cargo de diretor daquele serviço, e tem a satispaeão de apresentar- de algodão,
classe J. Heitor Anatais Froes da Cruz, chefe da Comislhe as mais vivas felicitaç5eá pela acertada escolha de seu nome são de Classificação de Algodão, nesse Estado, para requisitar pagapara ésse elevado posto.
mentos e adiantamentos por conta dos créditos distr i
buirloa ou que
Fazendo votos por uma fecunda e feliz gestão, hipoteca apoio
venham a ser a essa Delegacia Fiscal, para as despesas Lia referida
ã sua administração no desempenho da função que vem de ser inves- o
Comiseão,
durante
o
corrente
exercício.
tido.
- Aos Srs. Schlick Noguira.
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR
N. 1.826 - Comunica que a planta remetida a esta repartição
para ser classificada, tem a denominake cientifica - Epidendrum
Dia 30 de novemro de 1938
-Mente, Ldl., exemplar que já figura na coleção do Jardim BotaOfícios
:
nico.
- Ao inspetor do Porto do Rio 4 de Janeiro.
Si. ministro da Fazenda:
N. 1.827 - Solicita a fineza de mandar examinar duas caixas
N. 5.370 - Transmite o Processo por exercícios findos, núcontendo trinta e duas plantas ronamentais, destinadas ao Jardim
Botânico de Hamburgo-Alemanha, que deverão ser embarcadas mero .187, na importância de 169$300, p roveniente de transportes
feitos em 1935, em proveito do Departamento Nacional da Produção
amanhã. 16, pelo vapor "Cap Arcona", remetidas pelo Jardim Botâ- Vegetal
de que é credora a Rede Mineira de Viação.
nica do Rio de Janeiro.
• 5.585 - Transmite o processo por exercícios findos, nú- Ao diretor da Despesa Pública:
mero 0.180, na importância de 268$900, proveniente de transportes
N. 1.828 - Remete a la via do ponto do pesscal permanente feitos em 1929, em proveito da extinta Diretoria Geral do Serviço
'deste Instituto, relativo ao mês de dezembro corrente, na importância de Indústria Pastoril, de que é credora a Rede Mineira de Viação.
de 56:540$900.
- Ao diretor geral do Departamento Nacional da Produção VegeDia 7 de dezembro de 1938,
tal:
N. 1.829 - Remete a 3.• via do documento a que se refere o
Sr. ministro ia Fazenda:
ofício r. 1.828 desta data.
N. 5.584 - Transmite o processo por exercícios findos, mie
mero 9200,
- Ao diretor do Serviço de Pesseal:
. na importância de 1:725$, p
de fornecimenN. 1.830 -- Remete a 2.* via do documento a que se refere o tos feitos, em fevereiro de 1934, ao Camporoveniente
de Sementes de Guayuba,
Ofício n. 1.828 desta data.
no Estado do Ceará. de que é credor Joaquim Chaves Cavalcante.
- Ao Sr. Serafim de Sousa, artífice de 4' classe deste Instituto:
• REQUERIMENTO DESPACHADO PELO SR. DIRETOR
N. 1.831 - Declara que deverei comparecer, com urgência, à
Inspetoria de Fiscalização do Exercício Profiesional afim de ser sub(3 jornal "Democrata", pedindo pagamento das i
metido à inspeção medica oficie] necessária à concessão da licença pamp ortâncias de
3 :000$ e 3 :500e. - Compareça
ra tratamento de saude, que requereu.
a esta Diretoria.
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SR • CHEFE DO CIABINEWE DO SR. MINISTROr

Dia 10 de dezembro de 1938
Sr. chefe do gabinete do Sr. ministro da Fazenda:
-N. 5.7 136 — Tsndo pressu l s o aviso n. 65, de 29 de novembro
findo, remete o processo n. em que é intoressada a Compsubla Industrial de Algodão e Oleos.
Seguisla Secção
I" X PEDI ENTE DO

DMETuil

Dia 10 do c:si-mio : o do 1938
Oficies:
Sr. presidente da Associai,: o Cosnorrial de Lins:
5 . 753 _._ c l asol osea, caie sel.;,iodo iniminações prestadas pelo
ervieo Técnico do Cafe elo S o 1-• olo, é bastante outl essa a
;it de consumo de energia eléciação envie à q uele S , rvit. ii as' e 'is
trica da Sala Ambiente dsssa localidade. obedecidas -as instruções
fornecidas pelo dito Serviço, af rn do que os respectivos pagamentos
sejam efetuados na Delx-plcia ',Iscai do Tesouro Nacional em São
Paulo.
— Exmo. Sr. ministro dil Fazenna:
N. 5.760 — Solicita as sr providélacias junto ao Tribunal de. Contas, afim de que seja anulada a importância de reis
12:0004000, atribuida à verba l — Pessoal, II — Pessoal extranumerário, sub-consignação 2 - • Pessoal extranunserário, quota do
D. N. P. M., distribuida ao Ttsouro Nacional, segundo oficio desta
diretoria n. 4.107, de Id de se l.embro último, que constituiu o processo n. 70.085-38. da Diretoria ia Despesa Pública, transferindo-a
para a Pagadoria deste minisb : rk, para ser incorporada ao crédito
de 1.063:800$000, relativo àquela rubrica.
Na escrituração desta diretnris. foram feitas as anotações necos., árias.
N. 5.762 — Solicito as n. , cess ...1..ias providencias junto ao Tribunal de Contas, afim de que, no erédito de 595:7005000 destinado
a Comissão Central de Compus e atribuido à verba 2 — Material.
II — Material de consumo, sins-consignação 13 — Artigos de expediente, etc., parcela de 92:0005000. correspondente 3. quota 05, Departamento Nacional da Produção Mineral, seja anulada a importando de 8005000 (cincoenta mil réis) que deverá ficar "em ser", para
oportuna aplicação.
Na escrituração desta dirAoria, foram feitas as anotações ne-

cessárias.
N. 5.763 — Solicita as necessárias providências junto ao Tribunal de Contas, afim de que, no crédito de 898:8005000, distribuido
ao Tesouro Nacional, conforme comunicação feita a esta diretoria
por aquele instituto em ofício n. 2.831, de 11 de novembro pró-4
ximo findo, e atribuido à verba 1 — Pessoal, 1 — Pessoal permanente, sub-consignação 1 — Quadro único, do vigente orçamento

deste ministério seja anulada e distribuida, ao mesmo Tesoura
folha da Diretoria do Serviço de Defesa Sanitária Animal, a impor.
táncia de 6333300, para atender, no perforlo de 23 de novembro a 31
de dezembro do ano em curso, o pw??amento dos vencimentos de An'Unto Alves Torres, nomeado por decreto de 23 do mês práxime
findo para exercer o cargo d prático rural, classe D, do quadro
Único deste miniatério l e des:gnado por portaria do Sr. Ministro
para ter exercício na Diretoria do Stuvico de Defesa Sanitária Animal
do Departamento Nacional da Produção animal.
Esclareço a V. Ex. que o crédito amola e oriundo de dotações

Dezembro de /1Z8

fl

— Sr. engenheiro chefe da Secção de Arquitetura e Enge-,
nharia deste ministério:
N. 5.778 — Coniunico-vos, para os devidos fins, que o Sr. m1-1
nistro, atendendo às informações prestadas por esta diretoria no
oficio II . 550, de 28 do novembro último, exarou o seguinte de-s-4
pac)io: "Arquive-se".

Dia 20
Sr. cnntador seccional junto ao Tesouro Nacional::
N. 5.798 -- Transmitindo a 3' via do empenho n. 733, de tf,
do doze:J-11.w° vigente, na imp,ortáncia de 10:;ü000G, extraído h.
— Pessoal, V — Outras despesas, etc., sub-conconta da verua
signarão 11 — docente, etc., — quota 01) — E. N. A., do
vigente orçamento 4-leste ministério, para ocorrer ao pagamento do
salários do pessoal contratado extranumerário do Curso Complementar da EJ3cola .. ";acional de Agronomia, relativo ao más de dezernbrq

corrente.

Quarta Sução
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 8 de dezembro de 1938
Ofícios:
Ao Sr. diretor do Servico Técnico do Café:
N. 5.614 — Tiansmitindu a minuta, devidamente aprovada trif-+'
10 Sr. ministro, do contrato para locação da sala ocupada pela chefia
do Serviço Técnico do Café, no Estado de Pernambuco, conforme po-

dido constante do oficio 11. 4.392, de 4 de novembro próximo findoc.
Dia 10
Ao Sr. diretor do Aprendizado Agrícola do Acre:
N. 5.632 — Comunicando que de acordo com a portaria a, 21]
de 28 de janeiro do corrente ano, foi aprovado o termo de morte qull
acompanhou o ofício n. 184, de 2 de julho do corrente ano.
— Ao Sr. inspetor regional do Serviço de Fomento da Produçãci
Animal em Tigipió — Pernambuco:
N. 5.633 — Comunicando que, de acordo com a portaria u. 21±
de 28 de janeiro do corrente ano, foi aprovado o termo de baixa quel
acompanhou o oficio n. 722, de 3 de novembro findo.
Dia
4tO Se. diretor geral do Departamento Nacional da Produoll*
Animal:
N. 5.647 — Restituindo em tree vias, o inventário procedido en$
31 de dezembro de 1937, no Posto Experimental de Criação em Mor..
dobes, afim de ser reorganizado tendo em "vista as anotações foltad
na 2* via, do mesmo.
— Ao Sr. assistente chefe do Serviço de Irrigação, Reflorestilee,
mento e Colonização em Fortaleza — Ceará:
N. 5.64.8 — Solicitando quais as providências tomadas por ene;
chefia no sentido de ser apurado qual o responsavel pelo extraviq
do material constante do termo que acompanhou o ofício h. 075 413
7 dedezembro de 1938.
— Ao Sr. inspetor da Alfândega do aio de Janeiros
N. 5.849 — Solicitando providências no sentido de ser desates
baraçada livre de direitos e demais taxas aduaneiras, a eneomendg
Postal n. 32, número de ordem 39.736, vinda da Inglaterra paisi
vapor "Holland Cheiftain", entrado no porto, em 23 de novembrd
próximo findo, e destinada ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro,.
— Ao Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produçad
S'egetal:
N. 5.655 — Transmitindo uma cópia das instruções baixadad
pela Diretoria do Domínio da União, referente a aquisições de inabe
veie pelo Governo Federal.
— Ao Sr. inspetor lagrioola da 6' Região — Niterol:
N. 5.656 — Tendo presente o ofício n. 728, de 24 de novembril
próximo findo, restitue em 3 vias, o termo de baixa que acompanho
o oficio acima catado, afim de serem separados em termos dingiiler
tos om materiais de custo su perior a 503000.
— Ao Sr. sub - Inspetor agriccia da 1' Regalo — Manaus:
N. 5.683 — Tendo presente o °fido n. 550, de 28 de outubrn
próximo findo, em 3 vias, o inventário doe bens móveis procedidn
na Circunscrição de Sena Madureira, em 14 de abril de 1033, viski

de cargos excedentes extintos pelos decretos na. 1.969 e 2.137, respectivamente, de 15 de setembro e 16 de novembro de 1937 e 2.621,
de 4 de maio do corrente ano.
Na escrituração desta dir , toria, foram feitas as anotaeiíes necessárias.
— Sr. superintendente cls "The Western Telegraph Company
Limited":
N. 5.775 — Solicita providéneia g no sentido de ser devolvida
a esta diretoria da 1' via do empenho n. 49, de 11 de fevereiro
deste ano.
— Exmo. Sr. ministro (1 _Fazenda:
N. 5.777 — isolicit 1;:s 1 acessórias providências junto ao Tri/..Nunal de Contas, afim de que, no crédito de 898:8005000, distribuido
ao Tesouro Nacional, conforme comunicação feita a esta diretoria
por aquele instituto em oficio n. 2.831, de 11 de novembro próximo
lindo. o atribuido b, verba 1' — Pessoal, I — Pessoal permanente,
sub-consignação 1 — Quadro único, do vigente orçamento deste apresentar diversas falhas.
ministério, seja anulada e transferido para a Delegacia Fiscal do
Dia, tê
mesmo Tesouro no Estado do Paraná a importando de 8505000 para
atender, no período de 10 de novembro a 31 de dezembro do ano
Ao Sr. inspetor regional do Serviço de Fomento da Produçn
em curso, o pagamento dos vencimentos de José da Silva Fontes no- Animal em Barretes, S. Carlos — São Paulo:
meado por decreto de 10 do mês próximo findo para exercer oOargo
N. 5.673 — Comunicando que, de acordo com a portaria n. 21.
de prático rural. classe D, do quadro único deste ministério, e L. de 28 de janeiro do corrente ano, foram aprovados
os termos de mortd
aignado por portaria do Sr. ministro para ter exercício na Inspetoria que acompanharam o ofício n. 2.014, de 25 de novembro préxi
Regional do S. I. P. O. A., em Curitiba, naquele Estado.
findo.
Esclareço a V. Ex. que o crédito acima é oriundo de dotações
— Ao Sr. inspetor de Inanias Texteis — Pernambuco:
de Cargos excedentes extintos pelos decretos ns. 1.909 e 2.137,
14. 5.696 — Restituindo em 3 viu, o inventario de passagerill
15 de setembro e 16 de novembro de 1937, respectivamente,
de responsabilidade dos bens existentes nessa Inspetoria
5 cid
Na eelulturação deste diretoria, foram feitas as anotacões ne- novembro de 1937, visto não ter sido arrolado em detalheem
o mate7
aeseárima.
rial de cantezono que passou para aguarda do novo 3 csponsaveir
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— Ao Sr. administrador do Campo de Cereais 3 Leguninosas de
Pote Lagos — Minas Gerais:
- N. 5.702 — Comunicando que, de acordo com a portaria n. 21,
kle 28 de janeiro do corrente ano, foram aprovados os termos de baixa a. 34 e 35, lavrados nesse Campo em 18 de fevereiro do corrente

ata.

Ao Sr. diretor do Campo de Sementes de Cercais e Legumi-

posas de Guaiúba — Ceará:

N. 5.717 — Solicitando providências no sentido de serem presa esta Diretoria diversos esclarecimentos.

Departamento Nacional da Produção Animai
exp EDIENTS DO SR. _MINISTRO
Requerimentos despachados
Orlando da Silva Simas, pedindo nomeação para o cargo de
prático rural, classe "D". — Aguarde oportunidade. (P. A. 6.893,
de 1938),
. Dia 12
Hernani Gomes Vieira da Cruz, pedindo vistoria de banheiro
,Ltdrap attoida. — Indeferido. (P. A. 5.801-38).
EXPEDIENTE DO $R. DIRETOR GERAL

Dia 13 de dezembro de 1938,
Requerimento despachado
António
Mies
Filho
e outros; pedindo solução do processo relativo ao registro de diplomas dos médicos veterinários formados
pela Escola Superior de Agronomia e Medicina Veterinária de Belo
Eorizonte. — Compareçam a esta repartição para selar o documen110. (P. A. 6.927-38'..
Ofícios:
Ao Sr. diretor de Contabilidade deste ministério:
N. 3.436 — Pedindo providências para a entrega de um adeantamento de 37:500v ao prático rural, classe "O", do S. D. S. A.,
Luelio da Rocha Miranda, para ocorrer a despesas com a construo de um galpão para 'desinfeção de vagões no Posto de Desinfe§§q em Santa Cruz.

Comissão de Eficiência
Processos despachados
'Dia 19 de dezembro de 1938
C. E. 846/38 — Recurso do datilógrafo Felisbela Cardoso Porto.

•— Ao DASP.
C. E. 846/38 — Requerimento de Liberatõ Joaquim Barroso, aolicitando aproveitamento na classe K ou J, do quadro único deste ministério. — Ao DASP.
• C. E. 865/38 — Relativo à pesagem do Serviço de Meteorologia
para este ministério. — Ao G. M.
C. E. 952/38 — Pedido de promoção do engenheiro S. A. Abel
Piniz Mascarenhas. — Ao G. M.
C. E. 1.008/38 — Pedido de licença de Benedito da Conceição.
Ao S. D. S. A.
C. E. 1.015/38 — Pedido de transferência do engenheiro da
Minas Oton Henrique Leonardos para o cargo de naturalista. — Ao
PASP.
Ofícios expedidos
Dia 19 de dezembro de 1938
N. 244 — Ao Sr. secretaário 'geral do C. F. C. E. — Acusando
§ agradecendo a comunicação de mudança da sede.
N. 245 — Ao Sr. diretor do S. T. C. — Acusando e agradecendo
a comunicação de posse.
N. 246 — Ao Sr. diretor geral do D. N. P. A. — Pedindo a
restituição do processo S. P. 7.637/38, relativo a Osirino Pena Brait-

mor.

N. 247 — Ao Sr. diretor do S. D. S. A. — Encaminhando o pedido de licença de Benedito da Conceição.
N. 248 — Ao Sr. inspetor regional do S. P. O. A. em São Paula
e— Enviando o ponto do inspetor Oto Magalhães Pesego.
N. 249 — Ao Sr. diretor do S. P. T. — Enviando o ponto do
agrónomo Luiz Guimarães Júnior.,
N. 250 — Ao Sr. diretor do E. A. — Enviando o ponto do a grônomo Itagiba Barçante.
N. Ph1 — Ao Sr. diretor geral do D. N. P. V. -- Envian1e o
ponto dos funcionários Justo de Oliveira, F. Magalhães e Placido
Correia.
N. 252 — Ao Sr. diretor do D. N. P. M. — Enviando o ponto
do funcionário Daniel Correia Trindade.
N. 253 — Ao Sr. diretor do S. I. P. O. A. — Enviando o ponto do funcionário Antônio Martins dos Reis.
N. 254 — Ao Sr. diretor da Contabilidade deste ministério —
Relativo ao exercício do secretário bacharel Justo de Oliveira.
N. 255 — Ao Sr. diretor da Despesa Pública — Relativo ao
nexercicio dos. membros- desta Comissão, Itagiba Barçante, Oto Maga¡Mas Pêssego e Luiz Guimarães. ,

Derernliro de 938 2614,9

;

N. 250 — Ao Sr. presidente do C. F. E. A. — Solicitando
publicações.
N. 257 — Ao Sr. ministro. — Relativo h promoção dos agrè•-nomos de F. A
N. 258 — Ao Sr. ministro — Idem, dos escriturários.
N. 259 — Ao Sr. diretor geral do D. N. P. M. — Relativo
'ao ex-porteiro Arnaldo da Rocha Miranda.
Telegramas expedidos
Dia 19 de dezembro de 1938
N. 32
Agritexteis — Aracajú — Relativo à distribuição de
uni crédito.
N. 33 — Idem, idem — Relativo ao agrônomo Rocha Prata.
N. 34 — Idem, idem — Relativo à. Gisiribuição da quota estada
N. 35 — Idem, idem — Ratificando os telegramas anterio.~.
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao pen
rodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas,
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estadeais e municipais é fite
cultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto dle
20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 28$000.

Ministério do Trabalho, Indústria
e Coméroic
Serviço de Comunicações
Segunda Secção
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Processos despachados
Dia 22 de novembro de 1938.
Antenor Luiz da Rocha, representante da classe dos empregados
no Gon.selho da 1)cdt2acia da '1, -Inadia Maidirno Cú poria do Rio de
'Janeiro, recorrendo da decisão tornada pela maioria do mesmo Conselho, em sessão de 29 de setembro último, no sentido de não se
ao art. 21 do regulamenlo pa s. •rvico.: ;:le carga e descarga e fetos
aos associados do Centro dos Conferentes e Coneertadores de Carga e
Descarga do Porto do Rio oe Janeiro. ;., p revado pelo referido' Conselho
em abril de 1937, a interpretação pleiteada pelo mesmo Centro com 0
objeti`eo de ser ordenada a inclusão, no seu quadro social, de empregados mensais dos embarcadores de frutas para • controlarem os
serviços, com os conferentes que existirem' por conta do vapor, durante a safra de embarque daqueles produtos (MTIC 16.200-938). —
Em face das informações dos Ministérios da Agricultura e da Fazenda,
e à vista do parecer do Consultor Jurídico, mantenho a decisão da
Delegacia do Trabalho Marítimo. (A decisão a que alude este despacho está publicada no "Diário Oficial" de 4 de outubro último, e as
informações, bem como o parecer em que se baseia o mesmo despacho,
são as seguintes: 1.° — Segundo .informa o parecer do Serviço
Fruticultura, não procede a acusação feita à Fiscalização do Porta
pelo que toca aquele serviço, perante a citada Delegacia do Trabalho
Marítimo". 2.0 Improcedem as arguições do representante da classe
dos empregados sobre a pretendida ineficácia do serviço de conferência aduaneira dos volumes de exportação de frutas, serviço esse a
cargo da guardamoria da Alfândega do Rio de Janeiro, que o executa
convenientemente". 3.° Deve ser mantida a decisão do Conselho da
Delegacia. De acórdo com os meus pareceres anteriores. Os pareceres a que êste último Se refere acham-se no "Diário Oficial" de 20
de julho de 1937 e 22 de a gost o do 1938.
Dia 1' de dezembro de 1938
Banco Português do Brasil, pedindo autorização para dispensar
o seu funcionário /rad Neves de Carvalho, condenado pelo Tribunal
de Segurança Nacional, independente de qualquer indenização (MTIC
16.751-938, informado pelo Departamento Nacional tio Trabalho). —
Autorizo, em vista das informações. Faça-se o expediente respectivo.
(As informações a que se refere este despacho, são as seguintes:
"Opino pelo deferimento do pedido, de acôrdo com a lei".
, João Valentim da Mota, pedindo avocação do processo julgado
pela 1.a Junta de , Conciliação e Julgamento do Distrito Federal, em
que são interessados o requerente e a firma Moura Brasil & Comp.
(MTIC 19.994/36). — Mantenho a decisão recorrida, pelos fundamentos do parezer do Con§ultor Jurídico. No caso não se aplica o dia-,
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posto no art. SP da lei 62. por isso que não se trata de mudança na
propriedade do estabelecimento, ramo pretende o recorrente. O que
se deu foi o fechamento a este, " e x-vi" do parágrafo 2. 0 do art. 5.0
dessa mesma lei autoriza e iliepee.,: a dos empregados sem direito à
indenização, não seni;o, n-sle c.o, de se indagar dos motivos de tal
fechamento. Na hipótese. nãi o.-rcu a venda do fundo de comércio
porque este abrange mais de que os simples elementos corporeos,
com p reendendo lambem a fregneeia, o nume, as marcas de fábrica
ou de comércio, etc., o que sup niie forçosamente, a continuação do negócio. É exato que a cessão do eeelrato de arrendamento do prédio
foi feita com a obrigação de não s,-Jr ali instalado outro negócio semelhante ao da recorrida. Mas, esse ato jurídico, que foi posterior à
venda dos móveis e utensílios existentes no estabelecimento, vem
provar justamente que a recorrida não pretendeu vender o fundo do
comé..eio e sim fechar o mesmo estabelecimento. Tal fechamento,
ocorrido antes da Constituição vigente, não autoriza, como bem esclarece o parecer do Consultor Jurídico, o pagamento de indenização
por dispensa injusta. Tem toda aplicação, na espécie, o parágrafo 2.°
do art. 5 0 da lei 62, de 5 de junho de 1935. (O parecer a que se refere cede despacho é o seguinte: "Deve ser mantida a decisão. Não
ficou provado que o reclamante fosse empregado do laboratório da
firma reclamada e da farmácia: dos documentos de fls. 8 e seguintes
não se podo legitimamente tirar esta conclusão; ao contrário, a conclusão que se tira é de que ele era empregado da firma apenas na
secção de farmácia. Extinta esta secção, dispensados foram todos os
empregados que nela trabalhavam, inclusive o reclamante. Em face
do que dispée o art. 5.0, § 2f da lei 62, justificada estava a dispensa — e não cabia à firma pagar ao reclamante indenização alguma— como, aliás não pagou (pois os seis meses que pagou a título
de gratificação não foram senão a importância do "interesse" que o
dito empregado tinha na casa). Quero, entretanto, fazer uma observação. Este caso deixa clara a injustiça da disposição da lei é2, quando considera justa causa para dispensa, exonerando o empregador da
qualquer indenização, o simples fato do fechamento ou extinção de
uma sucursal. Que dessa faculdade pode resultar injustiças é prova
ocorrente, que dá motivo a este processo. Certo, o fechamento de uma
filial pode dar motivo à dispensa sem a devida indenização; mas,
quando imposta para salvar a ernprésa da ruins ou da falo-mia; não,
quando para o fim de aumentar os lucros de uma empresa já próspera. Para impedir a ruiria da empréea compreende-se o sacrifício
de um grupo de empregados; mas, para engrossar os lucros — não.
Não pode, é claro, o Estado impedir o ato do empregador, extinguindo
a sucursal ou secção; mas, está no dever de obrigá-lo a uma reparação
aos empregados, assim sacrificados nas suas condições vitais de subeistincia para aumento da rentalidade da emprèsa. Note-se, aliás,
que a Constiliiieão de 37 não considera esta hipótese como justa causa
e obrigaria, se *asse aplicada. o empregador a uma indenização, desde
que somente exonera da indenização o empregador, como é visível
dos termos da alínea "f" do seu art. 137, quando a rescisão é provocada por culpa to empregado. Sómente quando o empregado der
causa à rescisão é que o patrão não é obrigado a indenizar; fóra daí,
mesmo ocorrendo força maior incem:. tratandee-se de caso fortuito,
ainda assim fica o empregador obrigado a indenização: tal o
preceito expresso da Constituição de 37 .Só não opino peia sua aplicação ao caso em espécie porque R dispensa ocorreu da promulgação
daquela Carta".)
Dia 13
José Maria Pinto da Costa e Jaime de Azevedo Cloui:alve:, associados do Centro dos Conferentee e Conce etadores de Carga e Descarga
do Porto do Rio de Janeiro, recorrendo da decisão do Departainento
Nacional de Trabalho pela qual foi confirmada a ieeencão da ficimissã e Executiva do mesme Centro que giespenden as recorrentes dos
seus direitos sindicais (MTTC 8.842-38).— Como parece ao consultor
jurídico. (O parecer a que se refere este despacho é e seguinte:
"Pelos estatutos do sindicato de conferentes, esta associação é, ou
neve ser, composta de associados que exerçam exclusivamente a profissão de confer A nfr•tg . e não outra: ou outras. cumulativamente. Per
outro lado. em virtude de uma convenção coletiva cem os empregadores, ficou o sindicato como o único intermediário entre crs empregadores e ox conferentes, seus associados, para os efeitoe do contrato
de serviços de conferência; de modo que só os sócios do Centro podem
ger utilizados para serviço de conferência. Praticamente, a Centro
tem. destnetre o monopólio do contrato de trabalho de conferência no
nosso Po rto. Dei. verifica d o que OS sócios recorrentes tinham outros
emprego% alem do de conferentes, o Centro ter tomado a cieliberaçãe
de eliminar do ser quadro associetivo os recorrentes, do que, em
virtude da eenvenção coletiva existente, acima referida, resultou a
Impossibilidade, para os mesmos profissionais, de exercerem a sua
profissão. já que não tinham quem os pudesse contratar como conferentes, e isto por torça da referida convenção coletiva, que coloca
os empre g adores na situação de sómente poderem escolher conferentes entre os sócios do Centro. Ora, do exame do art. 9* dos setatntos não me parece decorrer claramente a proibição, imposta aos
sócios do Centro, de exercerem outra profissão, além da de cordarente. Demais, por outro lado, tal proibição não serra legítima. carente a Constituição a liberdade de profissão (art. 122. parilgrato
tos lirnitee estabelecidos pela lei, e, assim, nada pode Impedir, salvo
• lei, que alguém exerça mais de, uma profissão. Donde conchlo que
' dispositivo da art. 9' dos estatutos do Centro ti (si porventura o
interpretarmos como impeditivo do exercido, pelos eonferentes, de
mais de uma profissão), contrdria a mós garantia da Constitulesão.

Dezembro de Was

Demais, estaria também fora da lei de sindicalização, que não contem
nenhum preceito proibitivo da pluralidade de filiação sindical, o que
equivale permitir a pluralidade profissional. Nestes termos, pareceme não ser legítimo o ato da diretoria que suspend e u os recorrentes
dos seus direitos sindicais, devendo ser provido o recurso de folhas
e anulado o ata de suspensão.")
Serviço do Pessofil
RXPEMENTE DO SR. I.1INISTRO

Processos despachados:
Dia 1 de dezembro de 1938
Sebastião Marinho Muniz Falcão, escriturário E, interino, do
Quadro I do Ministério da (iu erra, pedindo aproveitamento neste ministério, coroo efetivo ;processo 14.514-38). — Como pdrece à C.
EiTi A. Comissão de Efici A ncia julga que o requerente poderá ser
oportunamente atendido, nos termos do decreto-lei 6341, de 19 de
agosto do corrente ano, vindo ocupar um dos cargos da classe E, iniciei nia carreira de eserititrOrio.
Dia 2
C0vp,,..1011. rAdiribb er- eogneão de
II
I
Lúcia 1.'11W,
prazo, por vinte dias, para tomar posse das funções de auxiliar de
escrita de 34 classe do Serviço da Quota de Previdência, do Conselho(
Nacional do Trabalho, para as ouai.». lei admitida por portaria de 6
de outubrc último (processo 18.061-38). — Sim, em termos.
Exposição de motinoti
N. SP-33 — Sr. Presidente da República — O oficiai administra,.
tivo bacharel Carlos Correia Rodrigues, de classe L, exercia as funções de ditetor de secção da extinta Diretoria Geral de Expediente da
Secretaria de Estado do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio,
durante o impedimento do efetive bacharel Álvaro Figueiredo, no período que vinha decorrendo desde 11 de maio de 1937, quando, atendendo aos motivos expostos em 9 de novembro do mesmo ano por este
ministério e sobre os quais se manifestara favoravelmente o da Fae
zenda. V. Ex. se serviu, por despacho de 3 de dezembro, aprovar os
atos praticados até essa data, recomendando que, do então em diante,
os funcionários afastados voltassem ao exercício de seus cargos. No
interesso do serviço público, porém, não foi possivel dar execução
imediata à determinação de V. Ex., expressa naquele despacho, de
vez que subsistiam os mesmos motivos que aconselharam o afastamento de último dos funcionários citados, situação que perdurou até
1 de fevereiro, quando teve caba/ cumprimento a resolução de
V. Ex., com a investidura, em novos cargos, do mesmo funcionário e
do oficial administrativo bacharel Herbert Scheiner de Mendonça, de
igual classe, os quais, por decretos de 27 de janeiro, foram transferidos, respectivamente, da referida Diretoria para o Departamento
Nacional do Trabalho e deste para a mencionada Diretoria. liavendo-se, desse modo, regularizado a situação, resta apenas considerar
o pagamento devido ao oficial administrativo bacharel Carlos Correia Rodrigues no período de 4 de dezembro, dia seguinte ao do mspeitavei despacho de V. Ex., a 31 de janeiro, último do seu excreto
cio nas funções de diretor de secção da citada Diretoria Geral de Expediente. Em face do exposto, tenho a honra de pedir a V. Ex. baia
por bem aprovar o exercício do referido funcionário no mencionado
cargo durante aquele restante período, para todos os efeitos, inclusive para a percepção do que lhe for devido por semelhante exercielo. Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1938. — Iodo asrina
Aprovado. Em 14-12-938. — G. VARGAS.
Dia 19
Avisos:
Ao presidente do Departamento Administrativo do Serviço Pile
blico:
N. 1-SP-71 — Tendo em vista o volume dos trabalhos confiados
às diversas repartições deste ministério e o fato de se encontrarem
afastados vários funcionários, cuja ausência se torna prejudicial h
boa marcha das serviços, solicito a V. Ex. as necessárias providências no sentido de retornar ao exerefcio de seu cargo o oficial administrativo de classe L, do Quadro Cnico deste ministário, Ernesto
Stree,t, que serve atualmente nesse Departamento.
— Ao ministro da Fazenda:
N. 3-SP-72 — Solicitando providências no sentido de ser distribuído, por telegrama, o crédito de 42$200 à Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional, no Estado de Alagoas, afim de ser paga ao servente
da classe C, António Cortes Nascimento, a diferença de vencimentos
a que tem direito no período de outubro a dezembro deste ano, de
acordo com o disposto no art. 3* das DieposiçÕes Traneitecia, Lei 284,
de 28 de outubro de 1936.
=UMENTE DO SR. DIRETO'

Dia 15 de dezembro de 199k
Ao diretor do Serviço do Material:
N. 1-SP-1.195 — Solicitando providências na sentido de oer toiS
necido a este Serviço, um relógio, de carimbo "Internacional" modelei
7.005, que deverá ser empregado, a partir de 2 de janeiro p~o,
no serviço do ponto.
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Ao coronel chefe da la Circuniscriçao de Recrutamento — Rio de
•
Janeiro:
N. 1-SP-1.196 — Comunicando, em cumprimento ao disposta no
art. 166, a 1°, do decreto n. 125, de 21 de agosto de 1933, que, n6 dia
treze do mês corrente, tomou pose das funções de ajudanto -t rife°
de 1' classe do Departamento de Estatística e Pualicidade, .111,art Sã
Souza Brito Pereira, tendo apresentado a Cadernele Militar n. 749.
série A, da qual consta ter nascido em Manaus, Estado do Amazooas,
ao dia 2 de dezembro de 1912, sendo filho de Jo Q e. de Brito Pere i 'a e
Sofia Sá de Brito Pereira.
Ao delegado do Trabalho Marítimo — Angra dos Reis: N. 2-SP-1.197 — Comunicando que no processo DOE. 4.483-37
originado pelo ofício n. 34, de 17 de dezembro de 1937. foi peio senhor Ministro exarado o seguinte despacho: — "A D. T. M. da Estado do Rio, para propõr a comissão de diárias sempre que o funcionário em questão tiver de se ausentar da sede, em objeto de servaçoa.
Ao diretor da Despesa Pública do Tesouro Nacional:
N. 2-SP-1.198 — Comunicando que o fiscal federal Sacha latsl anov junto à Companhia Brasileira de Artefatos de Borracha, teve
comparecimento intpgral durante o corrente mês de dezembro.
Ao inspetor da 15' Inspetoria Regional:
N. 2-SP-1.199 — Remetendo o processo n. DGE. 16.776-38, no
qual Rosmalino de França requer pagamento, por exercícios fiados,
tia importància de 100000 (cem mil reis), por serviços presiad1 ,3, em
1934, ao Núcleo Colonial Cândido de Abreu e solicitando providências
no sentido de serem reconhecidas as firmas de documento inicial.
Ao diretor da Despesa Pública do Tesouro Nacional:
N. 3-SP-1.200 — Solicitando que no Tesouro Nacional, e à nanta
da verba própria, seja efetuado ao procurador do Fiscal de Seguros,
de classe — H — , Djalma de Castilho Mala, nomeado por docrea) de
5 de agosto último, e classificado na 5' Circunscrição, o pagamento
da importância correspondente aos vencimentos do referido furzionário, a partir de 1 de setembro próximo passado, até 30 de novembro último.
Ao agente da Estação D. Pedro II — Estrada de Ferro Central d3
Brasil:
N. 1 .-SP-1.2O1 — Solicitando, de ordem do Sr. Ministro, no umtido de ser fornecida uma passagem, em primeira classe, com direito
a leito, entre esta Capital e•a de S. Paulo, ao auxiliar de escrita de
3' classe, Ma ria José Lúcio, que viaja em objeto de serviço, correndo a despesa respectiva à conta dêste ministério.
Ao diretor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro:
N. 1-SP-1.202 Solicitando, de •ordem do Sr. Ministro, seja
fornecida uma passagem, de ida e volta, em segunda claase, entre esta
Capital e o porto de Natal, ao auxiliar deste Ministério, João Batista
Sobrinho que viaja em objeto de serviço.
Ao diretor da Despesa Pública do Tesouro lauelonal:
N. 3-SP-1.203 — Remetendo' o atestado de .ce-ereicio dos fuocionários do Departamento Nacional da Propriedade ladustrial, do quadro único deste Ministério, relativo ao mês de dezembro de 1938
N. 3-SP-1.204 — Remetendcao atestado de CX P l'f'i(.1.1,0 dos tunelonários do Conselho Nacional do Trabalho, do quadro l'Inieo deste Mininado, relativo ao mês de dezembro do corrente ano.
N. 3-SP-1.205 — Remetendo o atestado de exorado dos funci0nários do Instituto Nacional de Teenologia., do quadro único deste Mi~rio, relativo ao mês de dezembro do corrente ano.
Dia 16
_ N. 2-SP-1.206 — Comunicando que estando ausente da 6613 do
Ima Repartição, o auxiliar de escrita de 4' classe Ovídio Gouveia da
cunha, os seus salários relativos ao mês de novembro último, po'serão ser pagos ao respectivo procurador.
•
N. 1-SPe 1.207 — Afim de ser cumprido o dispotto no ofíciocircular n. 1-SP 11, de 7 de outubro de 1938, restituo, as cópias das
portarias ns. 186, 215, 229 e 231, remetidas com o ofício n. 4-1 551,
de 24 de novembro último, solicitando sejam devolvidas a este Ser:viço acompanhadas, cada uma, do r respectivo oficio..
Ao diretor do Serviço de Contabilidade:
" N. 1-SP-1.208 — Comunicando, em resposta ao
ofício circular
h. 2C-1.828, de 9 do mas corrente, que este Serviço tem
necessidade
de dez exemplares do Didrio Oficial, diariamente.
Ao diretor do Serviço do Material:
IV. i-SP-1.209 — Solicitando providências no sentido de ser for* necido a este Serviço, durante o ano próximo vindouro, dez exemplares do Didrio Oficial,
Ao capitão de mar e guerra Sílvio de Noronha — delegai° do
Trabalho Marítimo no Estado de São Paulo:
N. 1-8P-1.210 — Comunicando, em referência ao oficio n. 019,
de 1938, de 26 de novembro último, que o Sr. Ministro exarou no ruspectivo processo o seguinte despacho: 'Sem prejuízo da ação comartiaória para a competente restituição, providencie-se para que não seja
reconduzido no próximo exercício". Comunicando, outrossim, que este
Serviço já tomou as necessárias p rovidências para a não reconenação,
no próximo exercício, do extranumerário Ciro Gonçalves Franco, Mudo
oficiado à 144 Inspetoria Regional quanto à reetituiçao da importância
Indevidamente recebida pelo referido serventuário.
Ao Sr. inspetor da 14." Inspetoria Regional, com sede em S. Nolo:
N. 1-SP-1.211 .— Comunicando que o Sr. Ministro determnott
5 alo recondução, no próximo exercício, do auxiliar de 1' classe, daquela Inspetoria, Ciro Clonçalves Franco, assim como providencio' no
ipentido de ser reatltuido a Caixa de Acidentes do Trabalho do Centro

dos Estivadores de Santos, a importância de 240000 q ue o referido
funcionário recebeu. durante o tempo em que exezacu o cargo de
fiscal da referida Caixa,
Ao agenle da Estação Barão de Meuá — Le000ldina Railway:
N. 1-SP-1.212 Solicitando providencia, de ordem do Sr. lVán.stro no sentido de ser fornecida uma passagem de 1' classe, de ida e
volta, entre está Capital e a cidade de Vitória, Estado do Espirito
Santo, ao servente deste Ministério. António de Holanda Cavalcarti,
, que viaja em objeto de serviço junto a Inspetoria Regional naluele
• Estado.
Ao Ministro da Fazenda:
N. 3-SP-1.213 — Solicitando pagamento no Tesouro Nacional da
•folha de gratificação por serviços extraordinários prestados fóra das
horas do expediente nos meses de outubro e novembro do corrente
ano, pelo oficial administrativo — I —, do quaçlro único deste Ministério, Antônio Bento de Araujo Lima, eia qualidade de intentleo:e do
Servjoo de Identificacão Profissional do Dep.?.rtamento Nacional do
Trabalho.
Ao ministro presidente do Tribunal de Contas:
N. 3-SP-1.214 — Solicitando pagamento no Tesouro Nacional da
folha suplementar de salários, a que fizeram jús Maria de Velasco
Ferreira e outros, na qualidade de extranuine.rá plos mensalistas, ex, tarefeiros, do Serviço de Identificação Profissional do Departamento
Nacional do Trabalho, durante o período do maio a novembro da ano
em ClITSO.

Ao diretor secretário do Tribunal de Contas:
N. 3-SP-1.215 — Remetendo a 2 a via do empenho n. 13-172, de
15 deste mês, emitido a favor de Maria de Velaseo Ferreira e luro,
do Serviço de Identificação Profissional do Departamento Nacional do
Trabalho.
— Ao diretor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro:
N. 3-SP-1.216 — Comunicando que em 15 deste mês foi extraído a favor daquela Companhia o empenho n. 1/171, no valor do
• otiocentos mil réis (8006006), afim de atender ao pagamento de passagens 'fornecidas a funcionários do Departamento Nacional da Propriedade Industrial.
.
— Ao ministro-presidente do Tribunal de Contas:
N. 3-SP-1.217 — Solicitando pagamento no Tesouro Nacional
da folha a que fizeram jús Maria Dulce de Melo Eboli e Elisiário
da Costa Dourado, e.xtranumerários mensalistas do Conselho Nacional elo Trabalho, por serviços prestados durante o mês de dezembro
do exercício corrente.
— Ao diretor do Serviço de Contabilidade:
N. 3-SP-1.21s — Remetendo a 3' via da conta apresentada pela
•1 São Paulo Railveay Comp., proveniente de uma passagem regulai' tada por este Serviço, cujo pagamento foi solicitado ao Ministério
•• da Fazenda pelo ofício n. 3-SP-1.183, de 14 de dezembro do corrente :MO, correndo a respectiVa despesa à conta do empenho ti. 9/89
emitido pela então Diretoria Geral de Contabilidade.
— Ao diretor da Despesa Pública do Tesouro Nacional:
N. 3-SP-1.219 — Remetendo o atestado de exercício dos funcionários do Departamento Nacional do Povoamento, do quadro único
deste Ministério, relativo ao "mês de dezembro do corrente ano.
N. 3-SP-1.220 — Solicitando providências afim de que, no Tesouro Nacional, e à conta da verba pr3pria,•seja efetuado ao procurador do fiscal de Segtiros, de classe "11"/Cristiano Benedito Otôni,
nomeado por decreto de 12 de agosto último, e classificado na 50
Circunscrição, o pagamento da importando correspondente aos vencimentos do referido funcionário, a partir de 26 do mesmo més de
agosto e até 30 de novembro último.
N. 3-SP-1.221 — Solicitando pagamento no Tesouro Nacional
da folha de salários a que fizeram jús Zélia Brando Barbosa e outros,
num total de 15 nomes, por serviços prestados durante O 112,ÔS de dezembro do ano em curso, na qualidade de extranumerários mensalistas do Departamento Nacional da Propriedade Industrial.
— Ao ministro-presidente do Tribunal de Contas:
N. 3-SP-1.222 — Solicitando pagamento no Tesouro Nacional
da folha de salários a que fizeram jÚs Nuno de Souza Santos Lisbant
e outros, num total de vinte e três nomes, por serviços prestados
durante o mês de dezembro do ano em curso.
— Ao diretor do Serviço de Contabilidade:
N. 3-SP-1.223 — Remetendo a 3' via do empenho a. 0/173,
dada data., enlitido a favor de F.rnani Torres Lamas, do Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização.
Processos despachados:
Dia 14 de dezembro de 1938
Jés Elias Carvalho de Paiva, oficial administrativo requerendo seja permitido gozar as férias a que tem direito do corrente
exercício: — Tendo em vista o -vulto do serviço neste fim do exeroaan, indefiro, transferindo-as para o ano próximo.
Dia 15
Edieo Bandeira Falcão, estatístico-anal/ler *Cr, pedriade
farias regulamentares a que tem direito no c, :ente exercício (processo 48.802-938): — Indefiro, à vista do ql..: expac o diretor do
Departamento de Estatística e Publicidade, transfejando à goso das
férias para o próximo ano.
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Dia 17
Eloi do Moura, oficial administrativo "K", pedindo retificação
dos seus assentamentos, de acordo com as certidões que cita (processo 18.055-38): — Junte certidão da repartição pagadora.
— Pela portaria de 20 de junho do corrente ano, do diretor do
Departamento Nacional do Trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, foi admitido, nos termos do art. 35 do decretou n. 240, de 4 de fevereiro de 1938, José Francisco de Castro Júnior, para exercer, no Distrito Federal, as funções de identificador
externo do Serviço de Identificação Profissional, daquele Departamento.
— Por outra de n. 110-38, de 7 de novembro último, do diretor
da Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho, e tendo em vista a
determinação constante do ofício n. 1-SP-728, de 3 do mesmo mês,
deste Serviço do Pessoal, foi desligado, na data desta portaria, dos
serviços da referida repartição, o oficial administrativo — I —,
Manoel Duarte Coelho Filho, tendo sido o mesmo louvado pelos bons
serviços prestados, com grande dedicação, durante a sua permanência
naquele Conselho.
tEXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Exposiçdo de motivos

Sr. Presidente da República:
N. 73 — O Serviço de Fiscalização do Comércio de Farinhas necessita, para dar cumprimento à inspeção a que está obrigado pelo
regulamento aprovado pelo decreto n. 2.307, de 3 de fevereiro de
1938, adquirir um automóvel para passageiros, para cuja compra
dispõe de saldo no crédito aberto pelo decreto-lei n. 368, de 11 de
abril de 1938.
A aquisição, uso e manutenção de automóveis oficiais, regulados
pelo decreto n. 20.524, de 16 de outubro de 1931, estão subordinados,
conforme estabelece o artigo i° do mesmo decreto, a autorização de
V. Ex., de acordo com as verbas que forem consignadas nos orçamentos.
O Serviço de Fiscalização do Comércio de Farinhas não dispõe
de dotação especialmente destinada a despesas dessa natureza, contando porém com saldo suficiente no crédito acima indicado.
Para justificativa do pedido é bastante atentar sobre as responsabilidades de fiscalização atribuidas à direção do aludido Serviço,
e que tem por perímetro toda a cidade do Rio de Janeiro, tornando-se
inoperante os trabalhos daquele Serviço sem meios rápidos de transporte à sua disposição que permitam fácil locomoção de um extremo
a outro, precisamente em horas quando escasseiam todos os meios
de condução.
Nessa conformidade, tenho a honra de solicitar de V. Ex. a autorização determinada em lei, dispensada a concorrência exigida
pelo Regulamento Geral de Contabilidade Pública, na forma da alínea
a. do artigo 246 do mesmo regulamento, e correndo a despesa pelo
adiantamento já requisitado pelo aludido Serviço, em vista da premência de tempo e do atrazo que poderá causar ao bom andamento dos
trabalhos a cargo daquela repartição.
Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1938. — W. Fakdo.
Autorizado. Em 30-11-1:138. — G, VARGAS.
Ref. 19.273-38.
Dia 7 de dezembro de 1988

•

Avisos:
Ao Sr. ministro das Relações Exteriores:
- N. 1 C-528 — Solicitando autorização para o ministro plenipotenciário do Brasil na Sulca, sacar contra a Delegacia do Tesouro
em Londres, a quantia de 24.774,00 francos sulcos papel, relativa à
Contribuição devida pelo Brasil it Repartição Internacional do Trabalho. (Ref. 4.2(1-37).
— Ao Sr. minlstro plenipotenciário do Brasil — Genebra —
&liça:
N. 1 C-529 — Comunicando que pelo aviso n. 1 C-527, de 3 do corrente, foi pedido ao Ministério da Fazenda a distribuição à Delegacia
do Tesouro em Londres. de 104:0008000, correspondente ao crédito
aberto pelo decreto-lei n. 507, de 18 de junho deste ano, destinada
mo pagamento de 24.774,00 francos suiços papel, relativos à diferença da contribuição devida pelo Brasil à Repartição Internacional
do Trabalho, em 1937, e sone gando providências quanto ao pagaMento, em saque contra aquela Delegacia. (Ref. 4.211-37).
Ao Sr. ministro da Fazenda:
N. 1 C-530 — Solicitando entrega do adiantamento cie reis...
,10:000$000, ao oficiai administrativo classe "H", Mário Leal Pereira,
para atender, no mês de dezembro corrente, às despesas miúdas e de
pronto pagamento. (Ref. 18.088-38).
— Ao Sr. ministro da Fazenda:
N. 1 G-631 — Solicitando pagamento da conta da Uompanhia
de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro Limitada, n't Importância
de 4:2428200, referente ao consumo de energia elétric.l pelas dependelicias deste Ministério durante o mAs de setembro do corrente ano.
—

(Ror. 1.683-38).

nezetnbro de 1938
Dia 9

A.o Sr. presidente do Conselho de Imigração e Colonização:
N. 1 C-532 — Comunicando que delegou competência para requisitar pagamentos e adiantamentos por conta do crédito aberto
pelo decreto-lei n. 896, de 26 de novembro deste ano, cabendo ao
substituto legal, a mesma delegação, nos impedimentos e aucênciaa„
(Ref. 18.884-38).
— Ao Sr. ministro da Fazenda:
N. 1 C-533 — Comunicando que delegou competência para re-1
quisitar pagamentos e adiantamentos por conta do cdédito aberto(
pelo decreta-lei n. 896, de 26 de novembro de 1938, ao presidente do
Conselho de Imigração e Colonização e nos seus impedimentos ao
seu substituto na forma do artigo 227 do decreto-lei n. 3.010, de 20.
de agosto deste ano. (Ref. 18.884-38).
— Ao Sr. ministro-presidente do Tribunal de Contas:
N. 1 C-534 — Comunicando que delegou competência para requisitar pagamento e adiantamento por conta do crédito aberto peld
decreto-lei n. 896, de 26 de novembro de 1938, ao presidente do Conselho de Imigração e Colonização e nos seus impedimentos ao seu.
substituto na forma do artigo 227. do decreto-lei n. 3.010, de 20 de
agosto dest eano. (Ref. 18.884-38).
— Ao Sr. Ministro da Fazenda:
N. 1 C-535 — Solicitando registro pelo Tribunal de C,ontas, d0
crédito na importância de 152:9908000, aberto pelo decreto-lei número 896, do 26 de novembro de 1938, para custeio do Conselho de
Imigração e Colonização no período de setembro z). dezembro do corrente ano. Ref. 18.884-38.
— Ao Sr. Ministro da Fazenda:
N. 1 0-516 — Solicitando entrega, ao oficial administrativ0.
classe "I", Anitnio Bento de Araújo Lima, do adiantamento de réia
3:0008000, para atender, no corrente mês às despesas miúdas e de
pronto pagamento deste Secretaria. Ref. 18.529-38.
— Ao Sr. Ministro da Fazenda:
N. 1 C-5n7 — Solicitando entrega, ao oficial administrattvõ
classe "K", Ent'as Carlos de Rezende, do adiantamento de 8:0008000,
para atender, no mês de dezembro corrente às despesas imediatas
com ligeiros reparos no edifício, consertos e conservação em geral.
Ref. 18.o85-38.
— Ao Si'. Ministro da Fazenda:
N. 1 0-538 — Solicitando entrega ao oficial administrativci
classe "J", Ccsar Pogi de Figueiredo, do adiantamento de 8:0008000,
para aquisição de assinaturas de revistas técnicas especializadas, no
corrente mês. Ref. 18.408-38.
— Ao S:. Ministro da Fazenda:
N. 1 0-539 -- Solicitando entrega ao oficial administrativo "K",
Clovis Costa Radrigues, do adiantamento de 4:0008000, para aquieda
oão de livros técnicos, no mês corrente. Ref. 15.091-38.
— Ao Sr. Ministro Presidente do Tribunal de Contas:
N. 1 C-54c — Solicitando devolução dos conhecimentos abai
discriminados, afim de serem anulados na forma do art. 234, do
Regulamento Geral de Contabilidade Pública. Subconsignaoão n. 20
— Til — Varin 2 — Soci4t é Anonyme du Gaz do Rio de Janeirot
2. Departaine-to Nacional do Trabalho — Empenho
• 2:00$000
n. 117. de 24-3-938
3. Serviço de Identificação Protseional — Empenho
1:2508000
n. 1(8. de 24-3-938
6. DepartaT aento Nacional da Indústria e Comércio —
1;1008000
Empenho n. 113, de 1-7-938
7. Departamento Nacional do Povoamento — Empe1:1008000
nho n. 1149, de 26-3-938
8. Departamento de Estaiietica e Publicidade — Em1 :8308000
penho n. 1, de 18-2-938
Companhia de Carris, Luz e Força do Rio de ~iro:
6. Departamento Naclonat de Indústria e Comércio —
4008000
Empenho n. 2, de 2-4-938
7. Departamento Nacional do Povoamentc- — Empe2008000
nho n. 2f50, de 26-8-938
Subconsignação n. 21 — ITT — Verba 2 — Companhia Telef.'.
Dica Brasileira:
1. Secretaria de Estado — Empenho a. 4129, de
9:0001001
10-8-938
2. Departamento Nacional do Trabalho — Empenho
2 :5006009
n. 1!9, de 24-3-938
3. Serviço de Identificação Profissional do D.N.T
1:2508000
— Empenho n. 1 1 10 de 24-3-938
5. Departamento Naciona, da Indústria e Comércio —
2:0008000
Emoenho n. J, de 7-4-938
7. Departamonto Nwilonal do Povoamento — Empe700$000
nho n 253. de 2U-3-938
P .blioidade — Em8. Depa:•ta ,, id o de 1,,stetícties
9108000
2 de "7-2-938
i0. Deparlarie • -to Nae, ona, de Seguros Privados e Ca850100ffl
r ,itn1 1 7.,n ân — Empenho n. 55, do 19-3-933. •
,
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Ao Sr. Peesddente da (omishão Csnteal de Compras:
N. 1 C-1.812 - eolieitando anulacão no crédito da Subconsi- 1
gnação n. 1 - I - Material da Verba 2 - 12) Inspetorias Regionais, do vigeete orçamente deste Mintstério. de 9:0001000, afim de
ser concedida igual quantia a 16 a Inspetoria Regional para suas
despesas. R d'. 18.011-38.
- Ao Sr. direto? da Snretaria do Tribunal de Contas:
N. 1 C-1.813 - Remetendo segundas vias dos conhecimentos'
de empenhos) rs. 131101 e 14 1 162, de 1 do corrente, emitidos em
favor de M. A. Avelar. Ref. sin.
- Ao Sr. Ministro Presidente do Tribunal de Contas;
N. 1 C-1.814 - Solicitando devolução do empenho n. 81138,
emitido em 23 do mês findo. em,favor de M. A. Avelar, em virtude
de engano na importáncia nele consignada, afim de ser anulado.
Ref. sin.
Dia 7
- Ao Sr. delegado do TesoUro em Londres:
N. 1 0-1.818 - Comunicasào que, pelo aviso n. 1 0-521, foi
solicitada ao Ministério da Fazenda, e distribuição de 104:0001000,
correspondente ao crédito especial aberto pelo decreto-lei n. 507, de
18 de junho cie 1938, destinano a atender ao pagamento de 24.774,00
francos suiçoe papel, devides pelo Brasil à Repartição Internacional
do Trabalho, de difei•ênça relativa à contribuição do ano de 1937,
para ser sacada pelo Ministro Pleniootênciario do Brasil na Suiça.
Ref. 4.211-87
- Ao senhor diretor da Secretaria do Tribunal de Contas:
N. 1 C/1.820 - Remetendo segundas vias dos empenhos números 14/163, 15/164, 16/165, 17/166, 18/167, 19/168, 20/169 e 21/170,
referentes ao adiantamento de 10:000$000 a ser concedido ao oficial
stelministrativo Mário Leal Pereira (Ref. 18.086/38).
Dia 8
Ao senhor diretor da Secretaria do Tribunal de Contas.
N. 1 0/1.823 - Remetendolsegunda via do empenho n. 2/173,.
de 6 do corrente, de 27:000000, 1 -emitido em favor da Sociedade Anô
nima "A Noite" (Ref. 8.051/38).
- Ao senhor diretor da Secretaria do Tribunal de Contas:
N. 1 0/1.824 - Remetendo segunda via de empenho n. 3/174,
de 6 do corrente, de 8:8201000, emitido em favor da Sociedade Anônima "A Noite" (Ref. 8.051/38).
- Ao Sr. Alvaro Albuquerque, inspetor da 15 a 1.11.:
N. 1 C/1.825 - Remetendo processo DGE 18.163/38, referente
ao pedido do pagamento que faz a viuve Sara Domingues Schuldt,
por fornecimento de material de expediente. durante o ano de 1937,
à 16a Inspetoria Regional, para os necessários esclarecimentos (Ref.
48.163/38).
Ao senhor diretor da: Secretaria do Tribunal de Contas:
Dia 9
N. 1 C/1.829 - Remetendol segunda via do empenho n. 22/172e1
de 6 do corrente, referente ao adiantamento de 3:000$000, do oficial
administrativo classe I, Antônio Bento de Araujo Lima (Ref. 18.529,1
de 1938).
- Ao senhor diretor da Secretaria do Tribunal de Contas:
N. 1 0/1.830 Remetendo segunda via do empenho n. 3/176,
de 8 do corrente, referente ao adiantamento de 8:0001000, solicitado
para o oficial administrativo classe J. (lesar Poggi de Figueiredo,.
(Ref. 18.408/38).
- Ao senhor diretor da Secretaria do Tribunal de Contas:
N. 1 0/1.831 - Remetendo segunda via do empenho n. 2/17b,
de 8 do corrente, reterente ao adiantamento de 4:0001000. solicitado
para o oficial administrativo K. Clovis n,nsla Rodri gues (Rei. 15.091,
de 1938).
- Ao senhor diretor da Despesa Pública.
N. 1 0/1.833 - Restituindo processo M.T.I.C. n. 8.245/38, em
que é interessado J. Ribeiro dos Santos, pelo fornecimento de material, em 1937, ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial,
por intermédio da Comissão Central de Compras (Ref. 8.245/38).
Segunda Secção
Dia ir de dezembro de 1938
Ao senhor presidente do Instituto Nacional de Previdência:
N. 2 0/I.815 - Remetendo dois decretos datados de 1 de dezembro do corrente ano pelos quais, o Sr. Presidente da Repalicad
nomeou os técnicos especializados Edmundo Bragante e José Libório
Bulcão, para exercerem os cargos de auxiliares técnicos desse Instituto (Ret. 17.151/38, .
- Ao senhor diretor do Serviço do Pessoal:
N. 2 C/1 .810 - Remetendo duas Cópias da exposica'o de rrotivos n. 75, do senhor ministro e duas cópias de decretos clataeos de
1 de dezembro do corrente ano, pelos quais o Sr. Presidente da R epública resolveu nomear Os técnicos especializados do Instituto Nacional.
de Providencie, Edmundo Bragarde e José Libório 13ulcão, para exercerem os cargos de auxiliares técnicos do mesmo Instituto, afim da'
serem publiendoe no "Diário Oficial" (Ref. 17.151/38) .
,F
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Dia 7
Ao senhor presidente do Instituto Nacional de Previdência:
N. 2 C/1.817 - Remetendo processo DGE 10.660;38, referente
so pedido de demissão do auxiliar de escrita de segunda classe, Dora
Conceição Pedreira Torre (Ref. 18.876/38 .
- Ao senhor chefe do Serviço de Fiscalização do Comércio de
Farinhas :
N. 2 0/1.819 - Comunicando que as delegações de poderes parz
requisitar passagens e transportes à Estrada de Ferro Central do
Brasil foram dadas respectivamente pelos avisos as. 2 0/426, 4e
12/9/1938 e 2 0/455, de 29/9/1938 (Ref. 12.167/38).
Dia 8
Ao senhor inspetor da 9a I.R.:
N. 2 0/1.821 - Agradecendo e acusando a comunicatão de haverdes assu'mido a direção da Inspetoria (Ref. 18.38-1/381.
Dia 9
Ao Dr. Luiz Sparano, chefe do Escritório de Propaganda do Brasil em Milão - Itália:
N. 2 0/1.826 - Solicitando informações sobre a prestação de
contas do adiantamento de 6:0001000 recebido em 1936, para ocorrer
durante os meses de agosto a outubro desse ano, ao pagamento de
despesas com o transporte, por via terrestre, de Gênova para Bali,
dos mostruários de produtos brasileiros, remetidos pelo Departamento Nacional de Indústria e Comércio (Ref. 8.315/38).
- Ao Sr. Inspetor da 6' 1. It.
N. 2 0-1.827 - Solicitando remessa das seguedae vias dos comprovantes das despesas feitas à conta do adiantamento de 560$, entregue ao porterro-arquivista Anastacio Queiroz, por ser (ia competeneia deste Serviço não só o exame das comprovações de adiantamento,
mas, ainda, a tomada de contas de todos os responseveis deste Ema laLéria, (Ref. 5.57.1, oe 1938).
- Ao S.. chefe ao Gabinete ao Sr. minilecre:
N. 2 0-1.828 - Circular - Solicitando relação do númezo de
exemplares necessários aos diferentes serviços dessa repartição.
(Ref. sem número).
Identicos:
Ao Sr. diretor do Serviço do Material;
Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal;
Ac Sr. presidente da Comissão de Eficiência;
Ao Sr. diretor do Serviço de Comunicações;
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Trabalho;
Ao Sr. diretor do Serviço de .Fiscalização do Comércio de Fa-

rinhas;
e

Ao Sr. diretor do Departamento Nacional de Seguros Privados
Capitalização;
Ao Si. diretor do Departamento do Estatística e .Publicidade:
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional da Peopriedade
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento;
Ao Sr. diretor do Instituto Nacional (is Previdência,
Ao Sr. diretor do Instituto Nacional de Técnoiogia;
Ao Se. presidente do Conselho Niicional do Trabalho;
Ás 20' Inspetorias Regionais nos Estados;
Ao Sr. presidente do Conselho Federal de Engenharia e Arqui-

tetura;

Aos inspetores das 6 circunscrições do Departamento Naedunat de
Seguros Privados e Capitalização.
- Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal: N. 2 0-1.834 - Remetendo boletins de frequência do pessoal
deste Serviço, relativo ao período de 1 a 9 do mês corrente. (Ref.
49.648, de 1938).
Terceira Secção
Dia 8 de dezembro de 1938
Ao Sr. diretor da Secretaria do Tri.leunin de Contas:
via do empenho 71171, de 5 do
N. 3 0-I.822 - Remetendo
corrente, referente ao adiantamento de 8 . 000$. ceueedido ao ificial
administrativo, classe K, Enéas Carlos de Rezende. (Ref. 18.085, de
1938).
Dia 12
Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
N. 3 C-1.832 - Solicitando remessa das cópias dos ofícios que
requisitaram pagamento das contas lie. 1.933, de 8 de novembro e
1.194, agosto, da Companhia de Navegacão Lloyd Brasileiro. (Rei.
18.131, de 1938) .
Dia 6 de dezembro de 1938
Telegramas:
Traspetor - Amazonas - Manaus'
N. 1 C-203 - Circular - Solicito precisar urgénoia quantia nocessaria aluguel casa ano vindouro. (Ref. 15.397, de 1938).
Idêntico a todas as inspetorias regionais.
Traspetor - Natal - llio Grande do Norte:
N. 1 0-204 - Referência oficio 794, 4 novembro solicito remessa
urgente cópia alo autorizou requisitardes passagens via aérea. (Ref.
17.622,'de 1938).
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Segunda Secção
EXPEDIENTE DO Si. DIRETOR

Processos despachados
Dia 17 de dezembro de 1938
N. 12.582-38 — Fábrica YuLorantim S. A. recorrendo da multa
que me loi imposta pela 1.' Inspetoria itegional. — Neo apresentando a firma infratora razões que justifiquem a relevaçãq da multa
imposta, nego provimento ao recurso de fls. 17.
(O diretor da 2.° secção, em dota vêni.d, emitia o seguinte parecer:
-Data vênia, e atendendo a que o coes, em espécie tem similares,
e considerando que a Procuradoria não esclareceu devidamente esta
Secção quanto às dúvidas e indagações sugeridas a fls. 23 viemo e
24, por mim assinaladas a vermelho, solicito ao Sr. diretor geral se
digne consultar o Sr. ministro sobre as mesmas, o qual, se julgar
conveniente e necessário, mandará, ouvir o Sr. consultor jurídico.
No caso concreto, pelo parecer da Procuradoria, dever-se-á preliminarmente impor a multa, depois indagar se o horário noturno
de 8 horas é anterior a 4 de maio de 1932, e, no caso afirmativo, impor a redução do horário, com aumento de solário hora até equiparar ao atualmente percebido, e no caso negativo, reduzir os salários dos operários, conforme assinalei, num mínimo de 52$090 mensais, ou manutenção de horário mediante convenção coletiva,
Mantém-se as dúvidas desta Secção nos mesmos pontos assinalados a lapis vermelho, conforme se poderá confrontar. À consideração do Sr. diretor geral".
O Sr. diretor geral lançou o seguinte despacho: "À Procuradoria".
É do procurador, Dr. Dorval Lacerda, o parecer que se segue:
"A questão levantada pelo Sr. diretor da Secção, na promoção
retro, é alheia ao processo. Este é referente a uma infração da Empresa Votorantim e multa consequente. Opa, as dúvidas e indagações que S. S. assinalou em parecer anterior, a lapis vermelho, se
refere: 1.0 a alteração da legislação vigente, e, 2. 0 o trabalho diurno,
enquanto que o caso concreto é atinente a trabalho noturno e implica a aplicação da lei em vigor. Não podia, pois, a Procuradoria
estudá-las, senão por determinação expressa do Sr. diretor geral —
caso que me parece deveria, ainda assim, constituir objeto de um
processo a parte — já que o processo presente foi por S. Exa. distribuido a este contencioso para que dissesse sobre a questão de que
tratava, isto é, a infração e a multa consequente. Houve infração
confessada: o deepacho acima do Sr. diretor geral deve, data vênia,
pois, ser mantido, prosseguindo-se na feito".
O Sr. procurad Ir geral, concerdando com esse parecer. passou
o processo ao Sr. diretor geral que exarou o seguinte despacho:
"Mantenho o despacho").
N. 17.091-35 — Ponha & Cia. apresentando defesa ao termo de
verificação 3.120. de 11-5-1935. lavrado contra a mesma, por infraçtli do art. 1.° do Decreto 22.033, de 29-10-32. — Arquive-se.
Dia 19
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Parecer da Procuradoria:
"Recorre a firma James Fredenk Clerk & Cia. Ltda., proprietária da "Casa Inglesa", filial de Terezina, capital do Estado do
Piauí, da decisão da 4.' Inspetoria Regional do Trabalho que lhe
impes a multa de cinco contos de réis (5:000$000) por ter apresentado proposta à concorrência pública da Escola de Aprendizes Artífices (Liceu Industrial Piauiense), em junho do corrente ano, sem
ter dado cumprimento ao disposto no § 1." do art. 33, do Regulamento aprovado pelo Dec. n. 20.291, de 12 de agosto de 1931.
Limitar-me-ia, não fora a necessidade de atender ao despacho
retro, a ratificar a promoção de fls. 18 a 18 v. do Sr. diretor da 2."
secção.
Dando cumprimento, entretanto, àquele despacho, cumpre-ma
assinalar, de início, que a multa de que trata este processo não se
justifica por dois motivos.
Preliminarmente, ex-vi do disposto no art. 22, do Regulamento já
citado "nenhuma multa será imposta sem que seja lavrado o respee
ativo auto de infração".
No caso vertente, como se vê de fls. 2, foi lavrado um termo de
verificação, circunstância que, por si só, basta para a anulação do
processo.
Com efeito, vê-se ainda,naquele documento, sendo ele contrário
ao modelo de que trata o inciso III do art. 12 das Instruções baixadas com a Portaria ministerial de 20 de abril de 1938 e que tteinsem as Inspetorias Regionais, que o prazo de defesa foi de 48 horas,
em desacOrdo ao inciso XV do referido artigo 12, das citadas Instruções.
No tocante ao mérito da questão não se justifica, em segundo
lugar, a penalidade imposta pelo Sr. inspetor regional, pela razão
TIO se segue.
O art. 33 do Regulamento em causa quando estabeleceu que
"nenhuma empresa ou firma comercial poderá contratar qualquer
serviço ou fornecimento, eta.... sem que prove ter cumprido as diapoolOes do mesmo regulamento," acentuando, no § 4.°, o fato "de
não ser tomada em consideração a proposta que não observar aquela
exigência", criou aí a própria penalidade para a hipótese ventilada.
No presente caso, aliás, nem isto se deveria invocar, por isso
mesmo que a firma, concorrendo em 27 de junho de 1938 (fls. 5)
ao fornecimento de máquinas e utensílios para as oficinas da Escola de Aprendizes Artífices do Piauí, cujo prazo terminava nesse mesmo dia (edital de fls. 8), apresentou documentos de idoneidade julgados satisfatórios (fls. 5) e entre eles, sem dúvida, a certidão igual
à de que trata o documento de fls. 14.
Evidentemente, não tendo chegado a época a que alude o artigo 32 do Regulamento em lide — 1 de setembro a- 31 de outubro •
a certidão a que se devia reportar a exigência era ainda a do exercício anterior, isto é, 1937.
Se, portanto, corno se acentua à fls. 17 v.; não resta dúvida que
a firma se encontra em dia com o que dispõe o artigo 32, para o fato
de que se não tivesse apresentado certidão é que, não resta tembem dúvida, a penalidade se encontra, como já ficou demonstrado,
no § 4.° do artigo 33.
E tal parece não ter acorrido, porque nos documentos julgados
satisfatórios eslava a certidão de 1937 que era realmente aplieavel
no caso.
No tocante ainda à multa em apreço e porque tudo indique no
sçr ri firma refratária ao cumprimento das leis sociais, é estranhavel que atingisse o gráu médio, quando, - . sabido, que infração tivesse havido, para ela a penalidade seria a que já ficou assinalada.
Isto posto, considerando o que dos autos consta e o que ficou
exposto, opino pela reforma da decisão recorrida, anulando-se a multa que é improcedente, já à vista da preliminar, já à vista do mérito.
Tendo em vista, finalmente, o disposto no arti go 31, parte final,
do Regulamento aprovado pelo Decreto 22,244, de 22 de dezembro
de 1932, Combinado com o art. 102 r ;Teu parágrafo único do Regulamento aprovado pelo Decreto 23.567, de 8 de dezembro de 1933,
lembro a conveniência do serem canceladas as palavras assinaladas
a fie. 6 e 60)."
Terceira Secção

Processos despachados pelo Sr. Diretor:
N. 17.983-38 — James Frederik Clerk & Cia. Ltda., de Terezina, no Estado do Piauí. recorrendo da muita que lhe foi imposta
pela 4.• Inspetoria Regional, por infração do art. 33, do Decreto
20.291, de 12-8-1931. — Releve a multa imposta, a vista dos pareceres. — (Os pareceres a que se refere o despacho supra, são os seguintes:
Da 2." secção:
"Procedem as alegações da defesa. A recorrente cumpriu, em
sua essência, a lei dos dois terços; possui mais de dois terços de
empregados brasileiros, e vem fazendo a remessa da relação de seus
empregadas à Inspetoria Reg:onal, em tempo habil. Para cum prilaDEDIENTE DO SR DIRETOR
mento das obrigações impostas pelo Dec. 20.291 de 12-8-31, o exercido começa a 1 de novembro de cada ano, visto que a entrega das
Processos despachados
relações de empregados devem ser efetuadas de 1 de setembro a 3i
Dia
16 de dezembro de 1938
de outubro. Ora, a 22 de setembro de 1937, a recorrente obteve certidão na Inspetoria de que estava em dia com o citado decreto, e fez
N. 31.1931 — Avelino Lourenço, reclamando férias contra Cedisso prova em concorrência pública perante a Escola de Aprendi- Arnica de Porto Rosa S. A. — Nos termos do parágrafo único, do
zes Artífices do Piauí, concorrência essa verificada ainda em 1937, art, 29 do regulamento aprovado pelo decreto n. 24.892, de 12 de
segundo afirma o Sr. inspetor regional em sua informação retro. julho de 1934, e tendo em vista a informação e parecer Supra, ar.
Acontece, porém, que, acudindo ao edital publicado em abril de 1938, quive-se. À 3' Secção.
pela mesma repartição (Escola de Aprendizes Artífice:3 do Piauí),
N. 38-1931 — Joaquim Luiz, idem contra Darke de Matos. —
onde se achava arquivada a prova de estar em dia com a iei de dote Idem.
N. 96-1931
Mariano de Sousa Vale, idem contra Veneravel
terços, deixou a recorrente de fazer nova prova. ,\ certidão expedida dentro do penedo de apresentação de relação de dois terço, só Irmandade dos Apostolados São .Pedro. — Idem.
N. 106-1931 — Luiz Rodrigues, idem contra Companhia Imocaducaria a 31 de outubro de 1938. razão pela qual julgo não ter
havido infração. Julgando-se, no entanto, com o ri gor da letra da biliária de Materiais e Obras. — Idem.
N. .10-1931 — Alvaro Júlio Anunciação, idem contra Cunha
lei, e desprezando-se o seu espirita, o que fere a herinenentica. os
documentos apresentados na segunda concorrêncie, em junho de 1938, Mallet & Gomo. — Idem.
N. 230-1931- — Alcides Augusto Fraga, idem contra Santo.
pela recorren t e, estavam incompletoe, sendo ass!rn do considerar-se
inaceitável cessa documentação, prejudicado, Portanto. o recorrente, Pinto. — Idem.
N. 290-1931 .— Cumercindo José Pires, idem contra José Afonso
pela nulidade de sua inscrição, n que Ja é, conforme diz em seu recia Rocha. — 1411.li.
cluso. pennlidade grave. Opino, pois, pela relevacão da multa".
N, 1.714-eiee — Augusto da Silva Duarte, idem contra Luis
ti Sr. diretor geral exarnsi o des pacho: "n ,irira ri Promete-teria
neeollin-se ao Arquivo.
de' Sonsa
emitir pers s ee com a pe ceivs! beeetdede"
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'Dia 17
N. 13-1928 — Ttevair Teixeira dos Santos, reclamando férias
contra Fábrica Spoeri, de Irmãos Ottino & Mer'etti. Limitada. —
Declare o reclamante, dentro do prazo de dez (10) d as, se recebeu
a importância relativa à indenização das férias pleiteadas.
N. 26-1928 — Carlos Tibati, idem contra Empresa Pascoal Segreto. — Idem.
N. 278-1928 — Djalma Mendes de Carvalho, idem contra Moinho
Inglês. — Idem.
N. 282-1928 — Elisa Pessoa, idem contra Fábrica de Biscoitos
Aimoré Limitada. — idem. ,
N. 335-1928 — Joaquim da Silva Barros, idem, contra Viana &
Comp. — Idem.
N. 600-1928 — Álvaro Vieira da Cunha, idem contra Companhia
Brasileira de Exploração de Portos. — Idem.
N. 804-1928 — Nicomedes Rodrigues de Miranda, idem contra
Tavares Irmãos. — Idem.
N. 814-1928 — Felisberto Rodrigues, _idem contra Marques
gampaio. — Idem.
N. 866-1928 — João Fernandes da Cunha, idem contra Padaria
Flor da Cidade Nova. — Idem.
N. 979-1928 — Francisco, Júlio, idem contra Companhia BraOleira de Exploração de Portos. — Idem.
N. 1.024-1928 — Francisco Alves Pereira, idem contra Société
de Constrution du Port de Bahia. — Idem.
N. 1.025-1928 — Manuel Joaquim Vilar, idem contra Moinho
Inglês. — Idem.
' N. 1.035-1928 — Manuel Pereira da Silva, idem contra Sociedade Anônima de Construções Navais. — Idem.
N. 1.092-1928 — João José de Morais, idem contra Vitorino
Alves Lamas. — Idem.
• N. 1.158-1928 — Artur Francisco Gonçalves, idem contra Moinho
Inglês. — Idem.
- N. 1.164-1928 — Anibal Pereira, idem contra Companhia Luz
Stearica. — Idem.
N. 1.186-1928 ._. José Res, idem contra José Pires Viana.
Idem.
• N. 1.526-1928 — José Pires de Oliveira, idem contra Moinho
Inglês. — Idem.
N. 171-1929 — José Gomes, idem contra Eldi & Borges. —
Mero.
, N. 214-'1930 — Júlio Martins Cosmo, idem contra Dias Garcia
& Comp. — Idem.
N. 298-1930 — Orlandino Barbosa, idem contra Braga & Woolinan. — Idem.
N. 316-1930 — Sérgio Sodré da-Mata, idem contra Schaedlich
Obert & Comp. — Idem.
N. 356-1930 — Reinaldo de Freitas Branco, idem contra Tinturia Santo Cristo. — Idem.
. N. 365-1930 — José Maria Monteiro, idem contra Pires & Goines. — Idem.
N. 475-1930 — Lídio Cavalcanti, idem contra S. A. "Diário
Carioca". — Idem.
N. 612-1938 — José Guimarães, idem contra Eugênio Fiorêncio.
Idem.
N. 628-1930 — Antônio Faustino Pereira, idem contra Teodoro
Levi. — Idem.
N. 645-1930 -- Manuel Martins Ferreira, idem contra Rebelo
Lourenço & Comp. — Idem.
N. 704-1930 — João Dias Roxo, idem contra Iglésias Gonçalves.
— Idem.
N. 724-1930 — Alfredo Acácio, idem contra Empresa de Aguas
Gazosas S. A. — Idem.
N. 726-1930 — Belmira Padilha, idem contra Moinho Inglês.
— Idem.
N. 862-1930 — Alfredo Augusto, idem contra Antônio Marcelino
Toman. — Idem.
N. 866-1930 — José Metias da Costa, idem contra Companhia
Sousa Cruz. — Idem.
N. 1.064-1930 — José Gomes Ferreira, idem contra Leandro
Martins & Comp. — Idem.
N. 1.070-1930 — João Esteves do Nascimento, idem contra Leandro Martins & Comp. — Idem.
N. 1.074-1930 — Alberto Luiz Pereira, idem contra Leandro
Martins &•Comp. — Idem.
N. 1.170-1930 — Caetano Carlos Alexandre, idem contra Leandro Martins Martins & Comp. — Idem.
N. 1.232-1930 — Joaquim dos Santos de Oliveira, idem contra
Leandro Martins & Comp. — Idem.
N. 181-1931 — Severino Pereira de Oliveira, idem contra Moinho Inglês. — Idem.
N. 198-1931 — Ester dos Santos Almeida, idem Contra Moinho
Inglês. — Idem,
N. 310-1931 — Irineu Caros. idem contra Moinho Inglês. —
Idem.
N. 324-1931 — Emidio Laurindo da Silva, idem contra Biscoitos
Aimoré Limitada. — Idem.
I
N. 328-1931 — Carivaldo Macedo Andrade, idem contra Moinho
Inglês. —
N. 11-1931 — José Cardoso, idem contra Gus • mão. Dourado te.:
Baldassini. — NO3 termos do parágrafo An , en do ar!. 29. de regulamento aprovado pelo decreto n. 21.699, de 12 de folho de 103i.
e tendo em vista a informação e parecer supra, arquive-se.
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N. 23-1931 — António Ribeiro da Cruz, idem contra J. Waitz
& Comp. — Idem.
N. 28-1931 — Severino Aquino, idem contra Standard Oil Co.
— Idem.
N. 30-1931 — José Gomes. idem contra Gusmão, Dourado &
Baldassini. — Idem.
N. 301-1031 — Deocacina dcs Santos, idem contra Moinho Inglês. — Idem.
N. 4.813-1935 — António Alves, idem contra José da Costa
Neves. — Sem prejuízo da indenização devida ao reclamante, imponho à infratora a multa de 100,5000 (cem mil reis), de acordo com
o art.. 29 do decreto n. 23.730, de 18 de janeiro de 1934,
por inobservancia ao disposto no art. 25. do referido decreto. Façam-se as notificações necessárias. À 3' Secção.
N. 3.063-1936 — Codolar S. A. pedindo avocação do processo
I. R. 46, de 1936. — Reco'ha-sa no Arquivo,
'
como proposto.
N. 8.212-1936 — Jonas Rodrigues, reclamando férias contra
Ewerton Pinto & Comp. — Arquive-se.
N. 15.032-1938 — António Viana, idem contra Pedro Piretta
& Comp. — Idem.
Oficias expedidos
Dia 19 de dezembro de 1938
N. 522 — Ao Sr. inspetor da 14' Inspetoria Regional — São
Paulo — Transmitindo processo DNT. 3.842-37, em que são partes
Pedro Borthervich e a firma Heitor Itigon. (Processo DNT. número 3.842-37).
N. 523 — Ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal —
Remetendo processo DNT. n. 13.739-37 (Processo DNT. n. 13.73937).
N. 524 — Ao Sr. inspetor da 14' Inspetoria Regional — S.o
Paulo — Remetendo processo DNT. 1.792-38, em que LupCcio Soares da Silva reclama férias contra a firma Alvaro de Pontes Carvalho. (Processo DNT. n. 1.792-38).
N. 525 — Ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal —
Solicitando providências no sentido de ser escriturada a crédito do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a importância de
100$000 (cem mil reis), recolhida a essa Repartição pela firma Alberto Russo, conforme talão 5.200 de 11 de setembro de 1938. (Processo DNT. n. 16.694-36).
N. 526 — Aos Srs. A. Preza & Comp. convidando a comparecer
nesta Repartição, entre 14 e 16 horas, afim de ser restituída mediante recibo nos autos, o documento solicitado em 1 de abril do ano
oe 1937, apresentado como prova de pagamento de f4rias reclamadas
por Henrique Maia de Castro e José Sobral. (Processo DNT. número 52.123-36).
N. 527 — Ao Sr. presidente da União dos Alfaiates e Classes
Anexas — Comunicando, para os devidos fins, que de acordo com o
resultado do processo DNT. 53.261-36, em que são partes Cecília
Menezes e a firma A. Soares & Comp. pode o reclamante requerer
por intermédio deste Departamento, o levantamento
'
da importância
øe setenta e um mil e oitocentos réis (718800), depositada na Recebedoria do Distrito Federal, pelo talão n. 2.831 de 20 de maio do
corrente ano. (Processo DNT. n.53.261-36).
N. 528 — Ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal —
Solicitando providências no sentido de ser escriturada a crédito do
Ministério' do Trabalho, IndúStria é Comércio, a importância de cem
mil réis (1008000). recolhida a essa Repartição pela firma S.A.
Construtora Comercial e Industrial do Brasil, confotme o talão-número 6.049, de 5 de outubro de 1937 e referente à multa imposta ã,
mesma firma no processo DNT. n. 27.256-36. (Processo DNT.
mero 27.256-36).
N. 529 — Ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal —
Solicitando providências no sentido de ser devolvido a este Departamento o documento firmado por Nilo Carvalho & Comp. Ltda., enviado a essa Repartição eorn o ofício n. 919, de 8 de dezembro de
1934. (Processo DNT. n. 25.935-31).
N. 530 — Ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal, sol:citando providências no sentido de ser escriturada a crédito do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a importância de cem
mil réis (100000). recolhida a essa repartição pela firma Freire SA
Sodré, conforme talão n. 5.911, de 11 de outubro de 1938 e referente à multa imposta à mesma firma no processo DNT. 7.064-30.
,Processo DNT. 7.064-36).
N. 531 — Ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal,
remetendo devidamente informado o processo fichado nessa repartição sob n. 44.359, que acompanhou o oficio n. 1.527, de 5 de dezembro de 1938.
Notificação de multa
N. 233 — Ao Sr. Antônio Augusto Soares, notificando de ordem
do Sr. diretor àquela firma a recolher à Recebedoria do Distrito
Federal, mediante guias deste Departamento, a quantia de 100000
(cem mil réis), relativa a multa que lhe foi imposta no DNT. número 4.970-36, bem assim a importância de férias a que tem direito
o reclamante Alberto Bertini dentro do prazo de 10 dias. (Processo
DNT. ii. 4.970-36).
N. 234 — Ao Sr. Lauria & Comp. Em face do resolvido pelo Sr.
diretor deste Departamento no processo DNT. 6.075-37, fica essa
firma notificada a recolher à Recebedoria do Distrito Federal, dentro do prazo de 10 dias, mediante guia deste Departamento, a quantia de In0r,t 000 (cem mil réis), relativa à multa que lhe foi imposta,
prevista no art. 29 do decreto n. 23.768 de 1934 sob pena de cobrança eXCCO (.1 . (Processo DNT. n. 6.075-37).
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SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
EXPEDIENTE DO Fg R. MINISTRO

Dia 22 de no‘embro de 1938
Ceetadoria do Serviço do Identificação Profissional, apresentando
prontuário de Henrique Cnbilo, 1,DNT. 9.955/37 - SIP 279/36).
Pre2eda-se come epine a PieJeuree:oria. Alude o despacho ao
eeguinte: As prevideneias seguias .nos itens 1 e 1.1 do parecer à
lis. 14 independem (testa Priefuele l eria, cabendo fazer remessa da
Preti ra
proceeso
ierdi 'ia Fazeada. Antes, porém, deve
processo ir ao S1P para (pio peyeideneie na forma do item IV.
Leeree leen; oo isC. mmeron
Dia 30 dO W , VPRIbro de 1938
Maria de 1,011rdr'S d o .‘7,-V.'1.-1 Saião T..01 n :11.0. RoVe (Indo juO,ifie:DA0 de faltas. 'Le\T. 19.:e/3e . - SIP 24.911/38). - Deferido,
Anote-se. Arquive-se.
Dei 1 1 d e eeeibro de 1938
Francisca Careiro L n 4)(4 Neseimento, solicitando férias de
nojo pelo falecimento de itt 1 rotbiVP. 18.855/38 SIP 2i.172
de 1938). - Deferido. Anete-e , . Arquive-se. À 4. a Secção.
Dia 2
Ivone Me/o, soliciLando justificao de faltas. (DNT. 19.515,38
SIP 28.351/38). - Deferido. Anote-se. Arquive-se. À 4e1 Secção.
Dia 9
Hélio Fernando de Albuquerque, solicitando férias. (DNT.
20.083/38 - .151- 1-3 26.181/38). - Aguarde melhor oportunidade,
tendo em vista as conveniéneine do Serviço. À 4. a Secção, para dar
conhecimento.
Dia 12
Joaquim Rodrigues, solicitando férias. (DNT 19.561/38 - 8IP
22.617/38). - Deferido. Anote-se. Arquive-se.
José da Costa Moura, solicitando férias. (DNT. 19.670/38 SIP 25.253/38). - Como parece. À 4. 8 Secção, para os devidos fins.
Alude o despacho ao seguinte: À consideração do Sr. diretor com
a proposta de que o requerente aguarde oportunidade, à vista da declaração do Sr. intedente.

Dia 46
Ana Jerowetz, reclamando contra a firma Companhia Geral de
Obras e Construções S/A. (DNT. 10.971/37 - SIP 5.838/38). Certifique-se.
Companhia Geral de Obras e Construções, 8/A., solicitando certidão. (DNT. 10.971/38 - SIP 27.670/38). - Certifique-se, uni
termos.
Manuel da Costa, solicitando retificação de carteira. (DNT.
20.438/38 - SIP 26.388). - Retifique-se, arquivando-se, a seguir,
o processo.
Saturnino Silva Braga, solicitando retificação de carteira. (DNT.
20.433/38 - SIP 25.981/38). - Retifique-se, arquivando-se, a
eeguir, o processo.
Cd Herzberg Gonçalves, solicitando retificação de carteira.
(DNT. 20.429/38 - SIP 26.545/38). - Retifique-se, arquivando-se
a seguir, o processo.
Alodino Pedro da Silva, solicitando retificação de carteira.
(DNT. 20.434/38 - SIP 25.480/38). - Retifique-se, arquivando-se,
a seguir, o processo.
J. Macedo, solicitando transferência de firma. (DNT. 25.457
de 1938 - SIP 27.539/38). - Defiro, nos termos do parecer.
Pedro José Felix, solicitando transferência de firma. (DNT.
.20.456/38 - SIP 27.538/38). - Defiro, nos termos do parecer.
Otaviano Barbosa de Macedo e Silva, pedindo seja lançado em
sua carteira profissional o apurado quanto ao reu tempo de serviço
no Lloyd Brasileiro. (DNT. 20.432/38 - SI? 26.012/38). - Ennaminhe-se ao C.N.T. Ao SIP, para fazer o expediente.
Serviço de Identificação Profissional, pedindo para serem remetidos ao Arquivo Geral processos arquivados no Serviço de Identificação Profissional. (DNT. 20.633/38 - SIP 28.572/38). - A
entrega dos processos ao Arquivo, de Ministério, mediante o preenchimento de formalidades regulamentares, só poderá ser feita por
Intermédio do Arquivo deste Departamento, do que o S.I.P., é uma
dependência. Proceda-se, pois ao relacionamento dos processos em
questão, afim de que se verifique susi transferência, em lotes e gradativamente. ao Arquivo deste Departamento, o qual, por sua vez, e
a idêntica maneira os remete ao Arquivo do Ministério. Cumpra-se. com a possivel urgència.

EXPEDIENTE DO SB. INTENDENTE

Dia 15 de dezembro de 1938
Fideleino da Silva Leitão. solicitando registro do livros
CSTP,
X1.817-38). - Arquive-se.
Sedas Brasil Ltda , solicitando registro de livros. (SIP. 18.877938). - Arquive-se.
A. F. de Melo e Sousa. solicitando regiOrn rie livro z . (S10.
21.925-38). - Arquive-se.
Comissão de Inquérito, •olieitarroo eoulpfirecilDert:0 do fune;e~jos com gxercfcio no Serviço de Identificacão Profieeiona!,
IP. 975-38) . - Arquive-se.
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F. de Albuquerque, solicitando registro de livros. (SIP. 17.074-

1938) . - Arquive-se.

Joeo Coelho Barbosa, solicitando registro de livros. (SIP. 17.025.e
1938) _ Arquivo-s.
.1. Vieira & 'Carallio, solicitando registro de livros. (S(P,‘
11.(j23-38). - Arquive-se.
P. Uma, selicilando registro de livros. (SIP. 11.817-38).
Arquive-se.
Rubens.; Pereira de Amoriin, reclamando contra a firma Compti-fr
nhie laix de Anitneioe. (SIP. 20.823-38). - Arquive-se.
Lin° dee-. 5-eintes, solicitando entrega de carteira. (SIP.
11+ 3.4). - Arqieve-se.
Club de Regatas Botafogo, solicitando 2' via de . carteira pare/
seu empregado, Sr. Lidio Tavares. (SIP. 20.033-38). - Arquive-se.
José Correia lieeriques, solicitando registro de livros.
(SIP.
eçieve-ee .
Shigeyoski Izasva, solicitando entrega de carteira. (SIP. 23.34938) - Arquivo-se.
Alvaro S. Brito, solicitando registro de livros. (SIP. 21.9241938) - Arorive-se.
J. A. Gomos Ferreira, solicitando registro de livros. (SI?,
23.539-3W. - Arquive-se.
.To , éVito Pizarro, remetendo guia de recolhimento n. 8. (SIPe
18.286-38), - Arquivo-se.
António de Assis Filho, solicitando 2 via de carteiro.
(SIPq
19.849-38). - Arquive-se.
Silvino Spindola, solicitando outra carteira profissional (S1Pc
19.947-38). - Arquive-se.
Newtou da Costa .lordão, solicitando outra carteira profissional,

(8W. 17.801-38). - Arquive-se.
2' Inspetoria Regional, remetendo guia 479. (SIP. 26.980-38);
- Arquive-se.
Paulo Oto Schwig, solicitando 2' via de recibo. (SIP. 28.571.1938). - Arquive-se.
Inácio Menezes, solicitando registro de livros. (SIP. 22.719-38)',
- Arquive-se.
José Rodrigues de Oliveira, solicitando outra carteira profissioo

nal. (SIP. 22.776-38). - Arquive-se.
Sirena. Slavatore, solicitando outra carteira profissional, (81P,„
22.609-38). - Arquive-se.
Arlindo Eugénio Barbosa, solicitando 2* via de °arteira. (SR.
28.995 - 38). - Arquive -se.
Maria Glória Alves, solicitando nova carteira profissional. .(SII%
24.000-38). - Arquive-se.
Adelina Gonçalves, solicitando nova carteira profissional. (SIP,
23.041-38) . - Arquive-se.
Dourival Marcondes Godoi, solicitando registro de livros. (SIM,
24.081-38) .
Arquive-se.
Irmãos Meca, solicitando registro de livres. (SIP. 25.648-38Y,
-

Arquive-se.
José da Silva Carreira, solicitando transferência de firma. ("MN

23.502-38). - Arquive-se.
Drogarias Brasileiras Ltda., solicitando transferência de firmam
(SIP. 22.588-38). - Arquive-se.
Segisfredo Cornai, solicitando outra carteira profissional. (8113-,
17.023-38). - Arquive - se.
Miton Jerónimo, solicitando outra carteira profissional. '.(612,

21.765-38). - Arquive-se.
Nico.demoe Meireles. solicitando nova cartetra profissional. (WS
21.161-38) . - Arquive-se.
António de Almeida, solicitando nova carteira profissional. (SIPS
21.205 - 38). - Arquive - se.
António Dias Ramos, solicitando outra carteira profissionaL
(SP. 19.112-38) . - Arquive-se.
Gaspar Martins Gonçalves, solicitando outra carteira profissiO4
nal. (SP. 17.116-38). - Arquive-se.
Francisco Reix, remetendo relatório dos empregados saidati Pau;
a devida baixa. (SI?. 18.503-37). - Arquive-se.
Emílio Pimentel da Costa, solicitando entrega de carteira. (S/P.
20.066-38). - Arquive-se.
Artur !r emendes Eiras, solicitando ti via de carteira. (BI11,..
21.254-38). - Arquive-se.
Francisco Marques, solicitando transferência da firma. .(2.1P.i.
17.692-38), - Arquive-se.

Dia 16
-

lidelis Vitare, eolieitando registro de livros. (SIP. 18.196-38)..
Arquive-se.
Massas Alimentícias Aimoré Ltda., solicitando registro de livros.

(SIP. 18.386-38. - Arquive-se.
Paulo Wessner, solicitando registro de livros (SI?. 18.593-38),
Arqurve-so.
Alfredo da Costa Madeira, solicitando registro de livros. (81P.
18.077-38). - Arquive-se.
Luiz Borges Adregas, solicitando registro de livros.

17.134-38). - Arquive-se.
Casa Veras f le Ferragens Ltda., solicitando registro do livros.
(RIP.
1. 274-35) .
Arquive-se.
Ambrw4ina n-/tisl a Torres da Silva, solicitando registro de
1 :).521-:38) . - Arquive-se.
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José Lopes da Silva, solicitando registro de livros. (SIP. 15.484.
)je 1938). — Arquive-se.
João de Mello Ramalho, reclamando contra a firma Companhia
tlionstruções Olino S. A. (SIP. 27.095-38). — Termo n.
,Gkrquive-se, em face do parecer. Alude o despacho ao seguinte:,1
Tendo sido atendida a reclamacão de fls. 2 e entregue a carteira'
*o reclamante, conforme recibo acima, opino pelo arquivamento
deste processo, salvo melhor juizo da autoridade superior.
Iracema da Silva Correia, reclamando contra a firma Maria de
Termo n. 1. Arquive-se.
Oliveira. (SIP. 27.097-38).
José Leite Chaves, reclamando contra a firma Companhia Lit.
%ferreira Pinto. (SIP. 27.098-38). Arquive-se, em face do paecer. Alude o despacho ao seguinte: Em face do termo de desis34neia firmado pelo reclamante e tendo-lhe sido entregue a carteira,
ponlorme recibo acima, opino pelo arquivamento deste processo,
calvo melhor juizo da autoridade superior.
Henrique Cristiano da Silveira, reclamando contra a firma João
Wereira da Mota. (SIP. 27.308-38). — Termo n. 1.349. Arguiye-se, em face do parecer. Alude o despacho ao seguinte: Tendo
eido devidamente anotada a carteira do reclamante, a qual lhe foi
entregue conforme recibo acima, opino pelo arquivamento deste
processo, salvo melhor juizo da autoridade superior.
17 a Inspetoria Regional, remetendo guia 131. (SIP. 14.133-38)
•P-- Arquive-se.
Inspetoria Regional de Cuiabá-Mato Grosso, comunicando que
jast.lo suspensas as tomadas de impressões digitais pelo sistema VuIDeutick até 'a chegada cio material necessário. (SIP. 13.561-38).
Arquive-se.
Jonas Alves de Souza, solicitando registro de livros. (SIP.
0.313-38). — Arquive-se.
18 a Inspetoria Regional, remetendo telegrama. (SIP. 23.852.
/te 1938). — Arquive-se.
Joraci Afonso Alves, reclamando contra a firma J. B. Chaves.
(SIP. 26.628-38). — Termo n. 1.342. Arquive-se.
Antônio Francisco, solicitando registro de livros. (SIP. 15.955,
de 1938). — Arquive-se.
18 a Inspetoria Regional, remetendo 28, via da gUa n. 34, uma
parteira profissional e três fotografias. (SIP. 20.23 4 -38). — Ar
-oruives.
4
Joaquim Martins, solicitando entrega de carteira. (SIP. 21.739,
tle 1938). — Arquive-se.
4
18a Inspetoria Regional, remetendo 2 a via da guia n. 35, uma
Parteira profissional n. 31.619 da 6 a série, e três fotografias. (SIP.:
1
.0.458-38). — Arquive-se.
Rivelli Sr Comp. Ltda., solicitando registro de livros. (SIP.
110.255-38). — Arquive-se.
José Joaquim Assis, solicitando registro - de livros. (SIP.
I
,
Arquive-se.
It 0 . 256-38) ,
I'

•
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Moreira Irmão 8G Ribeiro, solicitando continuação de registro.
(8W. 27.557-38). — Proceda-se de acordo com a proposta da 33

Divisão. Alude o despacho ao seguinte: Tendo em vista a informação supra, proponho que se conceda a substituição dos livros,
ao envez de contintiacito.
Josué Ferreira Lima, solicitando entrega de carteira. (SI?.
3.395-38). — Proceda-se do acordo com a proposta da Contadoria.
Alude o despacho ao seguinte: Tendo aqui comparecido o reclamante
da carteira n. 18.721. da 6' série, que até a presente data não foi
paga nem devolvida, verifiquei pelo recibo, tratar-se de um caso
do ex-identificador A. J. Nascimento. Proponho que sem prejuizo
para a parte, seja o mesmo novamente identificado, passando a ficha
em protocolo especial a e/ daquele identificador.
Abílio Joaquim Batista, solicitando identificação. (SIP. 21.648de 1938). — Faça-se a ideneificacão, de acordo com as normas adotadas.
Avelino Gonçalves Ribeiro, solicitando nova identificação. (SI?.
22.543-38). — Sejam enviadas as individuais anexas ao D. N. P.
e a P. C., remetendo-se, após o expediente, o processo à 2' Divisão,
para os devidos fins.
Waldemiro Estanislau Dias, solicitando devolução de documentos. (SIP. 13.440-38). — Devolva-se o documento requisitado, mediante recibo.
Calil Felipe Beclran, solicitando identiflicação. (SIP. 26.352,
de 1938). — Faca-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
2' Inspetoria Regional, reclamando remessa de carteira profissional. (SI?. 16.056-36). — Proceda-se de acordo com a proposta
da 14 Divisão. Alude o despacho ao seguinte: Em virtude dos dizeres do oficio de fls. 17, proponho que seja desanexada e arquivada
a ficha de declaração n. 10.202, série 25' (fls. 18), arquivando-se
até novas deliberações, o presente processo.
Manuel Lourenço, solicitando entrega de carteira. (SI?. 26.759,
de 1938). — Emita-se a carteira.
Fernando João Teixeira de Morais, solicitando identificação.
(SI?. 14.497-38). — Faca-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Luiz Fragoso Menezes, reclamando contra a firma S. A. "O Jornal". (SIP. 18.955-38). — Termo 1.036. Intime-se a reclamada a
fazer na carteira profissional do reclamante, às anotações a que o
mesmo tem direito, procedendo-se à autuação, em caso de recusa.
Miguel Muto, solicitando identificação. (SI?. 25.258-38).
Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Antônio Coelho, solicitando identificação. (SIP. 21.027-38). —
Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Joaquim Rodrigues Reimão, solicitando identificação. (SIP.
26.626-38). — Faça-se a identificação, de acordo com as normas
adotadas.
Gaspar Gonçalves, solicitando entrega de carteira. (SIP. 27.041,
de 1938). — Remeta-se ao DNP e à PC as individuais anexas, emiDia 19
tindo-se a seguir, a respectiva carteira profissional.
•
Sindicato dos Vendedores Ambulantes do Distrito Federal, peAntónio Henrique Telepo, solicitando identificação. (SI?. 26.701,
dindo fiscalização sobre profissionais. (DNT. 11.500-38 S/P. de 1938). — Faça-se a identificação, de acordo com as normas ado•0311-38). - Proceda-se como proposto. -É a seguinte a propos- tadas.
Davi Mauricio, solicitando identificação. (SIP. 26.528-38). —
ta a que alude o despacho: "Ern face do despacho do Sr. diretor,
-parece-yne conveniente cientificar o Sindicato signatário de fls. 2, Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Alberto Martins Ribeiro, solicitando identificação. (SIP. 24.112,
. relatiçarbente ao parecer da Procuradoria do Trabalho". O parecer
da Procuradoria diz: Reporto-me ao parecer meu de fls. 5 e em face de 1938). — Faça-se a identificação, de acordo com as normas adodos esclarecimentos prestados pelo SIP. concluo na conformidade do tadas.
José Pedro de Cruz, solicitando identificação. (SI?. 23.283-38).
• final 'da informaçaõ desse Serviço, isto é, faz-se mister que os prejudicados promovam a obtenção de suas carteiras para que se lhes possa — Faça-se a identificação, ae acordo com as normas adotadas.
Alberto de Lima, solicitando entrega de carteira. (SIP. 25.768,
reconhecer a situação de empregados, incorrendo os empregadores
que opuzerem dificuldades ao exercício desse direito nas penalidades de 1938). — Emita-se a carteira.
18' Inspetoria Regional, remetendo fichas individuais. (SI?.
do.decreto n. -22.035, de . 29 de outubro de 1932 além de responderem
— Arquive-se.
Ma forma da lei n. 62 em caso de despedida injusta do empregado. 18.826-38).
José Pereira de Castro Pinto, solicitando identificação. (SI?.
•
Júlio Bertoni Martelletti Comp., solicitando substituição de 21.245-38).
— Faça-se a identificação, de acordo com as normas adoseus livros de registros. (DNT. 16.493-38 — SIP. 4.047-38). — tadas.
Deferido, nos termos do parecer. Alude o ' despacho ao seguinte:
Carlos Rodrigues Maio Novo, solicitando identificação. (SI?.
. Tendo sido satisfeitas as exigências legais, proponho o deferimento 23.731-38). — Faça-se a identificação, de acordo com as normas
d , pedido.
adotadas.
Tiago Soares Marcelino, solicitando registro de fichas. (SIP.
Joaquim Lopes, solicitando identificação. (SI?. 26.627-38). —
37.063-38). — Proceda-se nos termos da proposta do chefe da 3a Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Divisão. Alude o despacho ao seguinte: A requerente deverá se dirigir ao Sr. intendente do Serviço de Identificação Profissional. em
Notificações expedidas
•
Cumprimento ao despacho de fls. 3.
Dia
19 de dezembro de 1938
Erneus F. Grun, solicitando devolução de documento. (SIP.
• t7.793-38). — Junte-se ao principal e devolva-se mediante recibo.
Ao Sr. Otávio Fernandes:
Antônio Pereira Campos, solicitando transferência de firma.
N. 10.276 — Solicitando comparecimento, com . a possivol urDeferido.
(SIP • 26.147-38).
gência, afim de prestar esclarecimentos ao chefe da Quarta Divisão
J. Morais ôt Nunez. solicitando transferência de firma. (SIP. do
Serviço de Identificação Profissional (SI?. 17.408-38).
- 25.764-38). — Deferido.
Pinheiro & Baltazar, solicitando transferência de firma. (Sb).
— Aa Sr. Valdir de Oliveira:
$5.522-38). — Deferido.
N. 10.277 — Solicitando comparecimento, com a possivel irAntônio D'Oliveira, solicitando transferência de firma. (SEP. gência, afim de prestar esclarecimentos ao chefe da: Quarta Divisão
19370-38). — Deferido.
do Serviço de Identificação Profissional (SI?. 23.297-38).
— Ao Sr. Joaquim Alves Morgado:
André Júnior & Comp. Ltda., solicitando transferência de fir/na. (SIP. 28.175-38). — Como proposto. Alude o ' despacho ao
N. 10.278 — Solicitando comparecimento às 13 horas do dia 24
seguinte: Proponho o comparecimento da requerente à este Ser- de dezembro, afim de anotar a carteira profissional de seu ex. :riço, afim de apresentar documentos que provem a sua alegação.
empregada Guilherme Augusto Alves (SI?. 27.592-38).
— À firma M. Lopes Pinheiro & Comp.:
Antônio Francisco, solicitando transferência, do firma. (DNT.
N. 10.279 — Solicitando comparecimento às 13 horas do dia 28
18.919-38 — SIP. 10.982-38). — Deferido, nos termos do parecer.
'Alude o deepe/ho ao seguinte: Tendo sido satisfeiles as exigêu. as de dezembro, afim de restituir a cafteira profissional do sua excmpregada Gilda Medrada dos Santos (SI?. 27.328-38).
jogai propnnho o defrimento do waliclo.
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- Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
- Á União dos Empregados em Hotéis, Restaurantes e CaiaN. 10.187/S - Remetendo 38 individuais dactiloscópicas de ese
géneres:
N. 10.280 - Solicitando comparecimentó, com a possivel ur- trangeiros identificados neste Serviço.
- Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
gência, afim de indicar ao chefe da Quarta Divisao do Serviço de
N. 10.188/S - Remetendo 38 individuais dactiloscõpicas de ca.'
Identificação Profissional quais os associados que trabalham na firma
hércules & .Nuno Guedes Ltda., cujas carteiras profissionais não trangeiros identificados neste Serviço.
- Ao Sr. encarregado do SI?. em Itajubá-Minas Gerais:
leram ainda anotadas pela citada firma (SI?. 10.482-38).
N. 10.189/S - Informando que a carteira profissional núme- Ao Sr. João Rodrigues Russo:
N. 10.311 - Solicitando comparecimento às 13 1 30 horas do dia ro 8.109 da 6" serie, já foi remetida para aquela cidade e recomen26 de dezembro, afim de retificar a carteira profiissionali de sni ex- dando sejam observadas rigorosamente as normas estabelecidas no
O. S. 184. (SI?. 20.619/38).
empregado Amaro Sebastião de Nobre (SLP. 27.318-38).
- Ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal:
- Ao Sr. encarregado do BI?. em Haperuna - Estado do
N. 10.312 - Notificando que não tendo sido apresentado recurso
pela firma Sá Gonçalves & Gomp. Ltda., deve ser escriturada a cré- Rio: N. 10.190/8 - Respondendo ao oficio de 6 de setembro. ,(131Pa
dito definitivo do M.T.I.G., a importância de 204 (duzentos mil n. 10.349/38).
reis), depositada nessa Recebedoria, conforme recibo n. 8.a21, de
Dia 16
5-12-38 (DNT. 18.139-38 - SI?. 10.877-38).
Telegramas expedidos
Dia 19 de dezembro de 1938
Ao Sr. encarregado do SI?. em Maahuassú - Minas Gerais:
N. 1.052 - Solicitando informações cobre o número e sér:a ias
carteiras profissionais reclamadas no telegrama de 7 de novembro
s(S1P. 23.945-38).
- Ao Sr. inspetor regional em Recife - Pernambuco:
N. 1.053 - Solicitando a devolução da carteira profiaelonal
a. 57.282, da itr série (S1P. 27.845-38),
Oficio& expedidos
14
de dezembro de MS
Dia
José
Francisco
Correia:
Ao Sr.
N. 10.159-8. - Solicitando comparecimento afim de recebai
outeiro profissional n. 85.029 da 19 série (SI?. 17.805-38).
- Ao Sr. Teófilo de Almeida Torres Seidl:
N. 10.160-8. - Solicitando comparecimento afim de prestai: ele-

Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento::
N. 10.200/8 - Remetendo a ficha individual do menor Ár(
Pinto Ribeiro. (SI?. 22.794/38).
- Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 10.201/S - Remetendo a ficha individual do menor Ar(
Pinto Ribeiro. (SI?. 22.794/38).
- Ao Sr. inspetor regional em Niterói - Estado do Rio:
N. 10.20219 - Informando sobre carteiras profissionais rede,
medas. (SI?. 16.873/36).
- Ao Sr. inspetor regional em Belo Horizonte - Minas Ge.
raia:
14. 10.203/8 - Informando sobre *arteiras profissionais reclamadas.

(81P . 25.460/38).

Ao Sr. presidente do Sindicato dos Funcionários de Caixas e
Institutos de Aposentadorias e Pensfiee:
N. 10.204/8 -- Solicitando comparecimento afim de prestar es-

clarecimentos. (8IP. 27.345/38).
- Ao Sr. Inspetor regional em Terezina - Piauí:
N. 10.205/8 - Solicitando a devolução da ficha de declarai/az(
alarecimentoe (SI?. 45.357-38).
n.
1.258
da 18 4 serie. (SI?. 17.502/38),
Dia 15
- Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 10.306/8 - Remetendo a ficha individual da menor Umbeo
Ao Sr. Antônio remendes de Oliveira:
N. 10.106-8. - Solicitando comparecimento 1MM de receber a Una da Silva. (8IP. 21.828/38).
carteira profissional n. 68.272 da 26' série (SI?. 19.77948).
- Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
- Ao Sr. encarregado do SI?. em Nova Iguaesú - Estado do Rio:
N. 10.207/8 - Remetendo a ficha individual da menor limbo,
• 10•167-S. - Solicitando a devolução da carteira profissional tina da Silva. (SI?. 21.826/38).
n. 62.298 da 26' série (SI?. 20.893-38).
- Ao Sr. administrador do M.T.I.C.•
-Ao Sr. presidente do Sindicato dos Ferroviários da Leopuldina
N. 10.208/8 - Acusando o recebimento do ofkio-eircular
Railway:
19, ( SI P 26.280/38) .
mero
N. 10..168-8. - Informando que a carteira profissional a. 9.881
a- Ao Sr. inspetor regional em São Luiz - Maranhão:
para
o
encarregado
do
SI?.
eia
Macad
28"
série,
foi
expedida
da
N. 10.209/8 - Respondendo ti consulta formulada no telegrama/
,(81P. 16 490-38).
392. (SIP. 19.291138).
a.
- Sr. José Afonso Schettini:
- Ao Sr. inspetor regional em Nitenói - Estado do Rio:
N. 10.169-9. - Soltei tendo comparecimento afim de receber
N. 10.210/8 - Solicitando a devolução da carteira profissional
carteira profissional n. 65.166 da 26' série (SI?. 20•7 55-88 ) •
n. 4.574 da 26" serie. (SI? 20.701/38).
- Ao Sr. Oscar Alexandrino de Carvalho:
N. 1•0.170-S. - Solicitando comparecimento afim de receber a
- Ao Zr. inspetor regional enr Florianópolis - bania Ga%
ferina: 10.223/8 - Informando que esta. Intendencia não maio
Carteira profissional n. 84.914 da 19' série .(SJIP. 15.288-38).
N.
- Ao Sr. José Leite de Lacerda:
N. 10.171-8. - Solicitando comparecimento afim de receber a aceitará pedidos de 2" via de carteira, devendo ser observada vigorosamente a O. 8. 184. (81P. 19.494/38).
carteira profissional n. 75.837 da 19' série (SI?. 11.155-38)•
- Ao Sr. Agenor Pinto da Silva:
- Á Sra. D. Hilda l'avaree:
N. 10.172-S. - Solicitando comparecimento afim de prestar
N. 10.224/8 - Solicitando comparecimento afim de receber g
esclarecimentos (SI?. 15.343-38).
carteira profissional n. 35.561 da 25' serie. (811). 21.206/38).
_ Ao Sr, inspetor regional em Niterói - Estado do Rio:
- Á Sra. D. Maria Teresa de Mole:
N. 10.17343. - Solicitando a devolução da carteira profiesional
N. 10.225/8 - Solicitando comparecimento afina de receber a
n. 9.849 da 8' série (81P. 11.840-38).
carteira
profissional a. 51.912 da er serie. (81P. 84.224/38).
- Ao Sr. encarregado do SI?. em Macaé - Estado do Rio:
Ao
Sr. Jo go Batista ?demola Filho:
N. 10.174-S. - Solicitando a devolução da carmim profieeional
N. 10.226/8 - Solicitando comparecimento afim de receber 14
11.740-38).
série
(SI?.
si. 9.849 da 8"
da 25* serie. (SI?. 21.132/38)•
carteira profissional n. 43.571
_ Ao Sr. Antúnio M. dos Santos: •
Borges Coelho de Melo:
Antônio
Ao
Sr.
N. 10.175-8. - Solicitando comparecimento afina de receber
14. 10.233/S - Solicitando comparecimento munido do (=tine
carteira profissional n. 68.931 da 261 série (SI?. 24.368-38).
(SI?. 22.054/38).
ciado
de insoricão consular.
- Ao Sr. presidente da Comissão) Executiva do Sindicato dos
do Serviço do Material do M.T.I.C.1
Ao
Sr.
diretor
Empregados da The Rio de Janeiro Tramway, Light & Power Corupany
N. 10.234/9 - Remetendo o processo. (81P. 9.737/38).
lainited e Companhias associadas:
A Sra. D. Teresa Maria Destro Menezes:
N. 10.176-9. - Agradecendo a comunicação feita no oficio
N. 10.235/8 - Solicitando comparecimento. (Eit? 19.435, i%
n. 79 -F.C. (SI?. 27.293-38).
1937).
- Ao Sr. Nicanor Ferreira:
N. 10.177/8 - Solicitando comparecimento afim de receber a
- Ao Br. Carlos Correia:
N. 10.236/8 - Solicitando comparecimento munido de um 414.,
carteira profissional n. 65.079 da 26' serie. (SI?. 14.918/38).
(SI?. 13.132/38).
- Ao Sr. diretor do Departamento Estadual do Trabalho - eumento que prove sua identidade.
Reeife-Pernambueo:
- Ao Sr. inspetor regional emque
43ão Paulo:
o Br. diretor deferiu o peN. 10.237/8 - Comunicando
N. 10.178/8 - Comunicando que o Sr. José Genova foi regisArgemiro Breekenfeld e sotrado neste Serviço como quimieo, que a carteira profissional de que dido de registro de químico do Sr. José
trata o decreta 57 de 20/2/35, deve ser expedida por aquele Depar- licitando providências no sentido de ser recolhida a taxa de que trate
tamento e remetendo o dipIcana de engenheiro qufmieo que instruiu o art. 5" do decreto 57. (SI?. 17.389/38).
(SI?. 18.864/38).
do Distrito Federalt
a processo do referido
- Ao Sr. chefe de Polícia Civil
fichas individuais dactiloeeôPiaa
- Ao 'Sr. in zr, ,YÍ O regional em Curitiba-Paraná:
N.
10.247/8
Remetendo
13
N. 10.1".9/6 - Solicitando a remessa da ficha de declaração de estrangeiros identificados neste Serviço.
do Povoamento:
is. 84.405 da 3' serie. (DNT. 22.543/35).
- Ao Sr. diretor do Depattamento Nacional
- Ao Sr. diretor do Departamento Estadual do Trabalho N. 10.248/8 - Remetendo 13 fichas individuais daotilosetipice4
Mo Paulo:
de estrangeiros identificados neste Serviço.
a$endO p processo. ,(SI?.. 21.914/38).
N. W,IRatitm.
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Dia 17
Ao Sr. diretor da "A Nação":
N. 10.259/S — Solicitando comparecimento anm de anotar a
Carteira profissional n. 71.197 da 24 serie. (SIP. 19420, de
1938).
— Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 10.260/S — Solicitando providências no sentido de :ter apurada a responsabilidade criminal do ex-serventuário Eugenio José
de Freitas. (DNT. 9.982/37).

Bermann Goldsehmidt (DNP. 8.711-38). — Certifique-se que O
Consulado Brasileiro é a autoridade competente para decidir.
José Cabondy (DNP. 8.712-38). — Certifique-se.
João Correia dos Reis ou João Correia dos Reis Júnior (DNP.
8.716-38), Kurt Richard Seikel (DNP. 8.718-38), Katarina Semajor
(DNP. 8.719-38), Manuel Gomes de Resende (DNP. 8.720-38), Manuel Magineiro (DNP. 8.721-38), Manuel José Fernandes (DNP.
8.722-38), Manuel Antônio Reis (DNP. 8.723-38) e Maria da Silva
Viana (D,NP. 8.724-38). — Certifique-se.

Arrecadação efetuada pela Tesouraria em 14 de dezembro cht
1938, a saber:
Decreto n. 22.035, de 29/10/1932 (Carteiras, Profissionais)
8401000
'Art. 5°
358009
4,0 •In -• •***** ••• • • -r
III
Art. 9°
po$000
Art. 9% parágrafo único-

Conselho Nacional do Trabalho

9551000

n•••n•••-•••n••

Decreto n. 22.489, de 221211933 '( lIegildro de TÀ-+
vros):
OrtI•

•e •

•

•

3004000

•

•-••n• • ,•••• •-•-•*,~1,...-,

1 :2551000

Dia 15
Decreto n. 22.035, de 29/10/1932 (Carteiras Profiasionais)
...
Art. 5*
Art. 9°
Art. 9" parágrafo único..•••,..r! .•....•.• • e* e • e. •

1 :7802000
40E000
204000

Total.

••-•-•-•

1 :8401000
Decreto a. 22.489, de 22/2/1933 (Registro 'de
vros):
fárt. 4'. . .
Lei n. 57, de 20/2/1935 (Registro de Químico):
• • ....... . .. • •...•..
Art. 5" •..•

Total•• .• •n••-•"••••••••-•-•-• • • •n••n••••n•-•- • .• ... . .
O

• •• •••-••

1701000
301000
2:0401000

Confere. — Alfredo Lima Gomes, respondendo pelo expediente,
ta Contadoria. Visto, — Antonio Bento, intendente em comisrão.

Pepartarnento Nacional do Povoamento
ZIPEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAL

Requerimentos despachados
Dia 14 de dezembro de 1938
Arnerita Mariani Machado (DNP. 6.338-38). — Certifique-CO.:
Jacinto Inácio Mala (DNP. 7.935-38). — Compareça.
António Fernandes Abranches (DNP. 8.861-38). — Certiftssue-s e.
Augusto Pacheco (DNP. 8.883-38). — Certifique-se CPle G estrangeiro deverá comparecer ao Consulado do Brasil.
Adelina Pereira Leal (DNP. 8.664-38), Antônio Ferrainolo (DNP.
8.065-38), Alcina Pires da Costa (DNP. 8.663-38), Amandio
lar (DriP. 8.687-38), Alzira Tornas (DNP. 8.86948), António Pulls
(DNP. 8.670-38), Armando Moreira. (DNP. 8.671-38), Arlindo Ferreira de Castro (DNP. 8.672-38), Domingos Gonçalves do Carmo
(DNP. 8.673-38), Davi Coelho da Silva (DNP. 8.674-38), Geluido
Frazzoli (DNP. 8.676-38), José Nunes (DNP. 8.677-38), José Pais
Correia (DNP. 8.678-38), José Zuigelonis (DNP. 8.679-38), Karl
Heinz (DNP. 8.685-38), Liesbeth Thonke (DNP. 8.886-38), iiittrgarete Werrmann (DNP. 8.687-38), Manuel Vieira de Sousa (DNP.
8.688-38), Manuel Ferreira (DNP. 8.889-38), Mariana Tomai: (DNP.
8.890-38), Manuel Pias Vieira (DNP. 8.691-38), Manuel Ferreira
Martins (DNP. 8.692-38), Manuel Alves da Costa (DNP. 8.693-38),
Manuel Alves (DNP. 8.894-38), 'Manuel Gonçalves Travessa (DNP.
8.695-38), Manuel da Rocha (DNP. 8.696-38), Manuel Ferreira Dias
t(DNP. 8.697-38), Nieolau Tomas (DNP. 8.698-38) e Paulino Gomes
da Lara (DNP. 8.699-38). — Certifique-se.
Dia 15
Davi Moreira (Dxp , 7.835-38). — Certifique-se o que constar.
Antônio Lopes de Figueiredo (DNP. 7.191-38). — Compareça.
João da Silva (DNP. 7.353-38). — Certifique-se.
Inocência da Costa Gaspar (DNP. 7.021-38). — Compareça. .
Antônio Augusto Pinto (DNP- 8.369-38). — Certifique-se nada
eonstar.
Ernesto Fernandes Vieira (DNP. 8.706-38), Evaristo Maria de
Novais (DNP. 8.708-38), gomes Freire E.steves (DNP. 8.710-38). —
,Caertifique-se.

1

EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Dia 17 de novembro de 1938
Junta Administrativa da Caixa de Aposentadoria e Pensões
dos Ferroviários da Leopoldina Railway, recorrendo da decisão
dêste Conselho que, era grão de embargos, mandou entregar á viúva
dê Mário &multo Nicodemus o prádio de que este era promissário
comprador, tenda em vista o contrato de seguro celebrado entre
aquele associado 'falecido e a referida Caixa, mantendo a responsabilidade dos membros da aludida Junta pelos prejuízos decorrentes
do seu ato, não mais perante a viúva, conforme decidira a 2 a Camara, mas perante a própria Caixa (CNT 1.878-937). — Mantenho
a decisão do Conselho Nacional do Trabalho, á vista do parecer do
consultor jurídico. (O parecer a que este despacho alude é o seguinte: "Deve ser mantido o acórdão de fls. 40 pelos seus fundamentos e pela sua conclusão. Ele dá á espécie a solução mais justa
e humana, e, por isso mesmo, mais consoante com o espírito da
legislação social. Rio de Janeiro, 5 de novembro de 1938. — OU.
veira • Viana.
. São Paulo Railway Company, recorrendo da decisão dêste Coaselho que, considerando nula a concessão pela Caixa de Aposentadoria
e Pensões 'dos Ferroviários daquela Estrada da aposentadoria ordinária ao associado Júlio Rulkowski, determinou que a Caixa processasse novamente o beneficio e providenciasse no sentido de ser
indenizado, pela referida Emprésa, da importancia paga indevidamente ao aludido associado, a ULMO de aposentadoria, no perlado
correspondente á data que vai da concessão a em que determinãra
a aludida suspensão (CNT 9.888-935), — Dou provimento, em parte,
ao recurso, ut pareceres do procurador geral' do Conselho Nacional
de Trabalho e do consultor jurfdico, para o efeito de julgar a Empresa recorrente isenta da responsabilidade que lhe atribuiu o
acórdão de fls. 85. (Os pareceres a que este despacho se refere são
os seguintes: "O caso em aprèço é de importancia e exige um estudo completo, motivo porque passo a oferecer parecer sebre todos
os seus aspectos. Em 8 de junho de 1930 o superintendente interino da Companhia São Paulo Railway requereu a aposentadoria ordinária de seu empregado da repartição Mecanica, Júlio Rulkowski,
porque o mesmo não estava em condições de desempenhar o cargo
por motivo de idade, conforme o pedido original á na. 5. A Caixa
de Aposentadoria e Pensões processou o pedido e por decisão de 12
de (everei-1-o de 1931, que se encontra á Cs. 45 em original, concedeu a aposentadoria pedida nos termos da lei n. 5.109, de 20 do
dezembro de 1926, e do regulamento aprovado pelo decreto nú.
mero- 17.941, de 14 de outubro de 1937. Foram julgadores na sessão
do Conselho da Caixa os senhores Fidells, José_de Carvalho, Teodoro
Martins e Máximo Correia. Procedida a inspeção na Caixa e tomada
de contas os inspetores verificaram que essa aposentadoria lepra
concedida em época em que as Caixas não podiam autorizar tais
benef feios, uma vez que o Govérno Provisório havia expedido o
decreto-lei n. 19.554, de 31 de dezembro de 1930 e que suspendeu
a comissão das aposentadorias ordbuirias até 31 de março de 1931,
dispositivo legal que foi ainda estendido por outros decretos, até
1 de outubro de 1931, tendo então o Conselho Nacional do Trabalho,
mandado que a Caixa remetesse o processo de aposentadoria de Júlio
Rulkowski, para exame nesta instancia como se vê á fls. 3. Enviado o processo original e que consta A fls. 4 em diante, resolveu
a 3' Camara, pelo acórdão de fls. 85. julgar nula a concessão de aposentadoria em causa determinando que a Companhia São Pauli)
Railway, indenizasse a Caixa do pagamento legai feito a Júlio Rulkowski, promovendo a Caixa novo, processo de aposentadoria, como
consta á fls. 65. Contra essa decisão a São Paulo Railway, interpôs
recurso de embargos de fia, 79, o que foi , julgado prejudicado por
ter sido apresentado fora do prazo legal, conforme o acórdão de
fia. 84. Contra ambas as decisões indicadas, apresenta a gora a Companhia São Paulo Railway o presente recurso para o Exma. senhor
ministro do Trabalho, á fls. 97. A questão em exame prende-se aos
seguintes pontos: á) ter sido dada aposentadoria ordinária a .TúliO
Ru/kowski em tempo em que a concessão clêsse beneficio estava
auspensa; b) ser responsável pelo caso. e obrigado a indenizar a
Caixa do que pagou mal ao aposentado a Companhia São Pauto
Railway.
A — Ao temPo em que a aposentadwia foi requerida o concedida, vigorava a lei n., 5.109, de 20 de dezembro de 1926, em cujo
artigo 17, letra a, ficava facultado ao associado diretamente ou k
Estrada de Ferro requerer a aposentadoria, logo a São Paulo
Rallsvay, tendo pedido aposentadoria de seu empregado em g de
julho de 1930. fe-?a perfeitamente dentro do dispositivo legal.
R — A concessão de aposentadoria é que se realizou em 12 de
fevereiro de 1931. na éPeea- em que a c o n ce ss ão esta va suspensa
pelo decreto 19.5'54, citado, logo nem por hipótese pode a São
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X. 4.574 — Pecúlio obrigatório Es. 20:0008000 — Cont. Rae
miro Saturnino Rodrigues de Brito. — Adotando o parecer e voto
do Sr. relator, resolve o Conselho Deliberativo autorizar o pagamento da meação que compete à viuve do de-cujus, bem como daá
quotas e pensões aos seus filhos, na conformidade dos cálculos a
partilha de fls. 43, e cumprida em tempo a exigência de fls. 44, oa
Procuradoria.
Relator, Dr. Gualter de Pinto Bastos:
a
IV. 1.688 — Pecúlio obrigatório lis. 10:0008000 — Cont. Alfre:1
do Miguel Neri. — O Conselho Deliberativo, de acordo com o paro-,
cer e voto do Sr. relator, opinando pelo não conhecimento do recur n
ao de fls. 127 usque 130, em face do disposto nos artigos 89 do decreto 24.563, de 3 de julho de 1934 e 10 e 20 do decreto 20.818, de
23 de dezembro de 1931, resolve encaminhar o presente processo ti
superior consideração do Exmo. Sr. ministro do Trabalho, Indústria
e Comércio.
N. 2.403 — Pecúlio obrigatório Es. 15:0008000 — Cont. Muardo Rubens Alvim Wanderley. — O Conselho Deliberativo, de acordo com o parecer e voto do Sr. relator, resolve deferir o pedido
de fls. 35, da beneficiária Gilda, filha do ex-contribuinte Eduardo
Rubens Alvim Wanderley.
N. 2.947 — Pecúlio obrigatório ris. 10:0008000 — Coai.. Joaquim Pereira. — Adotando o parecer e voto do Br. relator, resolve
o Conselho Deliberativo deferir o pedido de fls. 36, da pensionista
Josefina, filha do ex-contribuinte Joaquim Pereira.
N. 4.312 — Pecúlio obrigatório lis. 10:0008000 — Cont. José
Dias da Silva. — Adotando o parecer e voto do Sr. relator, resolve
o Conselho Deliberativo autorizar o pagamento das pensões a que
tem direito os filhos do ex-contribuinte José Dias da Silva, de [olordo e na forma dos cálculos e partilha de fls. 55.
a
Processos julgados:
Relator, Sr. Francisco Muniz Freire:
N. 612 — Hipotecário — Req. Silvio Viana Freire. — O 001i-,
selho Deliberativo, adotando o parecer e voto do Sr. relator, resolve que se proceda na forma indicada no final do mesmo parecer.
N. 15.646-38 — Req. Ivot1 Moura. — Considerando que os ese
clarecirnentos e concordância do Sr. presidente permitem o deferimento do pedido de fls. quanto ao pagamento de 2/3 dos vencimen.,
tos, no período de moléstia, resolve o Conselho autorizá-lo.
N. 28.558 — Reg. Osvaldo de Azevedo Espinola. — O Comem
lho Deliberativo resolve que se proceda de acordo com o parecer
voto do Gr, relator, alterado, porem, o quadro nas condições determinadas.
Relator, Dr. Herbert Meses:
N. 28.409-38 — Req. Henrique Dias Coelho. — O Conselho Dee
Instituto Nacionai de Previdência
liberativo, de acordo com o parecer e voto do Sr. relator, resolvo
1938
deferir o pedido de fls. 2 a 4.
340.1 snssXo DO CONSELHO DELIBERATIVO EM 16 DE DEZEMBRO DE
Relator, Dr. Gualter de Pinho Bastos:
Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de mil novecenN. 30.187-38 — Ao ser relatado o presente processo, pediu 4
tos e trinta e oito, às dez horas da manhã, na sede do Instituto obteve vista do mesmo o conselheiro Sr. Francisco Muniz Freire.
Nacional de Previdência, sob a presidência do Sr. Dr. José Cândido
de Lima Ferreira, no impedimento do Sr. Dr. Aristides Casado, e
presentes os membros do Conselho Deliberativo, Sr. Francisco Munis Freire, Drs. Herbert Meses, Gualter de Pinho Bastos e o Sr. procurador, Dr. Gualler José Ferreira, realizou-se a 340 a sessão do
Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Previdência, tendq
sido tomadas as seguintes decisões:
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Habilitações a pecúlio julgadas:
Comissão Central de Compras
Relator, ex. Francisco Muniz Freire:
N. 4.578 — Pecúlio obrigatório Rs. 10:0008000 — Cont. José
Termo do contrato n. 316. Pedido n. 9. Reg. n. 904.4014**
Marques Lucas. — O Conselho Deliberativo, de acordo com o pare- Nota de empenho n. 354-A.
cor e voto do Sr. relator, resolve autorizar o pagamento da meação,
Fornecedor: Rime as Cia. — Repartição.: Estrada de Ferro PeOe
quotas partes e pensões pertencentes à viuve e filhos do ex-contribuinte José Marques Lucas, na conformidade dos cálculos e partilha Leal do Brasil — Ministério da Viação.
Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de mil Ouvecentoa
de fls. 33.
N. 4.722 — Pecúlio obrigatório Ra. 15:0008000 — Cont. Eduardo trinta e oito, nesta cidade do Rio de Janpiro, perante a Comissão Gess
de Sá Bittencourt e Câmara. — O Conselho Deliberativo, adotan- tral de Compras do Governo Federal, representada por seu direto
do o parecer e voto do Sr. relator, resolve autorizar o pagamento Dr. Manuel Moreira da Fonseca, compareceu a firma Rime & Cia.,
da meação e pensões que competem à viuve e filhos do ex-contri- estabelecida nesta praça, á rua Teófilo Otoni n. 52, 'escrita no Ree
buinte Eduardo de Sã Bittencourt e Camara, de acordo e na forma gistro de Fornecedores do Governo Federal, sob o n. 370, represene
toda por seu procurador, Sr. Clodorniro Lopes, e por ele foi dito mia
dos cálculos e partilha de fls. 18.
N. 4.728 — Pecúlio obrigatório lis. 15:0008000 — Cont. Eduar- pela sua constituinte se obrigava a fornecer ao Governo Federal, rc-I
do Dias da Silva. — Adotando o parecer e voto do Sr. relatar, re- presentado pela Comissão, nos termos do deoreto 19.687, de 14 de
solve o Conselho Deliberativo deferir o pedido de fls. 23, da bene- janeiro de 1931, os artigos constantes deste termo, segundo o esties
pulado nos seguintes cláusulas:
ficiária Olinda Dias Passos.
Relator, Dr. Herbert Mosca:
Cláusula primeira:
N. 935 — Pecúlio obrigatório Rs. 15:0008000 Cont. SebasItem
—
Artigo — Unidade — Quantidade — Preço — ImportânieN1
tião António Maris:uh — Adotando o parecer e voto do tlir. relator,
resolve o Conselho Deliberativo deferir o pedido de fls. 103, do Especificações do caderno de Enbeneficiário Alcides Marins, filho do ex-contribuinte Sebastião Antócai gos — para 3', 4' e D.M.:
nio Marins.
Rebites de aço doce, cabeça boToniaz
N. 2.296 — Pecúlio obrigatório lis. 15:0009000 — Coza.
leada de:
de Aquino Almeida Maciel. — Atendendo ao que consta da oertldão
1:0008503
300
38335
42. 318" x 1", quilo
de fio. la e de acordo com o parecer e voto do Sr. relator, resolve
1:3348003
38335
13.
400
x 1 1[4", quilo
ó Conselho Deliberativo deferir o pedido de fls. 1'55, do beneficiário
38335
1:3348000
44. a" x 1 112", quilo
400
,Ellson, neto do ex-contribuinte Tomas de Aquino de Almeida Maciel.
886$500
45. 1 , 2" x 1", quilo
28995
300
'14. 3.889 — Pecúlio obrigatório lis. 10:0008000 — Cont. Rodolfo
300
45. 112"" x 1 14", quilo
888$500
2W55
IfIrth. — O Conselho Deliberativo, de acordo com o parecer e voto
2$:55
1:i77$1500
47. 112" x 1 112", quilo
500
do Sr. relator, resolve indeferir o pedido de fls. 65, ex-vi do que
21", quilo
400
28955
1:182$00e
dieptie o parágrafo 3° do art. 48 do decreto n. 24.563, de 1934.

Paulo Railway Cia., ser reeponsável por um ata que não praticou'
e no que não foi comparsa, pois lhe não cabe intervir nas decisões das Juntas. Os próprios naembros que ela indica para comporem a adrninisttacão da caixa são responsáveis diretos por seus
atos, propriamente, 'Arque não agem como mandatários da empresa e não praticam nas caixas atos jurídicos em nome da empresa
e sim da caixa. Logr, á São l'aulo Ilailway não se pode encrepar
11 responsabilidade de um ato que não praticou e ainda mais, para
ser condenada num processo em que não foi ouvida. Erra 8 de junho de 1930, todas as estradas de ferro podiam, legalmente requerer aposentadoria ordinárias de seus empregados, portanto, o
ato da Companhia ,São Paulo Railway foi legal. Mesmo que. a São
Paulo Railway tivess t,. requerido a aposentadoria era tempo em
que a soa concessão estava suspensa não lhe caberia responsabilidade da concessão do benefício que requereu regularmente e sim
cabe inteira aos membros do Conselho da Caixa que concederam
a aposentadoria, sabendo que ela não podia ser dada por força
imperativa de um decreto-lei que estava em vigor. Logo aos subscritores da decisJo t; fls. 45, é que cabe indenizar a caixa. Isto
posto tem inteira procedência jurídica o mérito do recurso, porque a São Paulo nailway foi condenada sem se defender e responsabilizada por em ato que não praticou e que nem direta ou indiretamente lhe deu causa. Todavia, cumpre-me acentuar que o
invocado recurso para o Sr. ministro do Trabalho foi interposto
fora do prazo, no teimo a do § 1° do artigo 5° do dec. 24.781, de
14 de julho de 1931, uma vez que o último acórdão recorrido foi
publicado no "Diário Oficial" do 20 de agosto de 1937 e o recurso
. Por outro lado o recurso não se ampara em
é de março de 1938.
nenhuma das alíneas do art. 5 do decreto 24.784, citado. As preliminares só o Exmo. Sr. ministro pode relevar, porém, dado a
Justiça inconteste do recurso, certamente Sua Excelência resolverá examinar o caso desde sua origem para resolve-lo de acordo
com o seu alto d spirilo de justiça. Como órgão informador sobre
a natureza jurídica do pedido, opinarei pela sua proce(lência, porque a recorrente ri; o pode ser responsável pela concessão da aposentadoria de Júlio Rulkowski. Penso que o processo deve ser levado ã decisão do S. ministro do Trabalho.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 1938. — . Leonel de Rezende
Alui" procurador geral. — "ú tão patente o absurdo da decisão
de fls. 65 que não pode deixar de ter provimento o recurso. Excuso-me de aduzir razões justificativas a esta minha conclusão.
Aliás, o honrado Sr. Dr. procurador deixou claro este ponto. Rio,
27 de oututbro de 1938. — Oliveira Viana".
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49. 112" a 2", quilo
5e. 1 2" x 2 112", quilo
51. 1 2" x 3", quilo
52. 5 8" x 1 112", quilo
5:" x 2", quilo
64. 5 8" x 2 112", quilo
55. 5 8" x 3", quilo
56. 5 8" x 3 112", quilo
57. 5 8" x 4", quilo
58. 3 4" x 2", quilo
59. 3 4" x 2 112", quilo
.60. 3 4 x 3". q uilo
61. 3 4" x 3 112", quilo
82. 3 4" x 4", quilo
63. 3 V x 4 112", quilo • •
64, 3 4" x 5", quilo •
.65. 3 4" x 5 1/2", quilo
66. 7 8" x 3", quilo quilo
87. 7 8" x 3 112", quilo
68. 7 8" a 4", quilo
69. 7 8" x 4 112", quilo
70. 7 8" x 5", quilo
71. Rebites de aço, doce, cabeça
baleada, de:
118" x 6", quilo
72. 2 314" a 518', quilo
173. 6 112" a 314", quilo
109. Grampo para moirão de' madeira-galvanizado, em forma de U, com pontas em
barricas de 50 quilos, 1 114"
quilo .
Panos de chumbo, ' para água era
.
rolos de 50 ks., aproximadamente com diâmetros internos
de:
[
464. 112", quilo
105. 3 4", quilo
186. 1 , quilo
187. / 114", quilo
168. 1 112", quilo
X84. Dobradiças de aço polido de
junta com alturas e larguras
(das dobras abertas) de 4" a
.1
a 2 718", par
398. Doliadiças de ferro, tipo fixo
de 4 a 1 114". par
Fecho de dobradiça de ferro forjado e de embutir, de:
334. 0m,59, um
335. 0m,80, um
PO. 1m,00, um
1
Para acerto, mais

400
400
200
200
300
800
300
200
200
200
800
1.000
600
500
500
700
200
300
400
400
150
200

21955
21955
26055
23685
26085
21685
216.85
23685
23685
21575
21575
21575
23575
21575
21575
21575
21575
21525
21525
21525
20525
21525

200
500
200

21525
21685
21575

1.000

11974

10.245
8.400
5.025
3.000
2.000

21129
21129
21129
21129
21129

300

11188

100

11188

200
200
200

11130
13900
21250
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Cláusula setima:
1:1821000
1:1821000
Obriga-se
fornecedor a notificar, á Secção de Expedição da Co5911000 missão, do dia,o bora
e local da entrega com a antecedendo necessá537600 ria ao exercício do direito,
a Comissão se reserva, de fiscalizar
805$500 a qualidade e a quantidadeque
do material.
2:1483000
805N500
Cláusula oitava
537$000
No
ato, pelo fornecedor são entregues ft Comissão, os se5373000 guintes mesmo
valores. em caução do fiel cumprimento de cada uma das
5156000 cláusulas
do presente contrato, ficando convencionada a sua peraa
2:0606000 em favor da
Fazenda Nacional, em caso de infração de qualquer das
":5751000
cláusulas referidas, o que determinara tombem a reris:Ia do contrai:5753000 to,
a não ser que a infração seja determinada por motivo de força
1:2871500 maior,
devidamente comprovado, um certificado do Tesouro Nacional
1:2871500
a. 458, -do depósito de dez (10) apólices, ao portador, de 1:000$ cada
1:8021500
5156000 uma, números G'i9:375-81 e 619.10C-2, do decreto 17.399, de 1926,
.7571509 com coupons de janeiro de 1939 e seguintes, tomado por ermo nu1:0101000 mero 481, na ata 159.
1:0101000
Clausula nona:
3781750
Independentemente
da pena contratual acima estipulada, fica
5051000
convencionado que, se o fornecedor deixar de efetuar a entrega do
material, no prazo e condições estabelecidos, poderá a Comissão adquirir. de terceiros, material idéintico ou similar, correndo a dife5053000 rença de preço por conta do fornecedor e sendo ela cobravel por
1:3423500 ação executiva.
Te.ndo ambos os contratantes manifestado o seu assentimento a
5151000
todas as cláusulas do presente contrato foi ele tomado por termo número 346, a fls. 903-4, do livro 21 de Registro de Contratos da Comissão Central de Compras, sendo as primeiras folhas rubricadas e a
Última assinada pelas partes e testemunhas do ato.
Pela Comissão Central de Compras, Manoel Moreira da Fonseca,
1 :9741000 diretor.
Pelo fornecedor, por procuração, Clodonziro Lopes.
Testemunhai, : Antonio Pereira de Azevedo Freire e José Moita.
Aprovado, por delegação do Sr. ministro da Fazenda, Otto &Minn°, presidente.
21:8111805
Comissão Central de Compras
17:8831600
10 .0981225
Termo do contrato n. 347 — Pedindo n. 1, requesição n. 904.686
6:3871000 — Nota
de empenho n. 254-A.
4 :2581000
Fornecedor, Mine & Comp. — Repartição, Estrada de Ferro Central do Brasil — Ministério da Viação.
Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos
3563400 e trinta e oito, nesta Cidade do Rio de Janeiro, perante a Comissão
Central de Compras do Governo FeJeral, representada por seu diretor, Dr. Manuel Moreira da Fonseca, compareceu a firma Rime
1181800 8£ Comp., estabelecido à rua Teófilo Otoni. 52, inscrita no Registro
de Fornecedores do Governo Federal, sob o n. 270 representada por
seu procurador, Sr. Clodomiro Lopes e por ele foi dito que pela
constituinte se obriga a fornecer ao Governo Federal, repre2261000 sua
sentado pela Comissão, nos termos do Decreto 19.587 de 14 de janeiro
3801000 de 1931, os artigos constantes deste termo, se gundo o estipulado nas
45011000 seguintes cláusulas:
Cláusula primeira:
98:5801080
$020 Item — Artigo — Unidade — Quantidade — Preço — Importância
Para a 4' Divisão.
98:580/900
1. Ferro Guza tipo II, quilo, ..
700.000
1412
288:4001000

'(Noventa e oito contos quinhentos a oitenta mil e novecentos
Ws).
Cláusula segunda:
A validade deste contrato depende de seu registro pelo Tribunal
de Contas, não respondendo o Governo Federal por qualquer indenização no caso de ser denegado o registro.
Cláusula terceira:
A entrega do material deverá ser feito imediatamente ap6s o
registro do contrato pelo Tribunal de Contas, não excedendo de 31
de dezembro de 1938, ao 2' Alrnoxarifado da Estrada de Ferro Central da Brasil.
Cláusula quarta:
Estão incluidas no preço, todas as despesas, ate a colocação do
material, no local determinado na cláusula terceira.
Cláusula quinta:
O pagamento será feito na sede da Comissão, mediante declarações de recebimento e aceitação, assinadas por autoridade.competente,
em virtude de cargo ou delegação: será efetuado em moeda corrente
nacional, por conta da verba 2, sub-consignação 4.03, do orçamento
federal do Ministério da Viação, para o exercício de 1938, tendo sido
a despesa empenhada e feita, na verba, a necessária dedução, pela
gota de empenho n. 354-A.
I
Cláusula sexta:
É, eleito o fôro federal desta capital para as ações que decorrerem
go presente contrato.

288:4001000
.
• (Duzentos e oitenta e oito contos e quatrocentos mil réis)
Cláusula segunda:
A validade deste contrato depende do seu registro pelo Tribunal
de Contas, não respondendo o Govèrno Federal por qualquer Indenização no caso de ser denegado o registro.
Cláusula terceira:
A entrega do material deverá ser feita até 31 de dezembro do
corrente, nas estacões de Burnier e Morro Grande, da 'Estrada de
Ferro Central do Brasil.
Cláusula quarta:
Estão incluidas no preço, todas as des pesas, até a colocação do
material, no local determinado na cláusula terceira:
Cláusula quinta:
O pagamento será feito na sede da Comissão, mediante declarações de recebimento e aceitação, assinadas por autoridade competente, em virtude de cargo ou .delegação; será efetuado em moeda
corrente nacional, por conta da verba 2, subconsignação 4, inciso 03
do orçamento federal do Ministério da Viação, para exercido de
1'938 lendo sido a despesa empenhada e feita, na verba, a necessária
dedução, pela nota de empenho n. 254-A.
Cláusula sexta:
E' eleito o fóro federal desta Capital para as 8004 que decorrerem do presente contrato.
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Tendo ambos os contratantes manifestado o seu assentimento a
todas as cláusulas do presente contrato, foi ele tomado por termo
n. 318, aii folhas 907/9 do Livro 21e 1 de Registo de Contratas da Comissão Central de Compras, sendo as primeiras folhas rubricadas e a
ultima espinada pelas partes e testemunhas do ato.
Pela Comissão ,Central de Compras — Manoel Moreira da Fonseca,
diretor.
Pelo fornecedor. — P il., Ernesto Heins.
Testemunhas. — Fernando Thedim. — G. Brodford.
Aprevaoo. por delegação do Sr. ministro da Fazenda. — Otto
Schilling, presidente.
Comissão Central do Compras
;Termo do contrato n. 349 — Pedido n. 2-A — Req. n. 904.075/84-A
Nota de empenho n. 104-A — Fornecedor: Pinheiro Giumarees
& Cia. -- Repartição: Estrada de Ferro Central do Brasil —
Ministério da Viação.
As vinte e um dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos
e trinta o oito, nesta Cidade do Rio de Janeiro, perante a Comissão
Central de Compras do Governo Federai, represertada por seu diretor, Dr. Manuel Moreira da Fonseca, compareceu a firma Pinheiro Guimarães & Cia., estabelecida à rua Visconde de Inhaúma
n. 89, inscrita no Registro de Fornecedores do Governo Federal,
sob o n. 154, representada por seu procurador, Sr. Joaquim Nunes
de Sousa, e por ele fo dito que pela sua constituinte se obrigada a
fornecer ao Govêrno Federal, representado pela Comissão, nos termos
do decreto n. 19.587, de 14 de janeiro de 1931, os artigos constantes
deste termo, segundo o estipulado nas seguintes cláusulas:
Cláusula primeira:
Item — Artigo — Unidade — Quantidade — Preço — Importância
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Cláusula quinta!
O pagamento será feito na sede da Cornissen, mediante declarações de recebimento e aceitação, assinadas por autoridade competente,
em virtude de cargo ou delegação: será efetuado em moeda corrente
nacional, por conta da verba 2, subconsignação 4, inc. 03, do orçamento federal, do Ministério da Viação, para o exercício de 1938,
tendo sido a despesa empenhada e feita, na verba, a necessária dee
dução, pela nota de empenho n. 104-A,
Cláusula sexta:
É eleito o fóro federal desta Capital para as ações que decorre,.
eein do piesente contrato.
.

Cláusula sétima:

Obriga-se o fornecedor a notificar, por escrito, à Secção de Exe
pedição da Comissão, do dia, hora e local da entrega, com a antee
cedência necessária ao exereicio do direito, que a Comissão se reserva
de fiscalizar a qualidade e a quantidade do material.
Cláusula oitava:
No mesmo ato, pelo fornecedor são entregues à Comissão : os.stee
guintes valores, em caução do fie: cumprimento de cada uma das
cláusulas do preeente contrato, ficando convencionada a sua perda,
em favor da Fazenda Nacional, em caso de infração de qualquer das
cláusulas referidas, o que determinará Lambem. a recisão do contrato, a não ser que a infração seja determinada por motivo de fome
maior, devidamente comprovado, um certificado da Caixa Ecoe
neimica n. 4.671, do depósito de sete (7) títulos D-E, ao portador,
do valor nominal de reis um conto de reis (1:000$000), cada uma,
de ns. 63.404/5, 97.058/6, 435.435, com os coupons de julho dg
0139 e os seguintes, tomado por termo n. 483, na ata 160.
Cláusula nona:

Independentemente da pena contratual, acima estipulada, flete
convencionado que, se o fornecedor deixar de efetuar a entrega do
material, no prazo e condições estabelecidas, poderá a "emissão
adquirir, de terceiros, material idêntico ou similar, correndo a diAço comum ao carbono, tipo I, comprimento mínimo de 20', ferença
de preço por conta do fornecedor e sendo ela cobrevel pog
em barras secção retangular de:
ação executiva.
Tendo ambos os contratantes manifestado o seu assentimento a
3/4" x 3/16", quilo
500
1$645
8228500
3/4" x 1/4", quilo
500
812$500 todas as cláusulas do presente contrato, foi ele tomado por termo
1$625
3/4" x 3/8", quilo
500
1$625
812$500 n. 349, a fls. 910/11, do livro 21 0, do Registro de Contratos da Co1" x 1/4" quilo
500
1$525
762$500 missão Central de Compras, sendo a primeira folha rubricada e a
1 1/8" x 3/16",
'
quilo
500
1$507
753$500 última assinada pelas partes e testemunhas do ato.
1 1/8" x 5/16", quilo
500
1$475
737$500
Comissão Central de Compras — Manoel Moreira da Fon1 1/4" x 3/8", quilo
500
1$474
737$000 seca,Pela
diretor.
500
1$473
1 1/4" x 3/8", quilo
736$500
Testemunhas: R. M. Doria Filho. , Mario Mangaba da Silva..
1$i73
736$500
1 1/2" x 1/2", quilo
500
2.000
1$505 3:0108000
1 3/4" x 1/2", quilo
Aprovado, por delegação do Sr. ministro da Fazenda —
5.000
18508 7:540$000 Schilling, presidente.
2" x 3/16", quilo
18475
2:950$000
2.000
2" x 5/16", quilo
5.000
18472 7:360$000
2" x 1/2", quilo
1.000
1:572$000
1$472
2" x 5/8", quilo
1$435
2.500
3:587$500
2 1/2" x 3/4", quilo
.1° traslado — 14.716 — Livro n. 530 — Folhas 25:
1$435 2:870000
3" x 3/8", quilo
2.000
3" x 1/2", quilo
2.000
1$435 2:870$000 Escritura pública de compra e venda do domínio útil de terrenos fe
2.000
1$435 2:8708000
3/ x 3/4", quilo
reiros à municipalidade do Distrito Federal e do benfeitorias
2.000
1$435 2:870$000
3" x 1", quilo
situados à rua da América ns. 234, 236, 240 e 244, e à rui 1$435 2:870$0e0
2.000
3 1/2" x 1/2", quilo
Nabuce de Freitas n. 3, nesta cidade do Rio de Janeiro, quo
5.000
1$510 7:5508000
4" x 1/2", quilo
enteei si fazem, como outorgante — vendedora a Gompanhig.
1$508
1:508$000
1.000
4" x 5/8", quilo
de Propriedades Fluminense .e como outorgada — compradorl
2.000 1$508 3:016000
a União Federal conforma o processo protocolado no Tesoure
4" x 3/4", quilo
5.000
1$508 7:540$000
4" x 1", quilo
Nacional sob n. 63.107, de 1938.
Especincações do Caderno de Encargos — Para a 4a Divisão::

99.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
49.
50.
52.
54.
55.
61.
64.
65.
66.
67.

69.
70.
71.
72.
73.

Be. 66:9444500

Saibam quentes esta virem que no ano de mil novecentos e trine
ta e oito, da era cristã, aos vinte dias do mês de dezembro, nesta cidade do Rio de Janeiro, capital da República dos Estados Unidos de,
(Sessenta e seis contos novecentos e quarenta e quatro mil e qui- Brasil, e na Procuradoria da Diretoria do Domínio da União do Tesouro Nacional, onde eu, tabeliãc, vim a chamado, e sendo ai, perante
nhentos réis).
mim, por me ser esta distribuida, conforme bilhete que fica arquise
Cláusula segunda:
vadc, e as duas testemunhas no fim nomeadas, assinadas e minhas'.
conhecidas, compareceram, partes justas e contratadas, de um lado
A validade deste contrato depenae ae seu registro pelo Tribunal como outorgante-vendedor. a Sociedade Anónima "Companhia de
do Contas, não respondendo o Governo Federal por qualquer indeni- Propriedade Fluminense, com sede nesta cidade no i° andar do alie'
zaoão no caso de ser denegado o registro.
freio da estação "Barão de Meuá (E. F. Leopoldina), em liquidação
amigável, representada, neste ato, pelo seu liquidante, doutor Alcides
Cláusula terceira: Lins, nomeado em assembléia geral extraordinária, realizada no dia
cinco de dezembro corrente, com plenos poderes para os fins da preA entrega do material deverá ser feita até 31 de dezembro do sente cessão e transferência de domínio, como faz certo a publicaçãd
corrente ano, ao 1 0 Alinoxarifado da Estrada de Ferro Central do da ata da mesma assembleia, à fls. 108 do processo protocolado no
Brasil.
Tesouro Nacional sob n. sessenta e très mil cento e sete de trinta e
oito e do outro lado, como outorgada-compradora, a União Federal
• Cláusula quarta:
representada, deste ato, pelo bacharel Agripino Gomes Veado, come
procurador da Diretoria do Domínio da União do _Tesouro Nacional,
Estão incluidas no preço, todas as despene, até a coloeaffic do "ex-vi" do disposto no artigo onze do decreto-lei n. 710 e n artigo
material. DO 10Cal determinado na clausula terceira.
3.10?, respectivamente. de 47 e 23 de
treze, 'alínea H do decreto
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setembro do corrente ano, tolos meus conhecidos e das testemunhas
pelos próprios, do que de tudo dou fé. E, pela outorgante-vendedora,
re presentada na forma aludida, me foi dito, em presença das mesmas
testemunhas, o seguinte: 1°) que é senhora e legítima possuidora
do domínio útil de cinco terrenos foreiros à municipalidade deste Dis1r:10 Federal, situados neste nienno distrito, sendo quatro deles à rua
eia América, ouirora beneficiados com os prédios números duzentos
e trinta e quatro, duzentos e trinta e seis, duzentos e quarenta e duzentos e ,ivarenta e quatro e um quinto, à rua Nalluco
de Freitas número três, todos na freguesia de Santana; 2°) que
os ditos prédios e o respectivo domínio útil fazem parle ile seu
patrimônio, desde a constituieão da sociedade, realizada por
escritura pública lavrada em notas do tabelião do 7° Ofício desta
-Capital a fls. 16 de seu Livro n. 328, em 31 de maio de 1913, transcrita no 1° Oficio do Registo de Imóveis, no Livro 3 Z, fls. 20, sob
n. 42.273, entrados como a respectiva quota do acionista Narciso
da Costa Pereira, a quem pertenciam, lendo sido a referida transfeTenda averbada no Livro do 13° distrito, sob a nota n. 12 da Subdiretoria de Rendas Municipal:7-, em 21 de ~evo de 1914; 3°) que,
do Bra sil clécses mesmos
...-- necessitando a Estrada de Ferro Central
terrenos para as suas obras. o Gov ,arno Federal baixou o decreto
número mil setecento e cincoenta e nove, de 2 de julho de 1937b
abrindo crédito especial de cento e quarenta e nove contos e setecentos e cincoenta mil reis para a respectiva aquisição de seu
domínio útil; 4") que, de conformidade com a lei n. 303, de 13
de novembro de 1937. o referido crédito foi devidamente registado
pelo Tribunal de Comas da República, em sessão de 9 de agosto de
:1937 e em face do aviso n. 1.747. de 29 de julho do mesmo ano,
do Ministério da Fazenda; 5°) que, em consequência dos entendimentos realizados anteriormente entre a outorgante e a direção da
Estrada de Ferro Central do Brasil, foi esta última devidamente
autorizada a ocupar os imóveis objeto da presente escritura e
demolir os prédios alf existentes, como faz certo o têrmo de autorização, firmado em 27 de janelro de 1937 (cópia autenticada a
fls. 94 a 98 do processo a. 133.107-38, processo que fica fazendo
parte integrante do presente instrumento); 6°) que, em virtude
dessa autorização, os ditos imóveis foram ocupados pela referida
Estrada, e demolidos os prédios sob na. 234, 236, 240 e 244, da rua
da América; r) que, por fórça das obrigações da mencionada Estrada
assumidas no aludido termo, foram dadas as providencias necessárias no sentido de ser cessada, a partir de 1937 inclusive, a cobrança de impostos e taxas relativos àqueles prédios e terrenos,
por se acharem os mesmas na posse e para os fins da referida
Estrada de Ferro, conforme cópias dos ofício a fls. 99 a 101;
#3°) que, antes da demolição efetuada pela meema Estrada, os
prédios da rua da América constituiam-se de edificações de um só
pavimento térreo, seno& qu e o de n. 234 tinha uma janela e rótula,
o de n. 236 duas portas de frente e um sótão, o de n. 240 uma
porta e duas janelas e o de n. 2414 uma porta e uma janela, sendo
liste assobradado; 9°) que, demolidos os mesmos, passaram a ter
Os respectivos terrenos e bem assim o da rua Nabuco de Freitas
u. 3, a seguinte descrição e carecterização: "Terreno à rua Nabuco
de Freitas número três: — área quatrocentos e setenta e cinco)
Metros e trinta e seis decímetros quadrados, confrontando, pela
pente, com a rua Nabuco de Freitas, segundo uma reta de três
Metros; pelo lado esquerdo, com a Estrada de Ferro Central do
Brasil, segundo uma neta de cincoenta e quatro metros e vinte e
incii centímetros formando com a frente o ângulo interno de cento
dezoito grátis e trinta e cinco minutos; pelos fundos, com a reto;
tida
,,:, Estrada de Ferro, segundo uma reta de treze metros, formando
. a anterior o ângulo interno de oitenta e três grátis e trile mintas, e pelo lado direito, ainda com a ~una Estrada de Ferro,
aegundo cinco alinhamentos retos. respectivamente, de vinte metros,
forman/o com o anterior o ângulo interno de noventa e sele gráus,
de quatro metros, formando com o anterior o ângulo interno de
noventa grátis, de dezoito metros e cincoenta centímetros, formando com o anterior o ângulo interno de duzentos e setenta
gráus, de seis metros e cincoenta centímetros, formando com o
anterior o ângulo interno de noventa gráus e de quinze metros
¡e setenta e cinco centimetros formando com o anterior o
ângulo interno de duzentos e setenta gráus e com o seguinte o ângulo interno de sessenta e um grátis e vinte e dois minutos, onde
"'"e-"s tenha o polfgno". "Terreno à rua da América, onde existiu o prédio
n. duzentos e trinta e quatro: área cento e trinta e sete metros e
fiessenta e um decímetros quadrados, confrontando, pela frente, com
ia rua da América, segundo uma reta de quatro metros e vinte centímetros, pelo lado esquerdo com a Estrada de Ferro Central do l3raeil, segundo urna reta de trinta e um metros e vinte e um centt.xnetros, formando com a frente o ângulo interno de setenta e
irruatro grátis e quinze minutos, pelos fundos com a referida Estrada
-cle Ferro, segundo uma reta de quatro metros e setenta e cinco
-centímetros, formando com à anterior o ângulo interno de noventa e
Taiove gráus e quarenta e três minutos, e pelo lado direito com o ter-feno, onde existiu o prédio n. 236 da mesma rua da América,
negundo uma reta de trinta e um metros, formando com a antar.ior o ângulo interno de setenta e oito grátis e cincoenta m.Imites e com a frente o :'ing,ulo interno de cento e sete gráue e
doze minutos". "Terreno à rua da América, onde existiu o prédio
pa. duzenlos e trinta e seis: área cento e vinte e um metros e
igsoventa e seis decímetros quadrados, confrontando, nela frente
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com a rua da América, segundo urna reta de quatro metros e
vinte centímetros pelo lado esquenti . cem o terreno anteriorment e
descrito — onde existiu o prédio n. 7234, segundo uma reta de trinta
o um metros, formando com a frente o ângulo interno de setenta e três grua:, pelos fundos com a Estrada de Ferro Central do
Brasil, segundo uma reta de quatro metros, formando com a anterior
o i7ingnio lideimo de cem gráus e quarenta minutos, pelo lado direito com a referida Estrada de Ferro, segundo uma reta, de trinta
metros e quarenta centímetros, formando com a anterior o ângulo interno de setenta e nove grátis e sete minutos e com a frente
o ângulo interno de cento e sete gráus e treze minutos". "Terreno
à rua da América, onde existiu o prédio u. duzentos e quarenta:
área cento o vinte e oito metros e cincoenta e quatro decímetros
quadrados, confroutandó, pela frente, com à rua da América, segundo
uma reta de cinco metros e trinta centimetros, pelo lado esquerdo.
com a Estrada de Ferro Central do Brasil, segundo uma reta de
vinte e oito metros e setenta centímetros, formando com a frente
o ângulo interno de setenta e dois gráus e trinta minutos, pelos
fundos com a referida Estrada de Ferro, segundo uma reta de quatro
metros e vinte e cinco centímetros, formando com à anterior o fins
guio interno de oitenta e oito gráus e dezenove minutos, e pelo lado
direito, ainda com a mesma Estrada de Ferro, segundo uma reto
de vinte e sete metros e trinta centímetros, formando com a
anterior o ângulo interno de noventa e um grátis e quatorze minutos e com a frente o ângulo interno de cento e sete grátis 41
cincoenta e sete minutos". "Terreno à rua da América, onde existiu o prédio n. duzentos e quarenta e quatro: área cento e sessenta e novo metros e sessenta e um decímetros quadrados, cone
frontabdo, pela frente, com à rua da América, segundo uma reta
de seis metros e trinta e oito centímetros, pelo lado esquerdo
com a Estrada de Ferro Central do Brasil, segundo uma reta de
vinte o seis metros e vinte centímetros, formando com a frente
o angulo interno de setenta e quatro gráus e trinta e oito minutos, pelos fundos, com a referida Estrada de Ferro, segunda
uma reta de sete metros e cincoenta centímetros, formando
com à anterior o ângulo interno de oitenta e cinco grátis e
nove minutos, e pelo lado direito, ainda com a mesma Estrada
de Ferro, segundo uma reta de vinte e trás metros e setenta •
cinco centímetros, formando com h anterior o ângulo interno da
noventa e um gráus e treze minutos e com a frente o ângulo
interno de cento e nove minutos", tudo conforme consta das plantas
de fls, oitenta e dois e oitenta e très do processo n. 83.107138, as quais
ficam fazendo parte integrante da presente escritura, sendo uma delas
arquivada na Diretoria do Domínio da União, ficando a outra no próprio processo; 10°) que os referidos imóveis acham-se livres e desembaraçados de todo e qualquer onus judicial ou extra-judicial, hipoteca lega! ou convencional, achando-se a outorgante quite com as
Fazendas Federal e Municipal, tudo conforme fazem certo os documentos de (ls, quatro a dezessete, oitenta e oito, cento e quatro a
cento e seis e cento e nove a cento e dezoito do mencionado processo
n. 63.107138; 11*) que, assim os possuindo, a outorgante cede e
transfere à outorgada o domínio útil e posse, servidões ativas e passivas, direitos e ações que tem sobre as benfeitorias e terrenos referidos e descritos, de hoje para sempre, mediante o pagamento da
quantia de reis cento e quarenta e nove contos, setecentos e cincoenta
mil reis, que a outorgante receberá, em moeda corrente, na repartição
competente do Tesouro Nacional, e na forma legal, após o registro
da despesa pelo Tribunal de Contas da República e da transcrição da
presente escritura no competente Registro de Imóveis, servindo de
plena e geral quitação o recibo que da mesma quantia passar naquela
repartição; 12°) que pela presente escritura a outorgante declara a
outorgada imitida na posse dos referidos imóveis, sujeitas, porém,
dita cessão e transferência e suas consequências à condição legal de
que a presente escritura só produzirá definitivamente seus jurídicos
efeitos depois do registro da despesa pelo Tribunal de Contas da
República, na forma do disposto no artigo 25 e seus parágrafos, de
decreto-lei n. 428, de 12 de maio do. corrente ano, não se responsabilizando a outorgada por indenização de espécie alguma se o referido
Tribunal denegar o registro; 13') que a outorgante se obriga, por si
e seus sucessores, por qualquer título, a fazer a presente venda boa,
firme e valiosa a todo e qualquer tempo, trazendo a outorgada a salvo
de quaisquer dúvidas e contestações de terceiras, e a responder pela
evicção de direitos, independente de chamamento h autoria. Pela
outorgada, representada na forma aludida, foi, então, dito aceitar a
venda que lhe é feita, nos termos e condições em que a presente escritura está redigida. Não paga imposto de transmissão de propriedade,
nem selo proporcional. na forma das disposições legais em vigor, por
ser venda feita à União. A outorgante fez prova de estar quite com
as Fazendas Federal e Municipal com as certidões constantes de folhas 415, 88 e 109 do processo n. 63,107138. e dos seguintes teores:
"Guia — A Companhia Propriedade Fluminense vai à Recebedoria e
Procuradoria do Distrito Federai obter a quitação des impostos que
oneram os prédios situados à rua da América ns. 234. 230, 240 e 214,
e rua Nabuco de Freitas n. 3. afim de poder lavrar a escritura de
lenda dos referidos imóveis ti União Federai. Rio de Janeiro. 2 de
fevereiro de 1937. — Pela Companhia, Humberto Tupinambi." "O
prédio à rua da América número 236 ant. — inscrito em nome de —
antes no de — está quite de imposto de consumo dágua por hidrômetro nos exercícios de 1934 a — e da taxa de saneamento nos de 1934 a
1936. Recebedoria do Distrito Federal, 15 de fevereiro ele 1937. — O
escriturário (ilegível). Recebedoria rio Distrito Federa l . Visto —
1' Subiliretoria, fev. 1511937. — O subdiretor (ilegível). O prédio à
rua en America ns. 231. 240 e 244. ant. — inscrito em nome de — an-
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a
setembro do corrente ano, tolos meus conhecidos e das testemunhas com a rua da América, segundo uma reta de quatro metros e
pelos próprios, do que de tudo dou fé. E, pela outorgante-vendedora, vinte centímetros pelo lado esquerda , ciam o terreno anteriormente
representada na forma aludida. me foi dito, em presença das mesmas descrito — onde existiu o prédio n. r?.34, segundo uma reta de trinta
testemunhas, o seguinte: 1°) que é senhora e legítima possuidora o um metros, formando com a frente o ângulo interno de sedo dominio útil do cinco terrenos foreiros à municipalidade deste Dis- tenta e três gruás, pelos fundos com a Estrada de Ferro Central do
Sr:to Federal, situados neste mesmo distrito, sendo quatro deles à rua Brasil, segundo uma reta de quatro metros, formando com a anterior
ia América, outrora beneficiados com os prédios números duzentos o ângulo interno de cem graus e quarenta minutos, pelo lado-die trinta e quatro, duzentos e trinta e seis, duzentos e quarenta e du- reito com a referida Estrada de Ferro, segundo uma reta de trinta
zentos e quarenta e quatro e um quinto, à rua Nabuco metros e quarenta centímetros, formando com a anterior o ânde Freitas número três, todos na freguesia de Santana; 2°) que gulo interno de setenta e nove grátis e sete minutos e com a frente
os ditos prédios e o respectivo domínio útil fazem parte de seu o ângulo interno de cento e sete gráus e treze minutos". "Terreno
rua da América, onde existiu o prédio ii. duzentos e quarenta:
patrimônio, desde a constituição da sociedade. realizada por àárea
cento e vinte e oito metros e cincoenta e quatro decímetros
escritura pública lavrada em notas do tabelião do 7° Ofício desta quadrados,
pela frente, com à rua da América, segundo
Capital a fls. 16 de seu Livro n. 328, em 31 de maio de 1913, trans- uma reta deconfrontando,
cinco
metros
e trinta centímetros, pelo • lado esquerdo.
1"
Ofício
do
Registo
de
Imóveis,
no
Livro
3
Z,
fls.
20,
sob
crita no
com
a
Estrada
de
Ferro
Central
do Brasil, segundo uma reta de
as. 42.273, entrados como a respectiva quota do acionista Narciso
e oito metros e setenta centImetros, formando com a frente
da Costa Pereira, a quem pertenciam, tendo sidó a referida transfe- vinte
interno de setenta e dois graus e trinta minutos, pelos
rência averbada no Livro do 13° distrito, sob a nota n. 12 da Sub- o ângulo
com a referida Estrada de Ferro, segundo uma reta de quatro
diretoria de Rendas Municipais, em 21 de março de 1914; 3°) que, fundos
metros e vinte e cinco centímetros, formando com à anterior o tina
necessitando a Estrada de Ferro Central do Brasil desses mesmos gulo
interno de oitenta e oito grátis e dezenove minutos, e pelo lado
terrenos para as suas obras. o Govêrno Federal baixou o decreto direito, ainda com a mesma Estrada de Ferro, segundo uma reta
número mil setecentos e cincoenta e nove, de 2 de julho de 1937s de vinte e sete metros e trinta centímetros, formando com a
abrindo crédito especial de cento e quarenta e nove contos e sete- anterior o ângulo interno de noventa e um gráus e quatorze micentos e cincoenta mil réis para a respectiva aquisição de seu nutos e com a frente o ângulo interno de cento e sete grátis
domínio útil; 4°) que, de conformidade com a lei n. 303, de 13 cincoenta e sete minutos". "Terreno à rua da América, onde exiss
etc novembro de 1937, o referido crédito foi devidamente registado tiu o prédio n. duzentos e quarenta e quatro: área cento e sespelo Tribunal de Contas da República, em sessão de 9 de agosto de senta e nove metros e sessenta e um decímetros quadrados, coas
:1937 e em face do aviso n. 1.747. de 29 de julho do mesmo ano,
frontabdo, pela frente, com à rua da América, segundo uma reta
do Ministério da Fazenda; 5") que, em consequência dos entendi- de seis metros e trinta e oito centímetros, pelo lado esquerdo
mentos realizados anteriormente entre a outo:gante e a direção da com a Estrada de Ferro Central do Brasil, segundo uma reta de
Estrada de Ferro Central do Brasil, foi esta última devidamente vinte e seis metros o vinte centímetros, formando com a frente
autorizada a ocupar os imóveis objeto da presente escritura e o ângulo interno de setenta e quatro grátis e trinta e oito midemolir os prédios ali existentes, como faz certo o tèrmo de auto- nutos, pelos fundos, com a referida Estrada de Ferro, segunda
rização, firmado em 27 de janeiro de 1937 (cópia autenticada a uma reta de sete metros e cincoenta centímetros, formando
fl. 94 a 98 do processo a. 63.107-38, processo que fica fazendo com à anterior o ângulo interno de oitenta e cinco graus e
parte integrante do presente instrumento); 6°) que, em virtude nove minutos, e pelo lado direito, ainda com a mesma Estrada
segundo uma reta de vinte e três metros e setenta e
dessa autorização, os ditos imóveis foram ocupados pela referida de Ferro,
centímetros, formando com is anterior o angulo interno de
Estrada, e demolidos os prédios sob na. 234, 236, 240 e 244, da rua cinco
noventa e um gráus e treze minutos e com a frente o ângulo
da América; 7°) que, por fOrça das obrigações da mencionada Estrada interno
de cento e nove minutos", tudo conforme consta das plantas
assumidas no aludido têrmo, foram dadas as providências necessá- de fls. oitenta
dois e oitenta e três do processo n. 63.107138, as quais
rias no sentido de ser cessada, a partir de 1937 inclusive, a co- ficam fazendoeparte
integrante da presente escritura, sendo uma delas
brança do impostos e taxas relativos àqueles prédios e terrenos, arquivada na Diretoria
da União, ficando a outra no própor se acharem os mesmos na posse e para os fins da referida prio processo; 10°) quedoosDominio
referidos
imóveis acham-se livres e deEstrada de Ferro, conforme cópias dos ofícios a lis.- 99 a 101; sembaraçados de todo e qualquer onus
judicial ou extra-judicial, hi8°) que, antes da demolição efetuada pela mesma Estrada, °é poteca legal ou convencional, achando-se
a outorgante quite com as
prédios da rua da América constitulam-se de edificações de um só Fazendas Federal e Municipal, tudo conforme fazem certo os dopavimento térreo, senue qu e o de n. 234 tinha uma janela e rótula, cumentos de fls. quatro a dezessete, oitenta e oito, cento e quatro a
o de n. 236 duas portas de frente e um sótão, o de n. 240 uma cento e seis e cento e nove a cento e dezoito do mencionado processo
porta e duas janelas e o de n. 244 uma porta e uma janela, sendo n. 63.107138; 11°) que, assim os possuindo, a outorgante cede e
éste assobradado; 9°) que, demolidos os mesmos, passaram a ter transfere à outorgada o domínio útil e posse, servidões ativas e pasOs respectivos terrenos e bem assim o da rua Nabuco de Freitas sivas, direitos e ações que tem sobre as benfeitorias e terrenos refen. 3, a seguinte descrição e carecterização: "Terreno à rua Nabuco ridos e descritos, de hoje para sempre, mediante o pagamento da
de Freitas número três: — área quatrocentos e setenta e cinco quantia de reis cento e quarenta e nove contos, setecentos e cincoenta
metros e trinta e seis decimetros quadrados, confrontando, pela mil réis, que a outorgante receberá, em moeda corrente, na repartição
pente, com a rua Nabuco de Freitas, segundo uma reta de três competente do Tesouro Nacional, e na forma legal, após o registro
Metros; pelo lado esquerdo, com a Estrada de Ferro Central do da despesa pelo Tribunal de Contas da República e da transcrição da
Brasil, segundo uma feta de eincoenta e quatro metros e vinte e presente escritura no competente Registro de Imóveis, servindo de
e geral quitação o recibo que da mesma quantia passar naquela
incó centímetros formando com a frente o ângulo interno de cento plena
e cinco minutos; pelos fundos, com a reta- repartição; 12°) que pela presente escritura a outorgante declara a
dezoito
gráus
e
trinta
;ida Estrada de Ferro, segundo uma reta de treze metros, formando outorgada imitida na posse dos. referidos imóveis, sujeitas, porém,
cessão e transferência e suas consequências à condição legal de
m a anterior o ângulo interno de oitenta e três grátis e três mi- dita
que
a
escritura só produzirá definitivamente seus jurídicos
E0utos, e pelo lado direito, ainda com a meima Estrada de Ferro, efeitospresente,
depois do registro da despesa pelo Tribunal de Contas da
' segundo cinco alinhamentos retos. respectivamente, de vinte metros, República,
forma do disposto no artigo 25 e seus parágrafos, do
formanio com o anterior o ângulo interno de noventa e sete gráus, decreto-lei n.na426,
12 de maio dos corrente ano, não se responsabilide quatro metros, formando com o anterior o ângulo ,interno de zando a outorgadadepor
indenização de espécie alguma se o referido
noventa gráus, de dezoito metros e cincoenta centímetros, for- Tribunal denegar o registro; 13') que a outorgante se obriga, por ei
suando com o anterior o angulo interno de duzentos e setenta e seus sucessores, por qualquer título, a fazer a presente venda boa,
gráus, de seis metros e cincoenta centímetros, formando com o firme e valiosa a todo e qualquer tempo. trazendo a outorgada a salvo
anterior o ângulo interno de noventa gráus e de quinze metros de quaisquer dúvidas e contestações de terceiras, e a responder pela
¡a setenta e cinco centimetros. formando com o anterior o evicção de direitos, independente de chamamento à autoria. Pela
Angulo interno de duzentos e setenta graus e com o seguinte o ân- outorgada, representada na forma aludida, foi, então, dito aceitar a
gulo interno de sessenta e um graus e vinte e dois minutos, onde venda que lhe é feita, noa termos e condições em que a presente escri0-4,-' fecha o poligno". "Terreno à rua da América, onde existiu o prédio tura está redigida. Não paga imposto de transmissão de propriedade,
ti. duzentos e trinta e quatro: área cento e trinta e sete metros e nem, selo proporcional, na forma das disposições legais em vigor, por
sessenta e um decímetros quadrados, confrontando, pela frente, com ser venda feita à União. A outorgante fez prova de estar quite com
¡a rua da América, segundo uma reta de quatro metros e vinte cen- as Fazendas Federal e Municipal com as certidões constantes de fotímetros, pelo lado esquerdo com a Estrada de Ferro Central do Bra- lhas 415, 88 e 109 do processo n. 63.107138, e dos seguintes teores:
sil, segundo uma reta de trinta e um metros e vinte e um centí- "Guia — A Companhia Propriedade Fluminense vai à Recebedoria e
_metros, formando com a frente o ângulo interno de setenta E Procuradoria do Distrito Federal „obter a quitação des impostos que
oneram os prédios situados à rua da América ns. 234. 236, 240 e 244,
quatro graus e quinze minutos, pelos fundos com a referida Estrada
(-cle Ferro, segundo uma reta de quatro metros e setenta e cinco e rua Nabuco de Freitas n. 3. afim de poder lavrar a escritura de
•'-centímetros, formando com à anterior o ângulo interno de noventa e venda dos referidos imóve/s à União Federal, Rio de Janeiro, 2 de
-nove grátis e quarenta e três minutos, e pelo lado direito com o ter- fevereiro de 1937. — Pela Companhia, Humberto Tupinambá." "O
reno, onde existiu o prédio n. 236 da mesma rua da América, prédio à rua da América número 236 ant. — inscrito em nome de —
Isegundo uma reta de trinta e um metros, formando com a anta- antes no de — está quite de imposto de consumo elágua por hicirenneior o ângulo interno de setenta e oito gráus e cincoenta mi- tro nos exercícios de 1934 a — e da taxa de saneamento nos de 1934 a
ulos e com a frente o ângulo interno de cento e sete gráus e 1936. Recebedoria do Distrito Federal, 15 de fevereiro de 1937. — O
'doze minutos". "Terreno à rua da América, onde eatistiu o prédio escriturárip (ilegível). Recebedoria do Distrito Federa ? . Visto —
al. duzentos e trinta e seis: área cento e vinte e um metros e 1' Subdiretoria, fev. 1511937. — O subdiretor (ilegível). O prédio à
oventa e seis decímetros quadrados, confrontando, pela frente rua da América ns. 234. 240 e 244. anL — inscrito em nome de — an-
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Tendo ambos os contratantes manifestado o seu assentimento a
todas as cláusulas do pre.sente contrato, foi ele tomado por termo
n. 3 .18, ai folhas 907/9 do Livro 21° de Registo de Contratis da Comissão Central de Compras, sendo as primeiras folhas rubricadas e a
última ..mada pelas parles e testemunhas do ato.
Pela ,.- ontis,-são i:entral de Compras — .41(in enel Moreira da Fouseca,
diretor.
Pelo fornecedor. — Pp., Ernesto Heins.
Testemunhas. — Fernando Thedint. — G. Brodford.
Aprovado. por d(..legação do Sr. ministro da Fazenda. — Otto
Schilling, presidente.
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Cláusula quinta:
O pagamento será feito na sede da Comissão, mediante dee:orações de recebimento e aceitação, assinadas por autoridade competente,
em virtude de cargo ou deite,ação: strá efetuado em moeda corrente
nacional, por conta da verba 2, subconsignação 4, inc. 03, do orçamenio federal, do Ministério da Viação, para o exercício de 1938,
tendo sido a despesa empenhada e feita, na verba, a necessária de-,
dução, pela nota de empenho n. 104-A.
Cláusula sexta:
E eleito o fôro federal desta Capital para as aç3es que decorrer

rem do presente contrato.

Comissão Central de Compras
yermo do contrato n. 349 — Pedido n. 2-A — Req. n. 904.075/84-A
.Nota de empenho n. 104-A — Fornecedor: Pinheiro Guimaraes
& Cia. -- Repartição: Estrada de Ferro Central do Brasil —
Ministério da Viação.
As vinte e um dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos
e trinta e oito, nesta Cidade do Rio de Janeiro, perante a Comissão
Central de Compras do Governo Federal, represertada por seu diretor, Dr. Manuel Moreira da Fonseca, compareceu a firma Pinheiro Guimarães 8c Cia., estabelecido à rua Visconde de Inhaúma
n. 89, inscrita no Registro de Fornecedores do Govêrno Federal,
sob o n. 154, representada por seu procurador, Sr. Joaquim Nunes
de Sousa, e por ele fo dito que pela sua constituinte se obrigada a
fornecer ao Govêrno Federal, representado pela Comissão, nos termos
do decreto n. 19.587, de 14 de janeiro de 1931, os artigos constantes
deste termo, segundo o estipulado nas seguintes cláusulas:
Cláusula primeira:
•

Item — Artigo — Unidade — Quantidade — Preço — Importando
Especilleações do Caderno de Encargos — Para a 4 a Divisão::
Aço comum ao carbono, tipo I, comprimento mínimo de 20',
em barras secção retangular de:

•

39. 3/4" x 3/16", quilo
40. 3/4" x 1/4", quilo
41. 3/4" x 3/8", quilo
42. 1" x 1/4", quilo
43. 1 1/8" x 3/16", quilo
" 44. 1 1/8" x 5/16", quilo
45. 1 1/4" x 3/8", quilo
46. 1 1/4" x 3/8", quilo
47. 1 1/2" x 1/2", quilo
49. 1 3/4" x 1/2", quilo
50. 2" x 3/16", quilo
52. 2" x 5/16", quilo
54. 2" x 1/2", quilo
55. 2" x 5/8", quilo
61. 2 1/2" x 3/4", quilo
64. 3" x 3/8", quilo
65. 3" x 1/2", quilo
66. 3/ x 3/4", quilo
67. 3" x 1", quilo
69. 3 1/2" x 1/2", quilo
70. 4" x 1/2", quilo
71. 4" x 5/8", quilo
72. 4" x 3/4", quilo
73. 4" x 1", quilo

500
500
500
500
500
500
500
500
500
2.000
5.000
2.000
5.000
1.000
2.500
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
5.000
1.000
2.000
5.000

18645
18625
18625
18525
18507
18475
1$474
18473
18473
18505
18508
18475
18472
18472
18435
18435
18435
18435
18435
18435
1$510
1$508
1$508
1$508

Cláusula sétima:
Obrigr-se o fornecedor a notificar, por escrito, à Secção ae Ex-s
pedição da Comissão, do dia, hora e local da entrega, com a ante,
cedência necessária ao exercem do direito, que a Comissão se reserva*
de fiscalizar a qualidade e a quantidade do material.
Cláusula oitava:
No mesmo ato, pelo fornecedor são entregues à Comissão, os arew
guintes valores, em caução do fie! cumprimento de cada urna das
cláusulas do presente contrato, ficando convencionada a sua perda,
em favor da Fazenda Nacional, em caso de infração de qualquer das
cláusuias referidas, o que determinará Lambem. a recisão do contrato, a não ser que a infração seja determinada por motivo de força
maior, devidamente comprovado, um certificado da Caixa Ecoa
nômica ri. 4.671, do depósito de sete (7) títulos D-E, ao portador,
do valor nominal de réis um conto de réis (1:000$000), cada uma,
de ris. 63.404/5, 97.058/ó, 435.435, com os coupons de julho dg
4030 e os seguintes, tomado por termo n. 483, na ata 160.
Cláusula nona:
Independentemente da pena contratual, acima estipulada, fieri
convencionado que, se o fornecedor deixar de efetuar a entrega do
material, no prazo e condições estabelecidos, poderá a "omissão
adquirir, de terceiros, material idêntico ou similar, correndo a diferença de preço por conta do fornecedor e sendo ela cobrável pog
ação executiva.
Tendo ambos os contratantes manifestado o seu assentimento á
todas as cláusulas do presente contrato, foi ele tomado por termo
n. 349, a fls. 910/11, do livro 21°, do Registro de Contratos da Comissão Central de Compras, sendo a primeira folha rubricada e a
Ultima assinada pelas partes e testemunhas do ato.
Pela Comissão Central de Compras — Manoel Moreira da Fonseca, diretor.
Testemunhas: R. M. Daria Filho.
Mario Mangaba da Silva.
Aprovado, por delegação do Sr. ministro da Fazenda — Otto
Schilling, presidente.

8228500
8128500
8128500
762$500
7538500
7378500
7378000
7368500
7368500
3:0108000
7:5408000
2:9508000
7:3608000
1:5728000
3:5878500
1° traslacfo — 14.716 — Livro n. 530 — Folhas 25:
2:8708000
2:8708000 Escritura pública de compra e venda do domínio útil de terrenos fo.
2:8708000
reiros à municipalidade do Distrito Federal e de benfeitorias
2:8708000
situados à rua da América os. 234, 236, 240 e 244, e a riu
2:8708000
Nabuco de Freitas n. 3, nesta cidade do Rio de Janeiro, qua
7:550$000
entre si fazem, como outorgante — vendedora a Cornpanhá
1:508$000
de Propriedades Fluminense e como outorgada — compradora
3:016$000
a União Federal conforma o processo protocolado no Tesoure
7:540$000
Nacional sob n. 63.107, de 1938.
Rs . 66:944500
Saibam quantos esta virem que no ano de mil novecentos e trio.
ta e oito, da era cristã, aos vinte dias do mês de dezembro, nesta cidade da Rio de Janeiro, capital da República dos Estados Unidos de
(Sessenta e seis contos novecentos e quarenta e quatro mil e qui- Brasil, e na Procuradoria da Diretoria do Domínio da União do TeMentos réis).
souro Nacional, onde eu, tabeliãc, vim a chamado, e sendo aí, perante
mim, por me ser esta distribuida, conforme bilhete que fica arguiCláusula segunda:
vadc, e as duas testemunhas no fim nomeadas, assinadas e minhas
compareceram, partes justas e contratadas, de um lado
A validade deste contrato depenne oe seu registro pelo Tribunal conhecidas,
como outorgante-vendedor.. a Sociedade Anónima "Companhia de
do Contas, não respondendo o Governo Federal por qualquer indeni- Propriedade Fluminense, com
sede nesta cidade no 1.•andar do edização no caso de ser denegado o registro.
fício da estação "Barão de Mauá (E. F. Leopoldina), em liquidação
amigável, representada, neste ato, pelo seu liquidante, doutor Alcides
Cláusula terceira: Lins, nomeado em assembléia geral extraordinária, realizada no dia
cinco de dezembro corrente, com plenos poderes para os fins da preA entrega do material deverá ser feita até 31 de dezembro do sente
e transferência de domínio, como faz certo a publicaTãO
corrente ano, ao 1° Almoxarifado da Estrada de Ferro Central do da atacessão
da mesma assembléia, à fls. 108 do processo protocolado no
Brasil.
Tesouro Nacional sob n. sessenta e três mil cento e sete de trinta e
oito e do outro lacte, como outorgada-compradora, a União Federal
Cláusula quarta:
representada, neste ato, pelo bacharel Agripino Gomes Veado, como
Estão incluirias no preço, todas as deepesas, até a colocaçãç do procurador da Diretoria do Domínio da União do Tesouro Nacional,
"ex-vi" do disposto no artigo onze do decreto-lei n. 710 e n artigo
material, no local determinado na cláusula terceira.
trezo_ alínea H do decreto n. 3.10?, res pectivamente. de 11 e 23 de
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•
tes no de — está quite de imposto de consumo dágua por pena — nos '(de. 5.310) cifrão. F6ros de 1937 a 1938 e 20 fóros 48(4000. 20
911.
exercícios de 1934 a—e da taxa de saneamento nos de 1934 a 1936.
(dec. 3.017) cifrão. Soma 4:4238800. Talão n. Depósito (cifrão).
Recebedoria do Distrito Federal, 15 de fevereiro de 1937. O escritu- E, "para constar, mandou passar o presente alvará, o qual deverá 33*
rário (ilegível). Recebedoria do Distrito Federal. Visto —1 Sub- transcrito integralmente no título de proprieaade a ser lavralo.
diretoria — Fev. 15-1937. O subdiretor (itegivei). — O prédio à, rua secção, em 8 de dezembro de 1938. O oficial, Jim Barbosa (sobre
Nabuco de Freitas n. 3, ant., inscrito em nome de — antes no de —
58200 de estampilhas--federais). Está conforme. Pelo chefe de sec------ "tt-rquite---ae--i -66.-t-O- di-c-OnSii-me" agua- por "lieha, tios exercícios ção. M. S. Lopes, 2° oficial. Visto. Pelo subdiretor, J. S. Moreira
1934
a
—
e
de
taxa
de
saneamento
nos
de
1934
a
1936.
Recebedg
chefe interino da Primeira Secção. Vide verso Despesas do -adquidoria eo Distrito Federal, 15 de fevereiro de 1937. O escriturário rente (viam-se todas as verbas em branco). O of., kTini--Ilarbosa
(ilegivel). Recebedoria do Distrito Federal. Visto — 1" Subdiretoria Pe ta-edurgante vend"tedora foram apresentadas certidões dos cornpe-q
ieV.
tentes distribudiores da '.fusflça local elo Distrito Federai, que ficanil
'das taxas de consumo dagua por hidrômetro até 1933 e de tanermento arquivadas neste cartorio, proando não existir, no Juizo dos Feites4
até 1933 não consta dívida pelo prédio n. 236 da rua da Anérica.
da Fazenda Pública, creado ptio decreto-lei n. 6, de 16-11-1937,
. G. distribuição "de qualqUera
---Taõ ou executivo fiscal da Fazenda Na.,
Castro. Visto. 10-8-1937. — O adjunto do procurador, *Paes de Oli- cional ou Fazenda Municipal, contra o nome da outorgante vende-4
veira. Dos róis de devedores das taxas de consumo dagua per pena
doca e referente aos imóveis constantes da eecritura. Declaro que t‘
de _saneamento até 1933 não_coosta dívria pelos prédios ata dos acionistas da -outorgante nomeando o Dr. Alcides Lins ligai.;
até . i.9.33
da rua da Artiérica ns. 234, 240 e 244. Procuradoria da Fazenda dente foi publicada no "Diário Oficial" de seis de dezembro corrente.,
Pública, 10-8-1937. — Abdon F .G. Castro. Visto. 10-8-1937. — O De como assim o disseram me pediram que lavrasse em minhas nr.5-44
adjunto do procurador, Paes de Oliveira. Dos róis de devedores das tas esta escritura Q que fiz obedecendo a mInuta que, me foi apre-k
taxas de consumo dagua por pena até 1933 e de saneamento até 1933 sentada a qual lida por mim em voz alta aeharam . conforme, aceinão consta dívida pelo prédio número 3, da rua Nabuco de Freitas.
taram e assinam com as testemunhas a tudo vreSentes, rema:Janda]
Procuradoria Geral da Fazenda Pública, 10-8-1937. — .A.bdon F. G.
eu as entrelinhas-que dizem "da", "o", ,"Iskakis na freguesia de San-4
Castro. 'Visto-. 10-82 1937. — O adjiinto do procurador,- Paes de Oli- tana. Segundo: que ditos prJ,dios" -nfif"a", "para a aquisição de sag
veira. (Coladas e inutilizadas estampilhas no • valor total de reis domínio util", "digo quatro decímetrds" "fiz" e as emendas que
2518200). — Emblema da Prefeitura. Prefeitura do Distrito Fe- zern.-"Seaxenta
e...-Cte", "Quarenta e dois mil duzen44
ceAa xôit,.`‘'.;efell'are- 'em c ornpr1- tos e setenta e triis", "clecímetros". São testemunhas a tudo presersi
mento ao despacho exarado na petição n. 6.378, onde é pedida cer- tes: Humberto Artur Tupinambá e Dr. Alcides Gentil. Em tempo, MS
tidão de quitação dos prédios à rua da América ns. 234, 236, 240 e
impostos aliás as taxas de saneamento e água por pena e do précii0
244, e rua Nabuco de Freitas n. 3, na freguezia de Santana: que, digo, da rua da América, duzentos e trinta e seis por bidrômetro dos exer-4
medindo os prédios da rua da América es. 234 e 236, 8m,40 de frente, cicios de mil novecentos o trinta e cinco e mil novecentos e trinta o
•
&ri"' noa-fundos; 30-metros-de extensão por um -lado e 30m,80 pelo seis foram pagos pelos conhecimentos apresentados de números sete
outro; o de número 240 da mesma rua mede 5m,30 da frente; 4m,40 mil novecentos e noventa e seis, sete mil novecentos e noventa e seis
de fundos; 27m,95 de extensão por um lado e 27m,95 pelo outro; o Sete mil novecentos e noventa e sete, Sete mil novecentos e noventa 4!
prédio-a- 244 da mesma rua da.. América mede rn,85 de frente, sete — Sete mil novecentos e noventa e oito, Sete mil novecentos edi
5m,65 nos fundos, 24m,55 de extensão por um lado e 24m,40 pelo noventa e oito — Sete mil novecentos e noventa e nove, Sete mil no.4
outro; o prédio da rua Nabuco de Freitas n. 3 mede 3m,25 de frente; vecentos e noventa e nove — Quatorze mil e trinta e nove, Quatorzel
•
12m,00 nos fundos, 55m,00 de extensão por um lado e 55m,60 pelo mil e trinta e nove estes talões corespondem aos saneamentos de
outro em linha quebrada; que os :referidos imóveis acham-se quites
todos os prédios dos exercícios de mil novecentos e trinta e cinco (S
do imposto predial até o exercício de 1936, bem como da contribuição mil novecentos e trinta e seis. A água por pena dos prédios duzento4
de calçamento e têm inscrição nesta Prefeitura em nome da Compa- e trinta e quatro, duzentos e quarenta e duzentos e quarenta e qua-.
nhia Propriedade Fluminense. Os terrenos são foreiros a esta Mu- tro da rua da América foram pagas pelos conhecimentos quatro mit
nicipalidade, estando quites de fdro até o exercício de 1936, pelos
seiscentos e vinte o nove, quatro mil seiscentos e vinte e'nove
talões na. 11.076 e 11.075, de 8, de abril de 1936, conforme infor- Quatro mil seiscentos e trinta e um, quatro mil seiséentos e trintal,
mação prestada pela Diretoria do Patrimônio e Cadastro. Nada mais e um, quatro mil seiscentos e trinta e dois, quatro mil seiscentos 47
sendo pedido, em Luiz" Augusto -Bittencourt, praticante de oficial da trinta e dois e da rua Nabuco de Freitas número três pelos talõeC
Secretaria Geral de Finanças, passei a presente certidão aos 17 cie oitenta e um mil quatrocentos e dezesete, oitenta e um mil quatraw
agosto de 1938, em que assino, em 17 de agosto de 1938. — Luiz A. centos e dezeaete, relativos aos anos de mil novecentos e trinta e cinc4
Bittencourt. Visto. 3 Secção, em-17 de agosto de 1938. — flubens e mil novecentos e trinta e seis, a água por hiddanetro do prédio cli!
Monte Lima, chefe de Secção. — Processo n. 355-C., de 6-12-938. rua da América, duzentos e trinta e. seis, relativos aos exercícios dei
— Armas. -5.150-A. — Prefeitura do Distrito Federal. Secretaria mil novecentos e trinta e cinco e mil novecentos e trinta' e seis foraral
(Ural de Finanças. Diretoria do Patrimônio e Cadastro. — Alvará. pagos pelos talões nove mil quatrocentos e dezenove, nove mil quem
O prefeito do Distrito Federal faz saber aos que este alvará 'rirem trocentos e dezenove e nove mil quatrocentos e dezenove. Eu, Eduar.4
,que a Companhia de Proprieda.da.Flurninense requereu licença para do Carneiro de Mendonça, tabelião, escrevi, subscrevi. Alcides Lins'..
pagar laudémio sobre a quantia de . 149:7508000 (cento e quarenta e — Aeripino Gomes Veado. — Humberto A. Tupitutmbd. — Alcides!
nove contos setecentos e cincoenta' mil réis), preço por quanto vende Gentil Trasladada hoje em l' via por Sara. E eu. tabelilo Eduardo!
ã União Federal, os prédios à rua, da América es. 234 e 236, edifi- Carneiro de Mendonça a subscrevi e assino em público e raso. Ena
°aderiem ter-fé-noa de 8m,40 x 31n1,20 ha sua maior extensão; o de testemunho (sinal público) da verdade, Eduardo Carneiro de Menm.i'
número 240 da mesma rua, com 5m,20 x 28m,70 na bua maior exten- doma. Este traslado está isento de sèlo por ser venda feda á Undiel
são; o n. 244, da mesma rua, com 8m,38 x 13m,53; rua Nabuco de Federal. — Eduardo. E eu, João Machado, zelador, com exereic
Freitas número 3, com 3m,30 g 12m,00 e 54m,90 na sua maior nesta Procuradoria, dactilografei a presente Opta.
extensão, construidos em terreno foreiro a esta Municipalidade.
Procuradoria, 21 de dezembro de 1988. — ~to llociuuto, zokil
E, havendo pane -o laUdérzie a mais despesas, como consta dos
' s
conhecimentos abaixo declarados, concedida a presente licença. lador. Confere. — Carlos Menezes.
e
/
Carta
Laudémio,
3:7438800.
Alvará,
2008000.
Talão ia. 9.138 —
la. g.ror-ot-ka-~~00XocOlOãO do vendedor cargo. 1 IS Q. 13. (deo. 4.620) eitgio..
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RENDAS PUBLICAS

PARTE COMERCIAL
Cdmare Sindical dos Corretores da Bolsa de Fundos Públicee do Rio
de Janeiro -- Curso de CámÃo e Moeda Metálica

Recebedoria do Distrito Federal.
GomparaM da renda
Exclusive
Geral
depósitos

Rio de Janeiro 20 de dezembro de 1938
Praças
Oficial
Londres. • • •
Paris. ' • Is • Eia..
t•••••
Itália
15,1emanha:
Reichsmerk
......
Reisemark
Verrechnungsmark .
.
Unterstusungsmark .
.....
t‘ ortugal
Bélgica:
Papel

Ouro. • • .

À vista
Livre
8218(11
$-173
1891
71120
,11?011
SCSO
48198
1812
8;320
21994
-A$022
4V:20

• •

Espanha .
Suíça. • .
.........
Suécia.
...
Noruega.
Dinamarca .
Tcheco-Slováquia. .
Nova-York.
. . .
.........'e
Montevidéu
•
Buenos Aires :(0,s0-papel).
Holanda. . .
•
Japão. . • 9. •
Rumánla .
Canadá. . . • .
Áustria. • . . .
. .
. .

*CO
1703
ei69
4$109
93066
48876

29.611 :6831300
1.665:4159700

M8.852:7401400'
i 455 :6181400

Total...
PATI igual período de 1987.....

81.282:0991000
26.893:4571300

80.508:3881800
26.444:0491200

Diferença para mais em 1938..-

4.388:1411700

4.064:339$600,

ArreeaJada de 2 de janeiro a
21 de dezembro de 1938... 483.478:2531400
. 870.107:0641100
Em igual período de 1937 .

475.677:9931400
361.217:5961300

113.370:2891300

114.460:3971100

Diferença para mais em 1938..

.nnnnn

g•••

Alfândega do Rio do Janeiro
'RECEITA ARRECADADA

Moedas

$7"
t.47.144,41,,*
Franco. •••..
$913
E scudo. • • • IR • ..... , ........... • •;-• • •-••••,•-,r•N-,•„.
91$R08
•
Libra. • . • m
!ig2
Lira. • • •
••
2032
portar. • • • • .
4r.:,i51
.•.
Póso-argentino. . . • ... •
71-10
-.1...
-.
Yen • • • . . .
5$000
.. . , ez•• oro •.•n••9•
R eichsmark
-`
39465
Peng6
5015000
Libra-peruana. .
13.10 de Jane105, RJ de dezembro de 1938. -- juve$41 de 011c;roz
Vieira, síncHoo.
CotaçAes oficiais de titules
•n• • • •IC

Ap644ces da União:
Dtversas emisebes de 1:00001, 5 *, port.. .
MELMCW,KM
Reajustamento económico de 5001, 5 1%, port..
• • •••
Reajustamento económico de 1:0001, 5 %, port..
Apólices Municipais:
.
.
port..
de
1914,
Empréstimo
...
Ae 1917, port.
Erniarãstimo de 1931, port. .
Apótlees municipais dos Estados:
P et'. de. Belo Horizonte de 1:0001, 7 %port. •• •••• • • • •-• •
Pref. de Pôrto Alegre de 50$, 3 IA %, port
P S Estaduais:
• .....
Minas Gerais de 1:0001, 7 %, port (10.246).
Minas Gerais de 2001, 5 %, port. (1934).
M ; nas Gerais de 2001, 9 * (1934) 2' série. . . ......
Minas Gerais de 2001, 7 %, port. (1934) 3' série. .
Pe rnambuco de 1001, 5 M, port..
•
Sio Paulo de 2001. 5 %, Pa rt. (1935)•
efe,
de
São
Paulo
de
1:0001,
8
Uniformizadas
Ações de bancos:
Português do Brasil, port.
Ações de companhias:
Zstracla de Ferro e Minas de São leirónimo. • •
• •

lk

Drbptltures:

Arrecadada de 1 a 20 de dezem..
bro de 1938
Fm 21 de dezembro de 1930...

82' -k)ii0
40te,500

arr,ronri

Datai1
Receita do dias
20 de dezembro de 1938
20 de dezembro de

• Itaportàneiall

..

1.423:4521100
2.269:0591500

Receita mensal:
De 1 de dezembro a 20 de dezembro de 1938
De 1 de dezembro a 20 de dezembro de 1937

29.846 :8111200
36.828 :2251300

......

Diferença da receita arrecadada para menos eni
1938

0.981:113mq

Receita global:
De 2 de janeiro a 20 de .tiezembro de 1938.......
De 2 de janeiro a 20 de dezembro de 1937

%73.504:8621000
191.708:2098800

Diferença da receita arrecadada para menos em
1938

18.203:3441800

•••••n•••=1

15410'41
1531Oull
18330.10

Alfândega de Santos
INDA ARMICADAD*

7908000
311000
7851000
1481000
1721500
1701000
821000
1969500
9881fte0
1531000
1161000

import ánclaS

Data
Receita do dia
15 de dezembro de 1938
15 de dezembro de 1937

..

Receita merk,al:
De 1 de dezembro a 15 de dezembro de 1938
De 1 de dezembro a 15 de dezembro de 1937
Diferença da receita arrecadada para mais em
1938
Receita global:
De 1 de janeiro a 15 de dezembro de 1938
De 1 de janeiro a 15 de dezembro de 1937

2001000
.
Companhia Progresso Industrial da Ilude
030$000 Diferença da receita arrecadada ptvra mais 8111
Companhia Nacional de Tecidas Nova Amd4s. . .
..
1937
Queirgg
atintaM
Rio de Janeiro, 21 de dexecalrá) do 401A.
-

1.252:0201500
2.003:3251900
38.582:7208100
22.671:4941200
15.911:2254900
...;nnn•

643.256:0671000
553.881:7021309
15.005 :5351800

•••••••••••••••••n•••••••••••n
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Alfândega de Santos
RECEITA ARRECADADA

Datas
Receita do dia:
36 de dezembro de 1938
36 de dezembro de 1937

2mnortibit18s

0.1•C

1.716 :9148500
1.580:6618100

Receita mensal:
De 1 de dezembro a 16 de dezenibro de
De 1 de dezembro a 16 de dezembro de 1937...s ..

40.298:6346600
24.252:1658300

Diferença da receita arrecadada para mais em
1938

16.046:4796300

Receita global:
De 1 de janeiro a 16 de dezembro de 1938
De 1 de janeiro a 10 de dezembro de 1937

546.971:9818500
555.442:3638400

Diferença da receita arrecadada para mais em
1937

8.470:3818900

Alfândega de Santos
RECEITA ARRECADADA

Importancias

Datas
.
Receita do dia:
leal de dezembro de 1938
• 7 de dezembro do 1937

1.270:2958300
4.980:4738200

Receita mensal:
a 17 de dezembro de 1938,.....
de
dezembro
De 1
De 1 de dezembro a 17 de 'dezembro de 1937
Diferença da receita arrecadada para mais em
1938
0111. •

Receita global:
De 1 de janeiro a 17 de dezembro de 1938
De 1 de janeiro a 17 de dezembro de 3937
Diferença da receita arrecadada para mais em
1937

41.368:9298900
29.232:4388500
12.334:3018406
548.242:2788800
560.422:8368600
12.180:5598890

EDITAIS E AVISOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO
PCBLICO
Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento
-GONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CLASSE INICIAL DA CARREIRA
DE "ESTATÍSTICO AUXILIAR" DOS MINISTÉRIOS DO TRABALHO, INDÓS'IRIA E COIVTÉRCIO E DA AGRICULTURA (QUADRO ÚNICO) E DOS MINISTERIOS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE, DA FAZENDA E DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES (QUADRO I)

São chamados a comparecer no Serviço de Biametria Médica do
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, no P andar do edificio
da Imprensa Nacional, praça Marechal Ancora, nos dias e horas
abaixo mencionados afim de prestar a 'primeira parto da prova de
Sanidade e crspacidade física, os seguintes candidatos:
Segunda-feiea, 26 de dezembro

A's 11 horas:
Reinaldo Rodrigues de Carvalho.
3. Paulo Martins de Abranches.
4. Oscar Gonzaga Coelho.
7. Francisco Soares de Mendonça.
10. Luidiner Reis.
13. Jaime Barbedo de Cerveira 13Otelb0.
15. Hélio da Veiga Martins.
16. Haroldo Moreira.
29. Carlos Alberto de Carvalho Leite.'
33. Waldecy Duque Estrada'.
34. Rosalvo Pinheiro dos Santos.
35. Jorge Gomes Pereira. •
36. Newton Pequeno Vaz.
37.

Afonso Luci.

•

40. Manuel Alberto Dantas.

41.
42.
44.
45.
48.

ileierigjfo Te

iN1R

Gerardo Barroso de Oliveira.
•
Jorge dos Santos Jordano.
Abrahão Alberto Coelho da Coda.
Washington Leonardo Ithertne.
Valdir de Abreu.

A's 13 horas:
49. Otássio José Correia Bittencourt,.
50. Moacir Aparecido Bernardas.
51. Mário Coutinbo Furtado.
52. Arlindo Ribeiro.
53. Wilson Castelo Branco.
56. Hilton Guedes Pereira.
57: Hobes de Albuquerque.
58. Sebastião Niger de Paiva.
59. Paulo de Melo.
62. Wilson do Vale Fernandea.
63. Herculano Gomes Martins.
64. Emanuel Vitor Pereira.
68. Paulo Fernandes.
69. Hélio de Carvalho.
70. Joel Guimarães.
72. Milton de Abreu.
74. José Macário Dantas.
75. Mauricio Eduardo Janin.
76. Sílvio de Almeida Ribeiro.
78. Luiz Augusto de Castro Lisboã.

~IP

4

•

••

n1

--4

Terça-feira, 27 d9 detembrg corrit4

A's 3:1 horas:
79. Antônio Manuel Braga de Eleaea.
83. Donaro Ripoli Borges.
84. Jorge Alves Pimenta.
85. Ari Tremper de Lima.
86. Milton Eloi Vaz.
89. Dalto de-Almeida Rocha.
90. José Augusto Romão.
91. Rivadávia Loureiro Maurelt.
94. João Di Marin°.
95. Alberto de Oliveira Sousa.
100. Saul Segui.
101. Jorge Salim Miguel.
104. Miguel Selim.
105. Anui% Marinho Albuquerqu4.
106. Artur Vicente Fernandes:
307. Dermeval Moutinho.
108. Avelar Olímpio Gomes.
109. Carlos Frederico de Oliveira.
112. Augusto Cruz Baena Paiva.
113. Manoel Pedro João Dias de ta NAClitti,
13 noras:
3'15. Gabriel de Oliveira Ferreira.
119. Sálvio de Aquino Correia.
121. Paulo Tavares de Macedo.
124. Mário de Mendonça Habibe.
123. Moacir Pereira de Abreu.
128. José Alves da Mota.
329. Fernando Pereira lifelgaião.
131. Ottiellio Peraivo Salcedo.
132. Isniael José da Silva.
133. Germando Barreira.
1.36. Washington Moura.
141. 13ertholet de Menezes Cardoso.
i43. Eduardo Abrahão.
144. Marcos Monte Lima.
1 . 15. Eduardo Fernandes.
446. Albino Bem Veiga.
150. Wilson Fernandes Faria.
151. Renato Orfao.
153. Raul Cesar Monteiro Júnior. •
331. Denir Coelho Neves.
Quarta-feira, 2s

de ~embr.

11 horas:
159. Luiz Timóteo da Costa.
160. Fernando de Saboia. Pontee.
164. Gestão Pinheiro de Melo,.
165. Luiz Correia de Ma galhães Penha.
136. Jaime Soares Perpétuo.
1'88. Luiz Gentil de Sousa Mendes.
172. Gilberto Pereira.
173. Carlos Alves Pereira.
174. Jaime Fonseca.
375. Joaquim Ribeiro Natal 7111M.
176. Cid Almeida Gomes.
177. Célio Olímpio Nascente.

--g

;SS

2,2

.

179. Nagin Jorge Farah.
•0151-. • Eloi• de Barres Freitas. •
.
#82'..-z tar,-Teobaldo de Larnonicka _
fteiG . Elétio 'Geraldo Ramos de Mouro'.
1155-: Justino- Vieira.
188, Djain-,aa Gonealves Brandão.
• 1419. Murilo cle . • Sousa Coelho.
•
191, Nei da Foaaaea Pena.
. - As 13
196 Enrico Avila de F•4s•.
(97. Nee.lc-n Calepos-.
198. João. Cai imarii.es.
203. Paulo • Gainett Santana.
Geraldo de Almeida Pinto.
207, Rorialdo dos Santos dalvão.
298. Rubens Cardoso de Almeida.
210. Sílvio Henrique de Aliaeida.
21i. Almejado Lopes de Carvalho,
21a. Acir Teixeira Borgea.
214. Renato da Silva Coelho.
21. Domingos Duarte.
216. Alberto Cardoso.
217. Israel Mendonça Filho.
221, Arquimedes Santa Maria Soutinho.
22. itonerto de Araújo Carneiro Campe10..
224. Luiz da Costa Monsanto.
1226. Edo-iar de Deus Nunes.
230. Antônio Carlos de Campos Santos.
23e. José •Quintais Guimailec.
Quinta-feira, 29 de dezembro corrente:
as 11 heras:
231. Feroitielo Bes aa de Almeida.
235. Amando Cruz.
2'7. Joaé- Dias Garcia Tinocc.
240. Rei Alves de Oliveira.
24. Júlio Vieira.
24t: . Afonso de Proença Sigagd.
249. Diógenes Monteiro Toucinho,
- 250. Milton Moreira Meia.
-- 251. Milton José Rodrigues.
252. Afonso Moreira da Silva.
253, Clodoveu Serra Celestino.,
254. Arlindo Ferreira. •
' 255. Aloísio Herminger Barboaa. •
255. Valter Monteiro de Barros.
257. Dimas Vieira de Alreu.
262. Geraldo Marinho de .A.quino
126`.. Jeovah de Araújo Silva.
265. Jcubert de Araújo Silva.
26C. Paulo Rodarte de Faria Machado.
27?. Reei Muniz Coneeiçãn,
is 13 horas
273. Beoe•dito- Ribeiro do Fooseca. .
275. José Alcides Junqueira.
276. Domar Campos.
277. Abraão Chade
Paulo Mania Duprat Serrano.
279. Lourival Ribeiro •Pavlia de Scusa.
230. Amélio de Azevedo Marques Filho._
281. Fernando Leite de Figueiredo.
-28.. Neavton Bonilha de FlaTeiredo.
283. Eudácio Marinho de Aaaújo.
284. Hilário Jocé da Silva.
285. Antenio Alves da Sil‘a.
285, Léo Araripe Macedo.
287. Rui da Resurreição cunha.
28P. Edgar Ribeiro Natal.
289. ~chia des Macedo lia nela
294. Hélio de Oliveira Sanlis.
206. Fernando Correia de _Carros.
297. Fausto Quintela dos Santos.
298, João Gurgel do Am a r e) Valente.

Sexta-feira, 30 de dezembro corrente!
11. horas:
299.. Oaenwald Barroso Seceadio.
30. Demestenes Gurgel de Almeida NILO.;
$01. Lucia.no Pereira da Silva.
305. Moacir- Saul.
31(i. Pedro Barros.
522. Jacob Wainstok.
B2.1. Artur de Abreu Lima Botelho.
32.r.l. Armando Ferreira.
326. Vatter • Palhares.
328, Manuel Serdeira.
• 33e. Mário • Schort de Azexaalo...
333 Vitor Henrique de Carvalho.
MO. Otávio Jardim Vieira.
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037. Lafayette Luiz da Cunha Sousa Filho,.
-339. José Gerardo Sabino.
340. Mário Ferreira Alves.
343. .Celeo Pinto- LOpes
345. João de Carvalho Beach.
347. Edgar da Silva Wilksen.
351. Jorge Cardoso Breves.
'• Às , 13 boras.
02. João Batista Rodrigues.
353. /talo Dias dos Santos.
360. Sebastião André de Assis.
364. Altnir de Sousa Moreira.
363. Carlos Gilberto de Lima Cavalcanti.'
366. Yedo Riedel de Carvalho.
370. Mauro de Araujo Carneiro Campeie, •
376. Simeão Arruda da Silva.
379. Petrbnio Romano Henrique.
381. Alfredo Rodrigues . Fernandes Chaves..
383. Obertal de Siqueira Chaves.
384. José Tavares de Lacerda Filho.
386. /caro Dodds Guerra.
388. Benedito Coelho Rodrignes.,
391..Humberto Capitoni.
397. Valter Gaspar de Oliveira.
403. Perf Jorge Henrique.
4C1. Flávio Carvalho de Oliveira.
405. Fernando de Macedo Rocha.
40G. Ladislau Felipe de Sales.
Sábado, dia 31 de dezembro corrent*
ks 11 horas:
407. Renato Paulo Coimbra Veloso.
409. Frederico Ponte Meirales.
410. Wilson de Andrade Campelo.
411. Murilo Theberge N61)r..ga
412. Alcebfades de Sousa Bastos.
413. Justino Veiga Bittencourt.
418. Wilson Guimarães Dutra.
419. Júlio de Almeida. 420. Carlos Geri:.
421. Joffre Virgílio Lobo.
429. Natal Inocêncio Ciranda.
433. Paulo de Jesus Mourão Rangel.
431. Luiz Gaivão Franca.
437. José Pestana Guerreiro Filho.
445. José Ermelindo dos Reis..
.
446. Alfredo de Paula Faria.
447. Hélio Alfredo de Andrade.
448. José Humberto de Azevedo.
449. Murilo Nascimento Rosas.
452. Péricles Heitor Pereira Cardoso Thompson.
Segunda-feira, 9 de janeiro de 1939
Às 11 horas:
451. António Esealeria Gaspar Júnior.
456. António José da Rocha.
457. Atié Cury.
460. José Maria Gomes.
463. Antônio Vieira de Matos.
464. Augusto Pereira de Sousa.
468. António Coelho Sobrinho.
480. Américo Brasílico de Sousa.
483. Paulino Menezes Petterle.
486. Wilson Fernandes Lopes Freire.
489. Edir Teixeira Mendes
495. Ênio Nunes Guedes.
496. João Cury.
497. Camilo Paulo Curl.
500. -Darei Vieira Mayer.
501. Vitor José Caste! Rulz de Azevedo.
502. José Rego Serra Martina.
503. Dante Benedito Cruz.
504. Hamilton Veiga da Silva.'
515. Moacir Esberard Cardoso.
Às 13 hora,:
516. José Lourenço _Contende Moreira.
522. Armando Antongini.
524. Leonel Bogéa Nogueira da Silva.
525. Eduardo Augusto de Lima Maldonad0a
526. Milton Carvalho Braga.
527. Décio Coutinho de Vasconcelos.
528. Mário Augusto Barbosa.
529. Zedir Joaquim da Silva.
532.:Acflio Peixoto de Sousa Filho.
534.. Reinaldo de Araujo Viana.
635. Ier.te.Aufusto Magalhães Pena: •
538. Vítor Peixoto de Sousa.
540: Valdernar Soares Mourão.
541. Nfsio Alves Borges.

(111 ;Aln- feira 22
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•

r,52. Júlio Rodrigues dos Santos.
•
Allirrto Coelho de Fatia'.'
514. Aloísio Coelho 'dos Santos.
545. Cid Paula Camargo.
547. Alberto Castro Brito:
553: Policarpo Ribeiro da Silva.
Tern-t'dira, dia •3 de janeiro .4.11912
hos,.s:

556. Valueinar Quintais.
564. Ricardo G. Barreto Filho.
668. Alberto de Araújo Medeirea.
569. Newton Diniz Junqueira. .
b77. Paulo José de Carvalho.
578. Aseendino da Silva Aragão:
584. Perito José Esteves.
&85. Valter Continha Cid. _ .
088. Manuel de Oliveira Castro.
590. Armando Miceli.
592. Agberio de Miranda.
593. Alberto da Cruz Bomfim.
594. Hélio Bastos de Carvalho.
596. Abel Pires dos Santos.
598. Clise Maciel Dangelo.
599. Rolando Gonçalves Pinheird.
600. José Leal.
603. Pedro SoliclÔnio
507. Fernando Montand Graell.
612. Sílvio Marinho da Cruz. .
Ás 13 horos615. Kinal Soares Cerqueirao
620. Hélio José daSilva.
621. Jessé de Sousa Carvalho.
623. Ari Pedro Eppinghaus.
625. Isaltino Natim.
626. Ranolfo Pinto da Silva.
633. Ivo Gonçalves Capela.
636. Márcio Cesar Leal.
658. Pedro Pinto da Silva.
639. Domingos Alexandre de Almeida Anastki6..
640. Murilo Potelinha de Oliveira.
642. Francisco Pereira de Almeida Selgão
643. Paulo Falcão Pessa9a.
649. Dilton Torres da Mata.
650. Manuel Alves Júnior.
052. João da Rocha Lima.
660: Oto Giraldes.
661. Valter Correia de Melo.
663. Humberto Altamiro Lopes Goarado.
668. Francisco Monteiro Peres da Silva.
o

Quarta-feira, dia 4 de janeiro cio
As 11 horas:
669. Júlio Agostinho de Oliveira.
679. Augusto de Melo Morais.
681. Francisco José de Sá.
687. Dalmo Américo Oberlander.
690. Carlos Alberto Viriato de Medeiros,
691. Lincoln Gaivão de França.
694. Joel José da Silva.
700. Rui Silva Torres,.
702. Joacir de Figueiredo.
704. Carlos Moreira da Silva.
716. Pedro Guimarães Pinto de Albuquerque,i
717. Edwaldo
719. Vítor Flávio Sampaio.
721. Ovídio Evangelista de Arruda.:
728. Buena Soares de Rezende.
730. Nelson Joaquim Batista.
735. Guilherme Rosenfeld Ferreira.
740. Josele Melo da Silva.
748. Hildehrando Siqueira.
Qu;:ata-feira, 5. 4e Pnein
As 11 horas:
Z. Benedita Pinto Siqueira,
6. Heloisa Silveira Lobo.
12. Ivone KastruPP•
20. Heloisa Beatriz da Cunha.
22. Odete Roseiro.
23. Jolina Carvalho ia Nasoimentd....
26. Maria Aparecida de Oliveira.
27. Maria '2.onceição Miragaia.
28. Arabela Marques da Rocha.
38. Hebe Correia de Almeida.
43. Maria de Lourdes Franco Bittesàociu‘
47. Maria S"vini Grilo.
Si. Cecilia Maciel de Moura.
67. A/da de Andrade e Sousa

71. Angélica Rosa, de Oliveira.
r77. Elfrido Bastos Campoa.
80. Eunice Neiva.
88. Edy Faco.
96. Setimia, Rodriguez.
98. Elza Poia•Lima.
'-leras:
110. Elda
117. Dulce ..:2obral.
118: Graciema Soares.
• 1422. Maria José Silveira Wc.acierley.
426. Maria da Gloria Siqucira de Araújo.
Léa Ritter Viana
434. Gladys Afrânio .reixoto.
135. Ednardina Maria lIerminia Spinet4i.
Edla da Rocha Cahtaignier.
138. Carmen Rocha de Avila.
139. Haydée Ramos Bringieiro.
40. Nina Cl.a.u.dine Lotar.
•-447. Maria Margarida de AI;antara.
•155. Maria Júlla Timoteo da Costa.
•156. Antónia Mota. 157. Palmira Mota.
158. Eponina Timoteo da Costa....,
467. Margarida Batista Teixeira..
.169. Maria de L•ourdes Ribeiro.
171. Ligia da Caninos Lones.
,:/ .11, dia

i.

a•
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Ás
178. Helena Tva'onlia de Brito;
180. Dulce Teixeira da Costa.
•'190. Juliana Augusta dos Santos Gonoalvea.
.
192. Elza ala.mado Pinto.
194. Latira de Almeida Marinho de Azevedo.,.
495. Delia Figueiras.
-199. Helena Marcondes de Sousa.
202. Nilsit de Almeida.
206. Maria Bittencourt Luz.
209. Lavinia Góis Tavares Onorato.
217. 'Célia Campbell.
218. Elza Law Bandeira de Melo..2.
227. Dinorá Franco Santos,
228. MaY'ia E i; a Mvintairo.
22,9. Ana Augusta de AlmAda.
231. Helena Feitosa.
, 236. Cesira Lodi.
238. Nereido Xavier Leais Usar.
t)42. Giacomina Staffa.
243. Idalina Tolini.
Ás trezehoras:
244. Julieta Feitosa.
•
247. Nadir Hugo de Jesús.
260. Maria da Gloria Pinheiro Moia.
2.63. ltegina Carvalho.
- 267. Wanda Walkiria Peregrino da Ailva.;
271•. Lia Cear Muniz de Sousa.
274. PolueenkRios.
290. Magnolia da Silva.
291. Iolanda Carvalho de Mandonça.
292. Maria da Penha Azevedo.
295, Dalka de Azevedo Arúja.:
.295. Cerise Gu•rgel Valente.
• 801. Hilda Ribeiro Machado.
303. Edite Dias Vieira.
308. Marina Azamhuja Cidade..
812. Carmen Ribeiro da Silva.
S'13. Benta Ribeiro da Silva.
317. Eunice Moreira do Vale.
318. Ana Teixeira Soares.
•• 319. Alba da Silva Gomes.
Sabádo, dia 7 de js.roe
As ii
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horas:

320. Ivone Barroso Seeoadio.
324. Carmen Braga de Albuquerque., -.
-327. Amido, de Castro Soerates..
$29. Luiza Timponi Costa.
334. Gelai Xavier.
935. Cloonice Higino de Miranda.
950. Zenaide Peixoto da Silva.
358. Maria Luiza de Sousa Viana,.
361. Berta Ribeiro Dantas.
362. Alzira Assunção Silva.
1. Maria Luiza Correia da Cunha,
' 24 Maria José Correia da 1:untla.
learg OMS. Yie#.

,
•••

Immo

Últink-reka
Mi Merceàes Peixoto Braga.

1lk3 riot3 Santos.

Pereira Carrazedo.
A lbuquer que .
Luiza da Cunha Rodriguee.
sn.
',Itlmar Gomes

Coelho.

Segunda-feira, dia 9 de Jeteigab.419 W
''‘ s 11 horas:
,4 0 0 .
!:,..;52. da Cruz.
',a Barbosa de 54.
jftiola Azevedo.
•
103.EIL N. Moreira da Atonseezt.
lk,lar'ia.d Lo.urets Masson Cont10¡
Nlend:s da Rocha.
Hei e Mendes Ca Rocha.
Dollaniti de Sousa.
453, Cléa da Vasconcelos Lessa.
458. eido Luci Cardine -Schara.
45e. Jandira de Oliveira Barata.
4G1. Lígia Bhering Coelho.
462. Cliniene Graeff.
467. Vera Van Erven.
471. Maria da Glória Machado Porte14.1
473. Nilza Roquete.
474. Cecilia Cruz Alves.
475. Maria de Lourdes Cruz Alves.
481. Elmira Amélia Carneiro Airosli.
485. Dulce Monteiro de Castro. 489. Edir Teixeira Mendes.
As 13 horas:
490. Maria Stela do Amaral.
493. Isabel Navarro cre- Andradé.
494. Laurinda Soares Pinheiro.
49(). Elza Barbosa Chaves.
50'a. Marina dos Reis Valo.
509. Avant Guimarães.
511. Juract de Almeida Magalhães!.
519. Solange Pereira Lima.
520. Sara Rabin.
5.23 .. Rosa Neder.
530, Gisela Leal da Silva.
537. Hercilia Brandão Portuga
549. Fideleina Quadros.
550. Maristela Fleury Ferro..
551. Lígia Machado de Meio.
555. Vanda Lttiza Nacimovia.,
563. Many Cavalcanti
567. Maria Hossana Bueno.
571. Annie de Freitas Liras.,
573 Nelly Pereira Rabelo.
Terça-feira. dia 10 de tall~41-N2
,
As 11 horas:
515. Maria Eugenia Correia da Ganha.
582. Lúcia Caldas.
589. Diva Muftiz dr Aragão.
591. Norma de Lourdes Munis de Araged.4•
597. Maria da Glória Maciel de Angela..
604. Heloisa de Brito aousa.
613. Olga Maria Kastrup.
617. Ester Nunes Pereira.
618. Diva Ieda Guimarães da Veict.
619. Neuza Gonçalves Dias.
424. Maria da Conceição Ribeiro Figueltdd
628. Elza Maria Carneiro de AlbuqueeeM44..i
631. C/éa dos Anjos.
635. Ana de Araujo Campos.
(Vil. Arlete Samuel Leon Peres.
651. Maria Helena Nunes Pereira.
654, liná Aglais de Moreira e Barbos
653. Fon( Levyn.
659. Helena Line Dentas de °lixeiras*.
Niza de Pinho.
As 13 horas:
6'74. Vera Siqueira Viana.
675. Brasilina Bastos.
385. Gioconda Consenza.
688. Luiza da Silva Gomes Aefit10004,
689. Hilda Wandeck Gaia.
697. Lia de Aquino Prado.
714. Maria Luiza Correia Pinto.
734. Maria José da Costa,
.
736. Nésia, Froment.
737. /olanda Luiza
748. Celeste Pires de S.
Rio de Janeiro, 21 de desenhe:O
Mai
Liv vi. seN'etário do encurto,
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iliIN1SURIO DA EDUCAÇÃO E. SACDE
E.seola Superior de Agricultura de Lavras
Concurso de títulos e provas para provimento dos cargos de pro..
fcssores catedráticos das cadeiras: 2.° Física agrícola e meteorologia;
8.° Entomologia e parasilologia agrícolas; 14.' Zootecnia geral: generalidades, exterior dos animais domésticos, espécies e raças; 18.•
Laticínios: gado leiteiro, leite e seus derivados.
Por determinação do senhor diretor da Escola Superior de Agricultura de Lavras, faço público que a Secretaria desta Escola, receberá, em todos os dias úteis das 12 (doze) às 16 (dezesseis) horas,
inscrições ao concurso de ti-Lios e provas para provimento dos cargos de professores catedráticos das cadeiras: 2. a Física agrícola e meteorologia; 8.° Entomologia, e Paraisitologia agrícolas, 14: Zootecnia
geral: generalidades, exterior dos animais domésticos, espécies e raças; 18.a Laticínios: gado leiteiro, leite , e seus derivados; encerrando
0 prazo de inscrição no dia 15 (quinze) de fevereiro de 1939, às 12
;(doze) horas.
De acordo com o art. 65 do Regulamento, só poderão concorrer
agrônomos ou engenheiros agrônomos, exceção feita às 14. a Zootecnia geral: generalidades, exterior dos animais domésticos, espécies
e raças; 18." Laticínios: gado leiteiro, leite e seus derivados, cadeiras,
que ',milhem poderão concorrer médicos veterinários.
Para inscrever-se, o candidato deverá apresentar requerimento
dirigido ao senhor diretor desta Escola, no qual indicará o nome,
idade, filiação, nacionalidade, estado civil e residência, fazendo-o
acompanhar dos seguintes documentos devidamente autenticados:
a) prova de ser cidadão brasileiro;
b) prova de identidade;
c) documentos que comprovem sua idoneidade moral (curritulurn vitae);
d) diploma de sua profissão, assim corno títulos abonadores (P3
seus méritos, em original;
e) certidão de -idade (40 anos no máximo);
f) breve memorial sobre sua atividade profissional e científica
acompanhada da relação de seus trabalhos publicados, que deverão
ber anexados em três vias;
g) prova de haver concluido o curso profissional, pelo menos
dois anos antes ou de ter lecionado um ano ou mais em Escola Superior de Agricultura;
h) caderneta de reservista do Exército ou certidão de quitação
gsom o serviço militar;
i) atestado médico que comprove não sofrer de moléstias conta..
glosas e não ter defeito físico que prejudique o ensino ou moléstia
mental;
j) prova de ter pago a taxa de 300$000 (trezentos mil réis);
k) uma tése em original com 7.000 (sete mil) palavras no mínimo sobre o assunto relacionado com a matéria em concurso.
Conforme estatuem os arts. 69, 70 e 71 do Regulamento da Estola Superior de Agricultura de Lavras, o concurso terá inicio oito
dias após o encerramento da inscrição e consistirá da apreciação por
uma comissão examinadora nomeada pelo senhor diretor desta Escola, por proposta do Conselho Técnico, de prova escrita, prova oral
didática, uma prova prática e defesa da tese.
Secretaria da Escola Superior do Agricultura de I4vras, 14 de
dezembro de 1938. - Luiz Mendes Carvalho, secretário. Visto. iaziel Rezende, diretor.
(C 8.263 - 21/12/1938 - 140$800, 2 vezes)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Tribunal de Contas
DIRETORIA DE TOMADA DE CONTAS
Pelo presente edital ficam intimados os herdeiros do Sr. Angusto Gomes de Andrade, ex-escrivão da Coletoria das Rendas Federais
do "Rio das Pedras", no Estado de São Paulo, no período de 1 de janeiro a 22 de fevereiro de 1919, para, no prazo de trinta dias, contados da data da publicação deste, alegarem o que fôr a bem de seus
direitos, oonstituirern procurador na sede deste Tribunal ou pro-iuzirem documentos sobre a importância de 386$879, ou declararem o dotnicílio, para o efeito de ser nele notificado das decisões proferidas na
tomada de contas, sejam elas interlocutórias ou definitivas, sob pena
de revelia.
O débito acima provêm de sélo de nomeação não cobrada réis
(385$440) e de percentagens a maior retiradas em 1919 (1$139, pelo
referido ex-escrivão. (Proc. n. 33.991).
Diretoria de Tomada de Contas, 15 de dezembro de 1938. José de Moraes, diretor.

Direloria do Domínio da União
De ordem do Sr. chefe do SeevIço Regional, chamo a atenção dos
interessados para o aforamento do 'terreno nacional adjacente ao
Qual está construido o prédio ii. 121 (ti rua Senador Dantas,
. eido - por Manuel dos Santos Guelhas, Conforrhe publicação no regueYolo Oficial" de 23 de novembro de 1938.
Processo n. 49.353-38. Service Regional no Distrito Federal, edi
et da novembro de 1938. - Arnaldo Pé Pinto, escrivão
•
G. 7.918 - 22 - 11 - 1938 - 417$100. 20 vezeas,4.
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MINISTÉRIO DA MARINHA

Diretoria de Fazenda

Diretoria de Fazenda

COMISSÀO DE CONCORRÊNCIAS

.((OMISSÃO DE CONCORRÊNCIAS)
EDITAL DE REFERÉNC.JA

1. De ordem do Sr. contra-almirante diretor gera/ de Fazenda,
chamo a atenção dos interessados para o edita/ que se acha pnb/icado
no Diário Oficial do dia 20 do mês de dezembro de 1933, a fls. 25.972-73, relativo à concorrência administrativa, que será realizada nesta
Diretoria, no dia 26 do mês de dezembro de 10:38, para fornecimento
de querozene a Diretoria Geral de Navegação.
Diretoria de Fazenda, em 21 de dezembro de 1938. — José Sportelli, capitão-tenente, contador :naval, secretário.

Diretoria de Fazenda
(COMISSÃO DE CONCORRÊNCIAS)
EDITAL DE REFERÊNCIA •

1. De ordem do Sr. contra-almirante diretor geral de Fazenda,
chamo a atenção dos interessado § para o edital que se acha publicado
no Didrio Oficial do dia 16 do mês de dezembro de 1938, a lis. 25.613,
relativo à concorrência administrativa, que s- , rá realizada nesta Diretoria, no dia 26 do mês do dezembro de 1938, para fornecimento
de "r;te acetileno dissolvido em acetona".
nairetoria de Fazenda, em 21 de dezembro de 1938. — José Sportelli, capitão-tenente, contador naval, secretário.

Diretoria 'de Fazenda
(COMISSÃO DE CONCORRÊNCIAS)
EDITAL DE REFERÊNCIA E RETIFICAÇÃO

1. De ordem do Sr. contra-almirante diretor geral de Fazenda,
chrealo a atenção dos interessados para o edita/ que se acha publicado
no Diário Oficial do dia 19 do mês de dezembro de 1938, a fls. 25.837-38, relativo à concorrência administrativa, que será realizada nesta
Diretclia, DO dia 28 do mês de dezembro de 1938, para fordeeirriento
de art i gos do grupo 43.
2. Previno outrossim, que no referido edital devem ser feitas, as
seguintes retificações:
No item 99, o tipo do parafuso é CL.
No item 119, a porca é rosca "W".
Comissão de Concorrências da Diretoria de Fazenda da Marinha
em 21 de dezembro dp 1938. — José Sportelli, capitão-tenente contador naval, secretário.

Diretoria de Fazenda
(COMISSÃO DE CONCORRÊNCIAS)
EDITAL DE REFERÊNCIA

1. De ordem do Sr. contra-almirante diretor geral da Fazenda,
chamo a atenção dos interessados para o edital que se acha publicado
no Diário Oficial do dia 19 do mês de dezembro de 1938, a fls.
25.838-39, relativo à concorrência administrativa, que será realizada
nesta Diretoria, no dia 28 do mês de dezembro de 1938, para fornecimento de artigos constantes do grupo 44.
Diretoria de Fazenda, em 21 de dezembro de 1938. — José Sportelli, capitão-tenente, contador naval, sec-etário.

Diretoria de .Fazenda
COMISSÃO DE CO.NCORRÊNCIAS
EDITAL DE REFERÊNCIA E RETIFICAÇÃO

1. De ordem do Esmo. Sr. contra-almirante, diretor geral de
Fazenda, chame a atenção dos interessados para o edital que se acha
publicado no "Diário Oficial" do dia 19 do mês de dezembro de
1938, a fls. 25.839140, relativo à concorrência administrativa, que
será realizada nesta Diretoria, no dia 28 do ipês de dezembro de
1938, liará fornecimento de artigos do' grupo 46.
2. Outrossim, previno DOO interessados que no referido edital
devem ser feitas as seguistes retificaç6es:
No item 13 onde se lê guebrado. leia-se quebrado.
1?,:elua-se e número de ordem 28, por estar incluido indevidamente, devendo os senhores concorrentes deixar .0 respaetive espaço
em tranco, afim de que o mapa comparativo não seja alterado.
Entre os itens 62 e 63, exclua-se: de 1!4"
_Comissão de Concorrências da Diretoria nle Fazenda da Marinha,
en,
dezeinbro de 19:38. — 'ase: Spn1.elli, :capitão t ‘inecte, conjaz naa, secrezgrio.

num,

EDITAL DE REFERÊNCIA

1. De ordem do Exmo. Sr. contra-almirante diretor geral de •
Fazenda, chank a atenção dos interessados para o edital que ae sobe
publicado »no "Diário Oficial" do dia 19 do mês de dezembro de
1938, a fls. 25.840, relativo à concorrência administrativa, que sertt
realizada nesta Diretoria, no dia 2.8 do mês de dezembro de 1938, pari
fornecimento de artigos do grupo 47.
Diretoria de Fazenda, em 21 de dezembro de 1938. — JosJ 8~'d.
telli, capitão tenente C. N., secretário.

Diretoria de Fazenda
COMISSÃO ,DE CONCORRÊNCIAS
EDITAL DE REFERÊNCIA

1. De erdein do Exmo. Sr. contra-almirante diretor geral de
Fazelida, chnm m atenção dos interessados para o edital que se acha
publicado no • Liiário i./ficial" do dia 19 do mês de dezembro . de
1038, às fie. ::5.84041, relativo à concorrência administrativa, que
será realizada nes t.r. r, ireforia, "no dia 28 do mês de dezembro-de
1938, para 1e.rnecimento de artigos do grupo 50.
Diretoria de 1, nzenda, em 21 de dezembro de 1938. — José Sportelli, capitão tentrte C. N., secretário.

Diretoria de Fazenda
e()MISS_z ÃO DE CONCORRÊNCIAS
EDITAL DE REFERÊNCIA

1. De ordem Ou Exino. Sr. contra-almirante diretor geral de
Fazenda. chamo
Menção dos interessados . p4 a O edita/ que se
a . tha p ublicado ro Oficial" do dia 19 do mês do dezembro
de 1938. a fls. 25.8!.: relativo à concorrência administrativa, que
será realizada nesta diretoria, no dia 28 do mês de dezembro de
1938. nara fornecimente de artigos do grupo. 51.
Diretoria de Fillei,da. em 21 de dezerhbro de 1938.
José
Sportelli, cap. ten. C. N., secretário.

Diretoria de , Fazenda
CO:diSSÃO DE CONC011111NCIAS
ED t.L DE REFERÊNCIA E RETIFICAÇÃO

1. De ordem do Exmo. Sr. contra-alaniante diretor geral de
Fazenda, chamo 2 atenção dos interessados- para o edital que se
acha publicado nu 'Diário Oficial" do dia 19 'do mês de dekenibro
de it)38. a fls. , 25.811. relativo a inncorrência administrativa, ;que
será.. realizada resta airetoria. no dia 29 do mês de dezembrO de
1038. para fornecimento de artigos do grupo .52.
c. Previno outrossim, que no referido edital deve ser feita a'
seguinte retificação:
Nu item 20, o simbolo é 52-G-i-A;
Comissão de Concorrências da Diretoria de Fazenda da Marinha,
em 21 (13 dezembro de 1938. — José Sportelli, capitão tenente; con,
tador na.val-secretárie.
Diretoria de Fazenda COMISSÃO DE CONCORRÊNCIAS
1:DI' r ^i DE REFERÊNCIA E RETIFICAÇÃO
1. De ordem ,o Exmo. Sr. .contra-almirante diretor gerai' ao
Fazenda, chamo 'a atenção dos interessados para 0 edital que se
acha publicado no '1...iário Oficial" do dia 19 do relês de dezembro
de 1938, a fls. 25.8a2, relativo à concorrência administrativa,- que ..
será realizada nesta diretoria, no* dia 29 do mês de dezembro de
1938, para fornecimento de artigos do ,grupo 56.
•
2. Previno outta.ssim, que no referido .edital deve ser feita N
seguinte retificação:
*No item ti, onde se lê: 32 x 6, leia-se. : 36 z 8.
Comissae de Concorrências da Diretoria-de Fazenda da Marinhai,
em 21 de dezembro do 1938. — José Sportelli, eapitito tenente, ema-,
tador naval-secretárli .

Diretoria de Fazenda
COMISSÃO DE CONCORRÊNCIAS
rni-rA., DE REFERtNelA E RETIPIOAÇÂO
1. De ordem do Exmo. Sr. contra-almirante diretor gerai cao
Fazenda, chamo a :11.,ençãq dos interessados para o edital que E*
ac ha pliblieado '110 `T,Lii4rio Oficial" do dia 19 ,do.. mês ide dezembro
do -1938, a fls.. 25.8/.2, relativo à concorrência adininistrativa, 49,10
será realizada nesta diretoria, no dia 29 do mês de desço)** Ai!'
1938, para fornecimento de artigos do grupo 59.
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2. Previno outausesim, que no referido edital deve ser feita a
jeguinte retificação:
Entre os itens 7 e 10, acrescente-se os números de ordem 8 e
i, respectivamente para Pedra britada as. 2 e 3.
Comissão de Concorrências da Diretoria de Fazenda da Marinha,
21 de dezembro de 1938. — José Sportelli, capitão tenente, cortador naval-secretário.
Diretoria de Fazenda
-CCMIS,'SÃO DE CONCORRÊNCIAS
EDITAL DE REFERtINCIA E RETIFICAÇÃO

1. De ordem do Esmo. Sr. contra-almirante diretor geral de
Patenda, chamo a atenção dos interessados para o edital que se
acha publicado no "Diário Oficial" do dia 19 do mês de dezembro
ale 1938, a fls. 25.842, relativo à concorrência administrativa, que
~á, realizada nesta diretoria, no dia 29 do mês de dezembro de
1938, para fornecimento do artigos do grupo 62.
2. Outrossim, previno aos interessados que no referido edital
deve ser feita a seguinte retificação:
Logo abaixo do item n. 1, deve-se ler:. 2 tipo E, um.
Comissão de Concorrências da Diretoria de Fazenda da Marinha,
em 21 de dezembro de 1938. — José Spc;rielli, capitão tenente, contador naval-secretário.
Diretoria de Fazenda
(COMISSÃO DE CONCOBRENCIAS)
EDITAL DE REFERENCIA

i De ordem do Exulo Sr. contra-almirante diretor geral de
Fazenda, chamo a atenção dos interessados para o edital que se acha
Publicado no Diário Oficial do dia 19 do mês de dezembro de 1938,
fls. 25.842, relativo à concorrência administrativa, que será reaLig ada nesta Diretoria, no dia 29 cio mês de dezembro de 1938, para
fornecimento de artigos do grupo 63.
Diretoria de Fazenda, em 21 de dezembro
. . de 1938. — José Sporteltt„ 1 tenente G. N. , secretário.
Diretoria de Faienda
COMISSÃO DE CONCORRENCIAS
EDITAL DE REFERENCIA E RETIFICAÇÃO

Dezebro
rn fla 1928

k. Da matrícula:
Inscrito o candidato, a admissão sorneuto será outorgada se o candidato satisfizer as seguintes condições, dentro do número de vagas.
existentes, e de acordo com a classificação que obtiver no concurso
de achnissão:
a) condições físicas exigidas para o serviço naval, verificadas em
inspeção de saude, perante urna junta de eine° (5) médicos;
b) aprovação em concurso de admissão, feita na sede da Escola
Naval, censtante de provas escritas de Português, Matemáticas e Física
e Quan,;"ca, de acordo com os programas de ensino do Colégio Pedro II.
4. Forma de requerimento e de declaração de estado civil:
a) requerimento dirigido ao diretor:

MODELO A
'Senhor almirante, diretor da Escola Naval.
mãe viuve, tutor ou procurador
,
F
eres especiais para requerer matrícula do menor.
COM
anos de idade, brasileiro, requer a V. Ex. se
, com
digne de mandar inscrevê-lo como candidato à matrícula nossa Escola,
no cru se (de aspirante a guarda-marinha ou de aspirante an Corpo do
Fuzileiris Navais, conforme for o caso).
Declaro acettti . as responsabilidade estabelecidas no Regulamento
da leci,a e no seu ,Regimento Interno.
Nestes termos
Pede deferimento.
— Firma reconhecida e juntar dois retratos
Observações —
peqeenos dc tipo identificação:
2." — A míli viuve, tutor ou procurador deve apresentar os títulos
" lnas sua responsabilidad e legal em relação ao candidato.
Que rdo'; 0nve
!t; foi rua da declaração de estado civil:
MODELO
-Declaro que meu filho, tutelado ou correspondido, r.,
, é solteiro e residente à rua
(Estr.mpilhado, firmado com duas testemunhas, que deverão ter
suas fue eas reconhecidas.)
5. Observações gerais:
a) todos os dc.eunientos exigides para a inscrição, além dos selos

comuns, levam mais urna estampilha de 14;000 e um selo de ,Ldueação
de 8200 denominados selo ,i de juntadas, que serão colocados nos doeureentns e inutilizados pelo secretário da Escola;
b:. Qualquer outro esclarecimento poderá ser obtido na Secretaria
da Es o ote Naval.
SN ... ataria da Escola Naval, em 15 de dezembro de 1958. — João
hIni Ur, capitão de fragata, secretário.
“,
A nei

De ordem do Exmo Sr. contra-almirante diretor geral de
se acha
Diretoria do Ensino Naval
Tateada, chamo a atenção dos interessados para o edital que de
zublicado no Diário Oficial do dia -19 do mês de -dezembro 1938,
STRUÇOES p ana E X AM ES DO PESSOAL DA MARINHA MERCANTE
fls. 25.842-43, relativo à concorrência administrativa, que será reaazada nesta Diretoria, no dia 29 do mês de dezembro de 1938, para
1. Os exames serão realizados na Er ola Naval no ..més de ajbrnecimento de artigos do grupe 64.
neiro próximo trituro, para os candidatos a capitão de longo cu: so,
2 — Previno outrossim, que no referido canal devem ser feitas primeiro e segundo pilotos, primeiro e segundo maquinistas. priis seguintes ietificações:
meiro e segundo niuli-isles e primeiro comissário que req-ierein a
No item 8, o número da Ct.earola é 36.
sua inscrição ao diretor geral do Ensino Naval, de 1 a 31 de dezembro
O símbolo do item 37 é, 64-E-3.
CIO corrente ano.
Retifique-se o segundo número de ordem 45, pa.ra 46.
2. Os requerimentos de :nscrição deVerão ser acompanhai-les
N itent 54, acrescente-se o número 18, referente ao Passador. dos seguintes documentos:
Comissão de Concorrrsecia as Diretoria de Fazenda da Marinha,
em 9[ de dezembro de 1938. — José Sportelli, capitão tenente contaa) prova de que é cidadão brasileiro e maior de 24 anos para
capitão de longo curso. primeiro maquinista, primeiro motoriste,
dor naval, secretário.
primeiro comissário e maior de 18 anos para primeiro e segundos
pilotos, segundo maquinista. segundo motorista.
Escola Naval
b) prova de que é matriculado na sua categoria em unes das
Aom-ss.'io AC MIS.
Capitanias de Portos:
c) prova de que tem. na categoria, pelo menos dois anos da emDe ordens do Sr. coutra-alinirante diretoe, comunico a quem intereesar que na Escola Naval, Ilha de Villegaignon, acham-se abertas barque, exceto para segundo piloto, cujo tempo de embarque sere na
mínimo de um ano:
as inscrições para a matricula no Curso Prévio, de acordo uoin o que
d ). última carta. certificado ou titulo que possuir;
is segue:
carteira de icleeticeide:
-e)
1. Número de vacas:
f) dois reik-atus tamanho 3 x 4, para carteira de identidade ou
O etimero de vagas, tanto para os candidatos ao Corpo de Oficiais profissional.
3. A prova exigida .na alínea a do Rein anterior será disoensana
da Armada como para os candidatos ao Corpo de Fuzileiros Navais,
quando constar dos documentos exigidos nas - alíneas a. e e'd, do ineeme
ser fixitOn oportunamente.
item.
Das inscrições:
4. Os - candidatos a é'xanies pagarão ao ato da inscrição a taxa
a l5 de janeiro de 1938 serão recebidos, na Secretaria da de 10000 (dez mil réis), - e selo de Educação, depois de defei miemo
De
t O ás 14.-horas, os requetimentos (modelo A) instruidos oe sua inscrição pelo ' diretor geral do Ensino Naval..
,Escola,
es documentos:
a) esta taxa será cobrada, para cada uma carta requerida eia
oom os
e.teade de Sande Pública, provando que o candidato lei Estampilha afixada no próprio de inscrição:
lue:io- de seis meses; .
• b) o candidato que pretender a obtenção de mais de urna carta
vacinado
.-. de idade fornecida pelo Registro Civil, para provar deverá requerer a sua inscrição para os respectivos exames de cada6) ri
da
matricula,
ano
brasileiro e que, em 1 de abril do
uma dessas cartas.
que o es e
4onta ali ia.- ie . 18 anos de idade;
5. Os -candidatoa inscritos deverão ser inspecionados de saúdo,
de bons ati;mcedentes, lOrnecido pelo Gabinete de Iden- só podendo ser submetidos a exame aqueles que forem julgados aptos
c) l
no lugar onde houver, ou por autoridade com- Para a vida do mar.
•
edificação e
%atente;
0.
Os
exames
serão
prestados
perante
mesas
examinadoras,
et) dçe/aração escrita (esiernunbada de que o oondidlto é solteiro
ompostas de três membros do corpo docente da EseOia Naval, doa,

04odeto B) •
AL corar/cedi) do ourai; oaound6rja,~2A el=

't EMA iike4 .41416,0 00r4 WW~1§4.
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DIÁTITO OFI(IAL, (Secção 1")

fzer parle da mesa examinadora, parentes até
seguodo g iau civil, por consaguinidade. ou por afinidade, non: , tão
touco examiliar os seus parentes uêsse mesmo grau de parermt.co.
8. A nisteria do programa será dividida em pontos, pelos merntiros da me s a examinadora na presença do representante da Diretoria
'do Ensino Naval, momentos antes de ser iniciada prova, não de:vendo o número de pontos ser inferior a seis (6) nem superior a
!dez (10) e de modo que em cada polito conste uma parte do prolrama:
a) dêsses pontos será sorteado um para a prova escrita, ficando
Oa demais paru a prova oral, se houver;
b) o ponto para a prova eacrita será sorteado duas horas antes
'do infeto da prova, podendo os candidatos, durante êsse tempo, coraanilar os livros e apontamentos, ficando. entretanto, inteiramente
/vedado comunicar-se corri qualquer pessoa, mesmo da mesa examinadora;
c) esgotado êsse prazo, todos os livros e apontamentos. exceto
Aáboas e almanaques, deverão ser recolhidos e colocado; fórá do atranca dos candidatos.
9. As provas escritas constarão de três questões, sorteadas
dentre seis, formuladas pela Comissão examinadora, na presença do
Xepresentante da Diretoria do Ensino Naval, durante o período de
duas horas que antecedem a prova.
10. As provas só terão inicio com a presença de todos os
Membros da Comissão e do representante da Diretoria do Ensino Naval.
fôlhas de papél serão rubricadas por todos os membros da CoMiss'áo examinadora e pelo representante * da Diretoria do Ensino
Naval, tendo afixado o retrato do candidato.
As folhas de papel recebidas e as sdicionais que forem fomeidas, deverão ser rubricadas como acima, sob pena de invalidar a
prova.
As folhas distribuidas a cada candidato, deverão ser restituidas
No ooncluir a prova, exercendo para isso, a Comissão examinadora,
especial fiscalização:
a) depois de sorteadas as questões devtrão estar sempre preNentes no mínimo dois membros da Comissão examinadora;
b) o prazo da prova escrita será de trais horas, findo qual o
'examinador que estiver como fiscal recolherá as provas dos candiOatos e que serão julgadas imediatamente, pela mesa examinadora
que, para esse fim, se reunirá em uma sala fechada.
Não sendo possível o julgamento imediato, as provas deverão
iser - guardadas em envelope lacrado e rubricado,pela Comissão o pelo
representante da Diretoria do Ensino Naval, - em cofre e abertas
Oportunamente para julgamento, sempre na presença de todos os
membros da Comissão:
c) durante o prazo da prova ninguem poderá entrar nao sala
pude ela se realizar;
d) durante as provas nenhuma pergunta ou contsulta poderá
Oer feita a quem quer que seja, pelos candidatos, sob pena de invajidar a sua prova e ser considerado inhabilitado;
e) para evitar o acima exposto a Comissão deverá formular 41;
questões com toda clareza.
11. O candidato. que fôr encontrado com apontamentos ou notas particulares será retirado da sala e perderá o direito de continuar a prova, sendo desde logo, considerado reprovado.
12. No julgamento das provas cada membro da. mesa'eíaminadora, inclusive o presidente, dará uma nota de O a 10. e a, nota
final será a média das te eis notas dadas contando-se como ' uma unidade a fração igual a 0,5 ou superior, despresando-se a fração inferior a 0.5.
13. Serão aprovados, ficando dispensados da prova oral, os
candidatos que obtiverem nota final — sete ou superior, na prova
escrita:
a) os candidatos que obtiverem na prova escrita nota final
quatro. cinco ou seis, serão submetidos a prova oral e serão considerados aprovados quando à média aritmética das notas finais das
duas provas (escrita e óral), fôr igual ou superior a cinco, e considerados reprovados no caso contrário:
b) o candidato que na prova escrita obtiver nota final — treis
ou _inferior. será considerado reprovado;
c) cada examinador poderá arguir o candidato durante 20 minutos no Inf./Mato.
14. O resultado dos exames será registrado em livro próprio,
suido lavrada a competente áta pelo Secretário designado pelo diretor geral do Ensino Naval, contendo todos os resultados das provas
a que foi submetido o candidato e que será assinada por todos os
membros da mesa examinadora.
15. Ao candidato -que, por motivo de moléstia, comprovada
por atestado médico, faltar a alguma prova no dia designado. e requerer dentro de 48 horas, depois de' realizada a referida prova será
•
concedida uma segunda chamada.
16. Os candidatos a segundo ou primeiro pilotos e capitão do
longo curso. além dos exames e exigências anteriores, deverão apresentar uma derrota individual, nas seguintes condições:
a) para segundo piloto — uma derrota estimada completa CQ111
Os . respectivos cálculos;
b) para primeiro piloto • — urna derrota completa, contendo
cálculos e pontos, observados;
e) para capitão de longo curso . — uma derrota . .completa de
viagem de longo curso, contendo cálculos de pontos 'observados por
gataiquee astro, o o respec ti vo registra diário gos cronômetros-
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17. Os candidatos a capitão de cabotagem não farão exame
mas apresentarão uma derrota completa de viagem de cabota
contendo cálculos de pontos observados, e perante a Comissão e
minadora, defenderão a sua derrota, só obtendo a carta se fôr jul
gada satisfatória.
18. As derrota s . d f, que tr gf r, m os itens anteriores, só serão vá,
lidas, quando rubricadas polo comandante *do navio, ou pelo imediata
po seu impedimento e corresponderem à época posterior a 1934.
19. O detalhe dos exames será ordanizado pela Diretoria do ES
sino Nava,' que resolverá todos os assuntos e omissões que se apre
sentarem no decorrer desses exames.
20.0s candidatos a segundo piloto, segundo maquinista, segundt
motorista, farão exame de uma parte geral preparatória sêbre as se,
guintas matérias:
a) português;
b) aritmética, algábra até equações de 1' grau, inclusive',
e) geometria geral, corografia do Brasil, noções de cosmografia
historia do Brasil;
d) geometria plana;
e) física e química;
f) desenho linear.
21. Serão dispensados dos exames do Item anterior os candidato
que apresentarem certificados de aprovação em exame final nos cgr-,
aos das institutos de ensino secundário oficiais ou equiparados.
22. Os exames técnicos versarão Obre as matérias constantes doa
programas respectivos, organizados pela Diretoria do Ensino Naval.
23. As atas e provas dos exames serão arquivadas na DiretOria
do Ensino Naval.
Diretoria do Ensino Naval, em 12 de novembro de 1938. —
Benjamin Constante de llagalhãe3 Serejo, capitão-tenente, auxittie
da 4' Divisão da D, Ens. N.

MINISTÉRIO DA GUERRA
Primeiro Regimento de lnrantariti
CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA
EDITAL N.

2

Chama-se E atetWio dos interessados para o edital de concaø.
rência adminlsti. ativa, publicada ne "Diário Oficial", de 14 do soe.
rente mês de dezembro, à página n. 25.343.
Quartel ao 1 0 Regimento de Infantaria, na Vila Militar — rottpitai Federai lê de dezembro de 1938, --Osioaldo Vareja° da reg*
seca, 20 tenente, secretária do C. A.

Diretoria do Serviço de Engenliarik
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de ebneoC:4
' •
rência pública, publicado no Didrio Oficial de 16 do corrente,
'•
gina 25.634.

Diretoria de Fundos do Exército
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de conoterência publicado no Diário Oficial de 10 do corrente, ik págiaa
25.618.

Nona Região Militar
DESTACAMENTO DE OESTE
REDIENTO MIXTO DR ARTILHARIA

Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concarrência publicado no -Diário- Oficial de 17 do -corrente; à página
25.737.

Quartel General da Primeira Região Militar e 1' D. 1.
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de conetu,rência publicado no "Diário Oficial" de 17 do corrente, à página
25.738.

Estado Maior do Exército
SERVIÇO DE PR6TEÇÃO AOS

~os

Chama-se a atenção dos interessados para o edital de conoutrórida publicado • no "Diário Oficial" de 17 do corrente, à págires•
25.730

Regimento Andrade Neves
•

Chama-se a atenção dos interessados para o edital de coricor- •'
pá,giojd.
rência publinakdo no Dicirie Ofkiat de, 16 do corrente,
;215.6j0.

.,

2 .1; 191j
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Escola das Armas

Colégio Militar do Rio de Janeiro

Chama-se a atenção doe interessados paaa u edital de concura
saneia adtainistrativa, publicado no "Diário Oficial" de 14 do carretale, à página n. 25.306.
Quartel na Vila Militar, 17 do dezembro de 1938. — Sylvio Alves
eatlio, capitão, aecretário.

Chama-se a atencão dos interessados . para e edital de eonciáre
ruiria publicado no "Diário Oficial" de 20 do corrente, à págind
26 . 995.

Centro de Preparação de Oficiais da Reserva
Chama-se a afeução dos interessados para o edital de concorrancia publicado »o Didrio Oficial de 10 do corrente, à página

a5.614.

Serviço Central de Transportes

c;a

Chaina-e a atentsão dos interessados para o edital de concorréupublicado no Dif í rio Oficial de 12 do corrente, à página 25.110.

f.a1 ,...lrat .ócio Químico Farmacêutico Milítal
4:1nona-se n!euy0 doi. interessados para o edital de concoraaneia ado . .ini z Irativa. publicado Ti) Diefrio Oficial de 14 do corrente,
fi pagina 25.200.

Estado Maior do Exército
COaalaaHO DE ADMINISTRAÇÃO
coNI:onni:NCIA ADMI N ISTRATIVA PARA 1939

Edital n. 4
Acha-se publicc io no Didrio Oficial de 8 do lorrente mês, pátias 21.793-24.795, o edital n. 3, relativo à concorrência desta repartição para o ano de 1939.
Os interesado, si_!rão atendidos pelo secretário do C. A., nos
imas útea, das 14 à 1 G horas.
•
As propostas, em envelopes lacrados, devem ser apresentadas
juntamente com o, rCiillOrinleRIOS de inscrição.
As ia Itõs n o admitidas até às 10 horas do dia 24 do corvente mês.
•
O regi.,:xo da, p ropostas, em mapa apropriado, s,!ra, feito a partir
das 13 horas de 26 l corrente, com a presença ou 1, revelia dos interessados, sendo • 'smas propostas rubricadas para a devida
pu ração
Rio tie Janeiro,. C. F. 9 de dezembro de 1938. — Capatão
udo (i b'Peitag nolim, secretário do C. A.
PC;11!4 • 11'1) Batalhão

de Pontoneiros

Chamasse a ab . eaae dos interessados para o edital de .T!oncor-

rência publicado no "Diário Oficial" de 20 do corr-nre, à página
25.873.

,Sttiolieetoria de Transmissões
Chama-se a atei/cão dos interessados para u edital de concorrência publicado no -Diário Oficial" de 20 ao corrente, à página
25.970-.

••••.n;~

Comissão Central de Requisições
De ordem do Sr. presidente do Conselho de Adrninistraotio deataa
Comissão e de acordo com o art. 52 (19 C. C. P. U. e demais dias
posições em igor, acham-se abertas as inscrições até as 14 horas de
dia 30 do cor: ente, para o fornecimento, durante o ano de 1939, doa
artigos, cujas releções se encontram nesta Comissão, dos seguintes
grupos:
I — Mater;a1 de expediente e papelaria (com a ressalva do mar4
terial a ser fornecido pelo Estabelecimento do Material de Intendência da .1.a R. M.
ii — Material de limpeza e conservação.
1.11 — Máquinas.
Q. G. na Capital Federal, 15 de dezembro de 1938. — Theodo/ine
Arilo liocirigue.R, 2.0 tenente convocado, secretário do C. A.

Escola Técnica do Exército
aliama-se a atenção dos interessados para o edital de concurrénoN
p ublicado no ")iário OrieJal", de 12 do corrente, à página nüme"
ro 25.111.

Quarto Es:quadrão do Segundo Regimento de Cavalaria
Divisionário
R M. — 2 D. 1.5
Chama-se a ai ,?rict .!os interessados para os editais de concore
rê ii rj ia publicacios lijdrio Oficial de 13 do corrente, às páginas,
25.227 e 22.22 .7L — Tkoci)U!o Ferraz Filho, capitão comandante a
presidente do a. A.

Diectovia de Saúde do Exército
SA.NATõl:10 MILITAR DE ITATIAIA

Chama-se abataaa doa interessados para o adital de concora
ralt s 'a aduana .rativa, permanente, publicada no Diário Oficial de
g do corrente a página 21.916.
Bonifica, ao Estado do Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1938,
de a(tuaii saa iia, 20 tenente de admbinistração-teaoureirta
iII •

,H • toria Geral do Ensino do Exéreite
C0a1ISSÃO DE CONCORRÉNCIA
coNctiiiiNCIA ADMINISTRATIVA

Edital N. 2
Charna-s» ' ?1P:flo dos interessados para o edital de concorréacda,
publicado no -1) . o." o. 291 do 19 de 7
de 1938 página ntaa

zembro

iiicro 25.872.
Quartel em ,andarai, 15 de dezembro de 1938. — ~anjo Viam,"
ten. ce/.-presid,
LI e,

Estado Maior do Exército
Estado Maior do Exército
vs1:0LA DAS ARMAS — CRUPo Es(:01,A

Chama-se a :deni:ão dos interessados para o edital de concorrência publicado no "Diário Oficial" de 20 do corrente, à página

25.996.

Inspetoria Geral do Ensino
E- ís1,A DaiS ARMAS — GRUPO ES,GOLA
sP:viço

,APROVISAMSNTO

E, , i1 ,1 1 de coné-orrência

coa-taho de Administração
De ordem .ie Fr. presidente do Conselho de Administrarao.
faio pliblico a os i 1 e .i. es::ados que desejarem fornecer a estai
c oNCORRANCIA ADMINISTRATIVA
Ge.dade os arli . :os abaixo relacienados durante o Quaterno do ano
alhama-'ca a atenção dos interessados para o edital de RORCOP- de 1939, que e , :a alriipo reeenerit proposta para 1; 3 referidos fomeraneal administrativa publicado no "Diário Oficial'' ae 20 ato corren- cai-tantos até à., l0 liara , ao dia 27 do corrente rnès.
te, a página 26.00e.
Os interessa r t ,_;s
apresentar requerinWntos endermadoo
Vila Militar, 21 df.: dezembro de 1938. — 111(ben ./Mrei() Barbosq,
presidente tio 4.:enselho de Administração, peaaido inscrição,
2(' tenente. secretário do C.A.
asampanaajos de o s docuniento3 compaobatérias da idoneidade comercial, ata às 9 borP ct fio dia 5.6 deste mala.
Os doanmen!es p --- ss ario- ao julgamento ritS::1„ idaneldade do
Primeiro Grupo de Artilharia de DOrso
car,aorrente F;,:o n p ie se refere o Aviso Ministerial n. 758 de 12
Chama-se a alenujin dos interosatdos para o editai de concor- tio novembro de 1.9.37 ;
ri-to no "Diário Of d? 17-11-im forência publicado no "Diário ()Mia!" de 20 do corrente, à página Ihs , 22.790 e 22.791.
2 ti -0)2.
ft eota.assarates soiciiese..ce às seguintes condições de coneora.
r , • ia e fornealmento:
I — Remeesa das propostas, devidamente seladas, em ditas vias,
Companhia Escola de Engenharia
p ai uma eobreearia fechada:
til el , eão doa. inter fPssadu-; para o edital dê coneorII — Declaração na proposta, clara . e positiva do inleaacsado,.
'„::a publicado no "Diário Ofici ar de e gtip corrente. '
;I Págirlik aatanafesaia_sa esaabeleaadas na presente .edital e a:: de
26.005.
eó ll i a0 de Contataiiiame c1 mãos

Campo de Instrução de
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A 23., Azeitonas verdes. estrangeiras, lata de 1 quilo, lata.
til - As propostas serão urna para cada grupo de artigos a for:gLecer, segundo as designações e números de ordem, como todas as A 24. Azeitonas pretas, estrangeiras, lata de, 1 quilo, lata.
B 2. Banha de °deo, latas de 2 quilos, lata.
suas discriznina0es e preços por extenso e em algarismos;
IV - Os requerimentos e as propostas serão feitas em papel de B 14. Bacalhau do Porto, quilo.
13 15. Bananada, quilo.
0.22 x 0,33, sem rasuras, emendas ou entre/Mu;
V - A falta de observâncea de qualquer exigência do presente :6 18. Batata inglêsa naAAonal, amarela, quilo.
edital implica na exclusão do requerente, do número de candidatos e 1; 18. Biscoitos alfabéto, latas de 112 quilo e 1 quilo, quito..
• 23. Biscoitos champanha, latas de 112 quilo e 1 quilo, qufisam
..nicori. Sacia ;
VI - As propostas serão julgadas em reunião do Conselho de 15 29. Biscoitos sortidos, latas de 112 quilo e 1 quilo.
Aotniniatração. Este julgamento será no dia 20 deste ma e p B 31. Bolachoes, quilo.
C 2 Camarão, em latas de quilo, lata.
r": trotas;
VII - O fornecimento dos artigos, caberá ao proponente que C 3. Camarão seco, quilo.
4. Cangica, quilo.
otcrecer preços mais vantajoso, não podendo, em caso algum, o ret.rido proponente negar-se a satisfazer a encomenda sob pena de C 6. Chá preto, nacional, quilo.
s y excluido do registro de inscrição e aartWr 3dor sua conta a Me- C 8. Chá verde, nacional, quilo.
C 11. Compota de abacaxi. lata de quilo, laia,
reasa de preço da aquisioão do artigo;
VIII - O preço das propostas não poderá exceder dos da praça e C. Compota de goiaba, lata de quilo, lata.
..z..,, , aerecido de 1.0 % e vigorarão pelo prazo de 4 meses considerando-se ' Cl 13. Compota de cajú, lata de quilo.
.o_ d; poorogado por igual prazo sucessivamente até a terminação do exer- C 14. Compota de pêssego, lata de quilo, lata.
'. ad.io, financeiro, se antes de 15 dias do mesmo prazo da terminaoão, C 15. Compota de morango, lata de quilo. lata,
..•?---, o Grupo ou o negociante não declarar por escrito que não deseja sua C 10. Compota de f 1 gos. latas de quilo, lata.
E • 1. Ervilha seca, quilo.
a.-------a prol rogação:
IX - Todos os artigos as fornecer serão de 1. a qualidade, de acor- E 2. Ervilha em lata, lab.
..-- •
F 18. Fubá de milho, quilo.
• - eia com as especificações que acompanham o presente edital;
• X - Os artigos que forem objetos de fornecimento, ficam su- G 5. Goiabada, quilo.
*----7-?.
;
je:tcs a todo e qualquer exame julgado conveniente para sua acei- L 1. -Leite de coco, litro.
L 2. Leite . condensado, lata do 112 quilo, Iate,.
.-,es .tddi :
*
, NI - Os pedidos' deverão ser' satisfeitos dentro de 48 horas a L 3. Leite de vaca, litro. •
••-•
doo - partir do recebimento dos meamos,. excetuando-se os pedidos diários M 1. Maaarrão. pacotes de 1 a 5 quilos, quilo.
.'"aaçaerne, veaduia, peixe etc.-) que devem ser satisfeitos dentro do M 2. Maisena, pacotes de 200 e 400 grs., quilo.. •
3. Manteiga. quilo.
.
M
pease de 8 (oito) heras;
4. Marmelada, quilo.
XII
Os
artigos
regeitados
serão
substitoidos
dentro
de
um
M
'
•':•:aed
11.- Mate em lata . de 112 quilo e 1 quilo, quilo.
ord.-, aeaso eetipulado-pelo Grupo tendo em conta as necessidades dos M
O 1. Oves de gal'nha, dúzia.
freemos:
XIII - Os artigas reousados, ficarão a disposição dos interes- P 1. Palmito em conserva, lata.
.- sacos, porem. deverão .ser retirado até 3 dias após a comunicação P 2. Pocagada. quilo.
pena do serem inutilizado- ppla Unidade e nem o direito de re- P 1. Petit-pes n. 0. lata de 112 mino, lata.
P O. Petit-pois n. 2, lata' de 112 quilo. /ata.
,
c o.naacão c aber . ao foonoresior:
,
oz.,:
'XIV - No caso do não oumprimento das ettlueulas X[ e XII, fi- 12 2. Queijo Parmezon. quilo.
3. Queijo prato, quilo.
er t.r• No os fornecedores sujeitos a multa de 10 c;d• sobre o valor total *0
.,..---..
4. Queijo Palmira. quilo.
c».-_, .edi]o. Sendo o mesmo arti go rPgPitadn , lime 2 a vez, e..ta Unidade Q
quilo.
noo dará conaprer outro onde achar com-enjaule por conta dra for- T 1. Talharim.
T 2. Teucinho de forneiro, quilo.
-s
e eedor;
ae=
XV - Em caso algoso o regociaute inscrito e escolhido para T 3. Toucinho salgado, quilo.
•:::. fe»leeer, poderá recosoar-se a sal islozer qualquer encomerda ou- V 1. Vir:tigre raciona l , iiiro.
•
, to . ers
dpo
-.. r-ido. sob pena de ser excluido o seu nome ou arma e de correis
sua conta a diferdnça de peeeo do que foi adquirido pelo Grupo
e. s a
ireoca,
e mie será deduzida da esoosão de que trata o item XV do presente (; 1. Coroo
eC . 2. tdi•ne d a cabrito. fresca. quilo;
ek i:al
XVI - Fica o Genao cum dii eito de roso.udir o ajuste nos se- C •3. Carro de porco, fresca, quilo.
4. Carne de porco salgada, quilo.
g botes casos: 1°, quando e proponente comoter 3 infraçoes doe estio C
1. Iraogos, quilo.
pao,das no presente edi ial semhaver motivo justificado, e 2', (man- r 1.
••.
Galiuba e, garoe.
G
de atender os pedidos legais;
e_ deixar
ode carne de porco, quilo.
XVII - Os pedidOs de lenha deverão ser sailafeilos uo prazo L 1. Lirouiça
Lireoiiço
de carne do vaca, quilo.
2.
3
dias,
todos
a
parL
de
od-: maenno de 10 dias e os de roupa lavada dentro
o
quilo.
1.
!aed
I'
•
. _o to da data d) seu recsbizoonto;
3. Pr es unto em conserva. quilo.
XvII - Os artigos de que treta este editai serão posto. no e de- P
ieceras de bovino, quilo.
• •_- Tó-Stos do Serviço de Aprovisionamento, deste Grupo, correndo to- V 1. V
lc:-o, Pescado nacional:
..':: Crs as despesas de transporte por couta dos referidas fornecedores,
XIX - A lenha será medida no chhão • dentro do quartel do ti 1. Mariscos; (cornarão, caranguejo, lagosta, .oetra. Oir!, • g*
•-- Co tipo;
rú s) , quilo.
XX - Os are!gos sujeline a peso, serão sempre recebidos pelo 1 1
:xe
delgon,
I
eao pos e If•quido. isto é; abatido o peso do recep• ente:
Grupo 1C-f..7, frutas, verduras e temperou
XXI - A carne verde deverá ser fornecida de acordo com o pe...• ;:'-• dic:o do Serviço de Aprovisionamento, devidarneute le g alizado. não rt. 1. Abacaxi, Uai.
'...-....: e p pr + 0 permitido o fornecimento de peças congeladas;
A 2. Abacate, uni.
XXII - Os fer o ecedores iacrun obrigados a foroucer, pelo' mes- ..,„ 3. Abóbora dágoa, quilo.
.: 9 .
•= mos preços aos Srs. oficiais e praças desta Unidade. os artigos coas4. Abóbora verde, quilo.
es da relação que acompanha o presente edital mediante paga- A 5. Acelga quilo.
•
.. - mento a vista;
O. Agrião, quilo.
•-=
XXIII -Os fornecedores deverão apresentar suas contas em A
A 7. Aipim (mandioca), quilo.
•
..--._
._ teSs vias até o. 3° dia útil de cada mês subsequente ao do fornecimen- A 9. Alface, qu:lo.
de. serviço:
re
•-oaos• to ou de psstação
A 10.Ahobora madura, quilo.
XXIV.- As -contas serão s agas em dia e hora pres olamente mar- A 11. Alho, quilr.
cados e depois de dividamente processadas;
- B 1. Bananas cento.
XXV - No ato da apresentação das propor:das os intereseadoa
2. Batata doce. quilo.,
- ter feito, de acordo com a lei, na Caixa Económica ou tesouraria do
3. Beringela, quilo.
G r upo, caução no valor correspondente. nos grupos que desejarem á 4. Bertalha, quilo.
foa recer, conforme discriminação que se segue:
3 5. Beterraba, quilo.
• •
1:000$000 C 9 . Canela em pê, quilo.
Carpo 10-22 Gêneros, doces e conservas alimentícias
500$000 O 3. Canela em rama, quite.,
- Gingo 10-23 Carnes
500$000 G 5. Cebola, quilo.
......
Grupo IG-26 Pescado nacional
•
:000$000 C. 0. Cebolinha, quilo.
Grupo IG-27 Frutas, verduras e lemperCs •
500$000 O 7. Cenoura, quilo„
Ceupo I0-34 Combustíveis
O 9. Coentro, quilo„
Grupo IG-22, doces, gênerose conservas alimentícias:
C 11. Couve, quIlo.
.
. .
G 12. Couve-flor, quild.
11, 1. Agua mineral, garrafa..
C 12. Cravo da India,
A 6. Meeira seca, quilo.
E 1. Erva doce, quilo.
A 18. Aveia nacional,, laminado, laia, de 700 grs., lata.
E 2. Ervilha, quilo.
A et. Azeita de oliveira, estrangeiro, lata de 1 quilo, lata.
•
n-n
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E 3. Espinafre.
G 1. Giló, quilo.
1. Inhame, gene.
1. Laranjas, cento.
3. 'Limão, dúzia.
4. Louro, quilo.
1. Maçã, dúzia,
2, Manga, cento.
Mamão, quilo.
Massa de tomate. /ata de 4.00 g rs.: latao
•
i. Maxixe, quilo.
7. Melão, quilo. .
8. Molho nacional, tipo inghle, vidre.
•
1.. Nabo, quilo.
2. Nozes, quilo.
1. Palmito, quilo.
2. Pêssego, cento.
2. Pepino, quilo.
4. Pêra, dúzia.
5. Pimenta verde, quilo.
6. Pimenta do reino, quilo.
7. Pimentão doce, quilo.
Quiabo, quilo.
2. Repolho. quilo.
I.. Salsa, quilo.
2. Tomate, quilo.
3. Tomate graúdo, para salada.
«1 1. Uvas nacionais, quilo.
\I 1. Vagens, quilo.
1. Xnxú, quilo.
Grupo IB-34, Conebustís eis :
1. Lenha, metro cúbico.
i
1. óleo combustível quilo.
Quartel do Magalhães em Dendoro, 13 de dezembro de 1038.
is-aios/ia Loboto, 2° tenente de adm. aprovisionador.
••••

Diretoria do Material Bélico
FÁBRICA DE CANOS E SABRES PARA ARMAR PORTÁTEIS
CONSELHO ,AumiNISTRATIVO

Edital de concornela administrativa

De ordem do Sr. major presidente do Conselho Administrativo,
liretor desta Fábrica, faço público que, de conformidade com o arligo 52 do Código de Contabilidade Pública da União e avisos números
7'60 de 12.-11-937 e '35 de 9-11-918. serão recebidas inscrições na Se. s.-•taria da Fábrica de Canos e Sabres para Armas Portáteis, na ci.: uldde Itajubá, Estado de Minas (4erais, até às 14 horas do dia 29
' cbive.nte mês, à Coneoreencia Adminislraliva, para fornecimentos
ei n orsos durante o ano de 1039, de acordo com as seguintes
A;‘ — Da inserioão:
A: inserição deverá ser roce:e:oda ao Sr. major presidente do
seisellio Administrativo desta Eilleesa, cumprindo ao interessado deesear em seu requerimento que se sujeita às disposições do Código
contabilidade da União é às exigências constantes do presente
Tal requerimento devidamente, estampilhado deverá esc bisrilido, por anexação, com os se g e lutes documentos:
i — Informação -oficial de que a firma cumpriu seus compro1 'eis no ano de 1938;
Quitação do ü1Lioo pagamento exigido (los impostos fede¡estaduais e. municipais, referimee a 1938;
Recibo que prove o últileo pagamento exigido de indústrias,
efissrio e renda, até 1918;
li_ eerimeado dO Wiesiériii do Trabalho, peio qual se ver1. H ue que a firma dispõe de dois terços do empregados brasi/eiros
wieágrafo 1" do Art. 33 do Regulamento anexo ao Decreto neintero
2 .29e. de 12 de agosto de 1931);
5- - Registre do Contrato Serial da firma individual, no Depor' enento Nacional de Indústria e Comércio, com declames.° expressa
iio capital;

,6. — EsIaLitio em original ou -Diário Oficial em que se achem
eludieados, com a aprovação em Registo, quando se tratar de sacieides anônimas legalmente constituidas, de acordo com o Decreto
o. 343, de 4 de julho de 1890;
"Diário Oficial" publicador de decreto que autorison a faia.•,..eas.,ira República, quando se tratar de 'Erma estranjeira;
ee— Certidão e guia de selo da Alfândega, provando que é imporHilota em grande escala., quando se tratar de artigos de procedência
. sa.njeira;
e,,e- Declaração no requerimento do negociante, indicando e ramo
sua o inGústria ou comércio, se é exclusivista, representante neinve,„opoprietário, ou .se negecia por conta. de terreiros
10-.— Os especialistas em obras, apresentarão atestados ,4a
orta de Engenharia:c-sobre a sua_ capacidade técnica e idoneidade
'
oao
— os poesuidwe s de cartas patentes, além da apresenlaçáo
a incarna, 111:mea1ão cole MuAentos, gue se acham ito wo da seerida sn•rtak
_
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12 — Os documentos acima deverão ser em original qu então
comprovados por certidões legais, não sendo aceitos documentes e3a,
pública forniu (aviso n. 771, de 5-V-934).
13 — Os pedidos de 1aSe1100 deverão ser claros e preeleoe, enuMerendo o peticionário no requerimento, os documento, esse avegente.
14 — Os documentos relativos aos impostos federais, estaduais
e municipais, prevalecerão até um mês depois da data legal para sua
renovação e o negociante que não apresentar dentro desse tempo os
p ovoe documentos, será excluído e não poderá, sem que os legalize,
tomar parte nas concorrências.
15 — Com exceção das cauções infra estipuladas, cujos recibos
deverão ser entregues a este Conselho, os demais documentos poderão
ser substituidos por uma certidão passada pela Diretoria de Intendência da Guerra ou pelo Serviço de Intendência Regional, em que
Se comprove que tais documentos foram presentes e julgados idôneos
pelos referdios órgãos.
16 — O licitante poderá inscrever-se em mais de um grupo, desde
que preencha as formalidades exigidas para cada um deles, devendo
entretanto, fazer proposta e caução em separado.
J.7 — As firmas já anteriormente inscritas nesta fábrica, exige-se
tão sómente as certidões das exigências dos incisos 2, 8, 4, 9, 12, 155
16 e 17.
B) — Das propostas:
18 — As propostas em duas vias, devidamente estampilhadas,
seni rezaras, emendas ou entrelinhas, ou, qualquer outra alteração
que possa estabelecer dúvida, serão entregues à Secretaria ou eu-,
viadas pelo Correio em sobrecartas não transparentes, devidamente
lacradas, contendo externamente as seguintes indicações, claramente
legíveis:
destinatáriv: Major, presidente do Conselho Administrativo
tta Eilbeica de Canos e Sabres para Armas Portáteis; •
b) nine da firnia concorrente;
e) proposta de preços à concorrência;
(i) grupo ou grupos do material a que se referir a proposta.
— Será mencionado na proposta, o preço líquido de cada'
artigo, abatido do desconto de qualquer vantagem, e escritos em als,arismos e por extenso.
20 — A todas as firmas inscritas, a Secretaria da Fábrica fomecera, por grupos, relações discriminativas dos artigos a adquirir e
determinará dia e hora para apresentação das propostas reepeotivasa
21•— Todas as propostas de preços obedecerão à ordem numérica
e Milicos alfabOticos da lista dos respectivos artigos, constantes doe
grupos fernecidos pela Secretaria da Fábrica; não se tomando em
consideraeão as propostas que alterem a nomenclatura e a classificação supra, dos artigos, enumerados nos diferenlee grupos.
22 — Os preços propostos devem se referir a material posto
vagão, correndo as despesas de transportes daí decorrentes, por
conla da FObrica,
-- Oe preços oferecidos nas propostas vigorarão pelo preze
de meses, considerando-se os mesmos prorrogades sucessivamente
per ignat peresto até a conclusão do exercício de 1939, se, antes de
15 dias, o proponente não requerer ao r. presidente do Conselho
Amnitrntivj,la Fábrica, a alteração dos preços existentes ou cancelareenlo de sua inscrição e se isto fôr de conveniência deste COnsolho Altninil.rativO, tudo de conformidade com o que estabelece o
art. ,GO do Regulamento Geral do Código de Contabilidade Pública,
reservando-se o este Conselho Administrativo, ainda, a direito de abrir
nova concoriericia se para isto julgar necessário.
24 — Ess-e-ão pedidos de preços aos ooncorrêntes inscritos à
medida dos n o cessidades, indicando-se então a data da entrega das
novas propostas; tais pedidos se referirão aos artigos que não constem
das relações da Secretaria, referidos no presente edital.
— Das cauções:
25 — Os artigos a adquirir serão divididos pelas grupos abalso
propunomes desierão fazer prova de que depositaram em Caixa
Eco/len-eco Foderal, sob caução, as seguintes importâncias ou títulos
federais. corno garantia dos respectivos fornecime,ntos:.
Grupo I — Máquinas diversas e pertences, aparelhos,
f(-ri..ag,tis de corte, de fixação e de controle, esmeris
e lixas especializada.s, etc. (caução)
40:00%000
Geie, IT — Aços comuns e de ligas especiais, brocas de"
aço, esmeris e lixas especiais e artgios correiatos
000$00
Gropnilui" — Ferragens diversas para construção, mate- Z e0
ria( para pintura, conservação e lubrificação, hmpesas e ar: igos relativos às lojas de ferragens
icaução)
Z :0,004000.
Grupo j yiterial para autornovel (caução)
:000$000
Grupe V — Mitiorial elétrico em geral (caução) ....-..e 4:000$000
Grupo VI — Ofa f esial sanitário (caução)
4:0008000
Grupo VII — Material de expediente (caução)
le000$000
Grupo VIII — Esquadrias de ferro, portas de aço e adigo,; de efieina mecânica (caução)
is000s000
11/10
— Máquinas e aparelhos técniceie',4 'artigos diversos p.!'a !aboratóriots e fotografias,'drogas
st . • • qui--.ames))
Pi
nu
t 0308000 •
s,,,e) X --- q aL
para oonstrueão e pequenas more11,13

ál0a1200), A~^^~0A5~„It.~.~..11..10~PWAk9genarl
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Grupo X — Máquinas para.esciever, calcular, arguia_ •
2:00(4000
vos, fichários, mobiliários, etc. (caução)
Grupo XII — Couros em geral,. tapeçarias, decorações,
1 :000$000
lonas, etc. (caução)
26 — Além da caução de inscrição supra, OS adjudicatáriás cau-'
cionacão para garantia cio iorneennentO dentro de 5 dias ., contados da
uata em que 'tiverem sido notificados para isso, uma importância
oe 10 To até a quantia de 50 contos e mais 5 Vc sobre -o que , excedei desta última quantia. O cálculo será feito de acordo com o máximo provavel das encomendas a serem realizadas na vigência da
concorrência, ou então de acordo com o montante de cada pedido.
O concorrente a quem lôr adjudicado qualquer artigo,
a7
que se negar a raier a caução para garantia do fornecimento, será
• coriaderado inidemeo.. (Inciso 2 da letra g do aviso n. 35, de 9-X1-938,
do Sr. ministro.)
28 — As cauções e.stipaladas no 3 incisce, 25 e 26 do pcesente
ed;tSi vigorarão durante todo o período da concoirOncia e só o.;
cenuidatais não adjudicados cum fornecimento ooderão levantá-la
ce..autio lhes convier, malianto requerimento.
D) — Das multa:
— O fornecedor que- sem motivo de força maior devidameatt,
(1o:o-ovado, deixar de enteegar Gente° do proa() lixai° no pooduo,
os artigos nele inchnuos, pagarão unia multa pragressiva calculada
na :.ceminte forma sole a importância total nos artigos entia.gdeo;
o) 0,3 To por Ma que eacedei- do prazo, ate ia elas de a'razo;
1 , ) 0,5 'ia. , Por dia que exceder do prazo prteedente, até 30 dias
de an'azo:
e) findo o prazo de 30 dias será o material te,imnriCo fle ott`111
extregá-lo no Menor prazo, eorrando a dliarcoça de peec.i par
tug ia do luenecedor faltoso.
— Los ped:doe, rcewa ponzo de entrega:
30 — Os PediL.O.i SeráJ parcelados,,deveedo a. (manas enteeers
ces pedidos do quarto ira-roa:Ire, ser 1,..itas até o dia 1 :1 de ine‘e,,n31 — Nenhum pedido ;oiro a•quisoção de grande vulto poderã ser
exara:do .com prazo ce ein.fega lufer,ea a 6u salvo SC; nou‘cr
.deciaração escrita do lorneceme interessado cenàpremetendo -oa 'a
menet
etafegil
ezenae-to
— (adoudo Iõe entrsgue a um adjudeniturio mala de rei; pedido na mesma data, cada uni cicies tema prazo oc entrega éscalonado,
eetoro do recurso das verboa te:noa:tiras.
os. — Os artigeo de ain'icaetm nacie,..al que na,, aatisfizcremas
coito voes de recondução e Jovem rectasadoa pe,a adminietraeão na
kábrica, deverão ser substiauidos peio fornecedor dentro de um prazo
1iauo pela direção da mesma, prazo eie nunca superior a 30 elas:
— Cada empenho constitue paru o foruecedor responsabilidade
em separado e quando houver mais de um, a anulação de quelour.r
4.1e,es não e,,.onera o re...pansavel da obrioação integral da execia;au dos
• demais;
— Quando por qualquer motivo houver anuiaçáo d empenno
de deapeza, não serão admitidas reclamações, conforme estabelece -o
art. 3o. da Lei n. 156, de 24/12035.
36 — Os empenhos serão remetidos em registrado postal aos fornecedores ou seus representantes, mie assumem automaticamente
tudo:. os compromissos dele decorrentes até a sua completa satiafaçãn;
3'7 — Para todos os efeito legais só será reconhecido como peoido
&fitem pelo qual é responsavel o Conselho Administrativo o empenha
exteuido e ass in ado Pelo almoxarife, visado pelo fiscal; empenhado
reto • tesoureiro e autarizwlo pelo diretor presidente; o Conselho não
se responsabilizará por pedidos verbais, telefónicos ou mesmo escritos
o que Er1 ,-.) se revistam de todas as formalidades legais.
— Do processo das contas
c
ontas
serão
processadas dentro de 8 dias a partir da
— As olaia' da apresentação e pagas impreterivelmente até 15 dias depois
da anesma data. A data- da apresentaçãoda conta não poderá preceder
á do recebimento dos ai tigos, a qual virá expressa no recibo passado
Do ..ompentio do aimoaarifatio.
39 — As contas ou faturas deverão ser apresentadas em 3 vias
com as dimensões de 22x33 centímetros, acompanhadas do respectivo
empenho, não se liquidando aquelas que contrariem o disposto no
preaente inciso (Art. 165 do R.A.E.).
•
G — Disposições gerais
•
40 — Os negociantes inscritos ficam obrigados a fornecer artigos
•
de primeira qualidade, sujeitando-se aos exames e análises respectivos, julgados necessários por este Conselho Administrativo e manda, dos proceder nessas mercadorias nos laboratórios desta fábrica. Tais
artigos deverão guardar fiel conformidade com as discriminações fornecidas por este Estabelecimento, quer de ordem numérica, quer de
ordem especifica e a remessa dos mesmos será feita para a F.C.S.
A.P., — Itajubá — Sul de Minas Gerais.
41 — Desde que haja real conveniência, reserva-se a Administração' desta Fábrica, o direito de adquirir em qualquer estabelecimento
federal, civil ou militar, os artigos julgados necessários' aos seus ser•
--- • j
viç'os.
42 — Á presente concorrência poderá ser anulada se houver motivõ justo, tudo nos termos do artigo 740, do Regulamento Geral do
Código de Contabilidade Pública.
• Fábrica em Itajubí, 14 de dezembro de 1338. — Benedito Carrok
Ide Moraes. 1.0 teu, secretário interino: '
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DECIMO PRIMEIRO REGIMENTO DE INFANTARIA
CONSELLIO DE ADMINISTRAÇÃO

Edital de concorréneia
De ordem do Sr. Coronel Presidente do Conselho de Adminis-

tração deste Regimento e segundo o prescrito nos arts. 738, parágrafo 2°, letra a, e '775, do itegula.mcnto Geral de Contabilidade Pública, faço saber, para conhecimento dos interessados, que será realizada neste Quartel, cie acordo com a autorização do Sr. Ministro
da Guerra, em aviso n. 35, de 9 de novembro, publicado no "Diário
Oficial", de 11 do mesmo mês, a concorrência administrativa dos
artigos abaixo, para fornecimento durante o ano de 1939, mediante
w• seguintes condições.
1.° Os requerimentos dos candidatos ao forneeimeuto deverk
rea (Erigidos ao presidente do Conselho de Administração até
16 horas, do cla 27 do corrente mês, acompanhados dos documento
•seg mi lutes
a) Registro da contrato social ou da firma individual no Depi”tanieelii Nacional de Indústria e Comércio, com declaração .expres.sa
dc capitr.d.
h) 'Estatutos em ori ginal ou "Diário Oficial" em que se achara
Publicad os , com aprovação e registro, quando forem sociedades anõnimas, legalmente, constituidas, de acordo com o decreto n.
de 4 de julho de 1890.
e) "Diário Oficial" com a publicação do decreto autorizand
funcionar na P,epúblira quando se tratar de firma estrangeira,
(l) Qnitação dos impostos sobre a renda, municipais e federais,
sempre dos últimos.
e) Certidão de que trata o parágrafo 1° do art. 33 do Regulamento anexo ao decreto il. 21.291, de 12 de agosto de 1931 (dois
terce).
Declai:ação e scrita do negociante indicando o ramo da suo
indústria ou do seu coioOrcio. afim de ser inscrito para concorrer
nos grupos ou artigos da sua especiaPdade industrial ou comercial.
., Esta dealaraeão deverá ser provada com documentos próprios.
if.ére da licanea da Prefeitin a. de negociante em grande escala. Calo
ac Conselho de Admin i sarae5o o direito de verificar "ia loco" e en,
qualquer tempo, se o n2gociante possue em sou armazem o depósito na ar..oporção das respensabilidades que assumirá se retirar ainum furou:incuto. artigos de gênero que constam da sua declaraçãO.
C:dlidão e guia de selo ela Alfândega, provando que é impa).irdo e em grande escalo, quando se tratar de artigos de procedência estraneeiro..
Certidan provando que cumpriu fielmente o último contratí
'a itist e .iodebrado com o Governo.
1) Ter canc.ionedo na Tesouraria deste Corpo as importáncia':
de um 'unto de rés' (1:00(4000) para os artigos do Grupo n. 1
urn, quinhentos mil réis (500$000) para os Grupos ns„ • 2 (dois'
3 (fres , e 4 (quatro) e trezentos mil réis (300$000) para os Grupos
as. 5 (ainco), 6 (seis) e . 7 (sete), em moeda corrente, para ga•
=lir os compromissos assumidos;
- 2.° Oa documentos acima deverão ser sempre era originais on
em ceeticiões legais.
3.° Os pedidos de inscrição deverão ser bem claros, declarando
o peticionário, discriminadamente, os documentos que apresenta.
4.° t)s documentos relativos aos impostos federais e municipa4e
prevalecerão até um mês depois da data legal para a sua renovarão
e o inscrito que não apresentar dentro desse tempo, os novos documentos, será excluido e não poderá, sem que os legalize, tomar
parte na= concorrências.
5. 0 Com exceção das cauções, cujos recibos devem ser entregne,
diretamente ás unidades interessadas, poderão os demais documentos serem presentes apenas á Diretoria de Intendência da Guerra
ou aos Serviços de Intendência Regionais, os quais julgarão da ido- neidadn dos concorrentes, fornecendo aos mesmos as certidões que
serv'Tão para as • itistiei.ies nas unidades administrativas. Dessas
certidões constarão claramente os grupos de artigos e o prazo dentro do qual a firma se encontra habilitada a licitar.
G.° O requerimento de inscrição deverá conter a declaração
expressa de que o proponente se submete a todas as cláusulas
do presente edital bem como as disposições legais que regem o as•sunto.
7:0 Os documentos de idoneidade e o requerimento de inscrição serão entregues em envelopes fechados dentro do prazo de
que trata a cláusula 1 1 , sendo restituidos ' mediante recibo dos ;)rovnentes.
8.° A. idoneidade do proponente será julgada dentro do praz'
d3 (dez) 10 dias, estabelecido pelo art. 759 do Regulamento Gerai
de Contabilidade Pública findo o qual os interessados terão como!.cação do dia e hora da abertura das propostas que poderá ser
assistida pelos interessados.
, 9. 0 As propostas que serão entregues ao secretário do C. A.,
no dia da - abertura préviamente . mareada de acordo com a cláusula anterior, em envelopes lacrados e fechados, em ires vias, sem..'
&a primeira via selada; não poderão conter rasuras; entrelinheis
ou emendas, os preços serão em algarismos por extenso a discriminação do material deverá ser idêntica a publicada no "DiArIN

Oficial".
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abertas.
11. • O prazo para a eatrega dos artigas,, será de Vinte quatrt
horas, contando da data da entrega do pedido, estendendo para o
máximo de vinte dias para os artigos que tiverem de ser confecioaados. Os artigos que por-qualquer motivo não forem aceitos, - serão ;evolvidos .para substituição e em caso de urgência serit daquiridos
outros por conta do infrator, correndo por conta deste a diferença
(1 . ! preço e as despeaas de transportes, sendo-lhe ainda aplicada a
multa de 201° (vinte por cento-) do pedido.
12. • Não serão tomadas em consideração quaisquer ofertas de
antaaens não previstas neste edital, nem as propostas que contiverem apenas oferecimentos de uma redução sobre a proposta mais
,arata e bem assim, as que excederem de 10? (dez por cento) os
1..'eços correntes da praça.
13.° A presente concorrência será feita por unidade, podendo,
ais, ser preferida mais de uma proposta, de acordo com • a • úl
Urna parte do art. 755 do Regulamento Geral da Vamtabilidade
i,..'opostas

14.° Em igualdade de condições, lerão sempre preferência as
amas brasileiras, se, porém, todas os licitantes forem brasileiros
ii estrangeiros, a preferência sara dada aquele que propuzer por
aTito e secretamente maior abatimento o . havendo novo empate
preferência será dada ao que já eativer fornecendo, finalmente.
sorte, se este não tiver concorrido.
15.° Os artigos constantes da presente concorrência serão de
p aineira qualidade, de acordo com os modelos e tipos adotados
entregues neste Corpo, onde. serão :;:nbrne.tirlos á exame de quali. a:de e quantidade.
..
16.° O negociante a que for adjudicado o artigo não poderá
ii caso algum recusar-se a satisfazer a encomenda dentro do prazo
que trata a cláusula 11°, sob pana de ser excluído o seu nome
:a firma do. registro de inscrição e decorrer por conta dela a dife::nsça, sendo Mie esta será deacontada da caução feita para garantia
aso compromissos.
17.° Para os artigos não mncuvionndo ii •,a.1 concorrência e que
tornarem necessários ao Regimento serão pedidos preços por • mea•nrandum aos fornnecerfores inscritos, dentro do grupo respectivo.
18. 0 O C. A., não se obriga a efetuar o pagamento do material
rnecitio, se não a medida do recebimento das verbas respectivas.
ao entanto, o fornecedor é obrigado a apresentar ata o dia 5 (cinco)
a e cada mês, as contas por verbas do material fornecido no mês
saterior, em faturas próprias e dentro das dimansões que forem
-4abelecidas pelo almoxarife do Regimento. •
19. 0 O G. A. não se responsabiliza por pedidos verbais, teleH'wicos ou mesmo escritos que não se revistam de todas as formadadas legais.
20° Os grupos em que se dividam os tiatiaos desta concorrência
a -io os seguintes
Grupo ia. 1 — Artigos de expediente.
Grupo n. 2 — Móveis, utensílios e roupa de cama.
Grupo n. 3. — Material de asseio e •limpeza.
Grupo ri. 4 —.Material de construção,
Grupo raa 5 — Material de al-Iriciclade.
a::•• Grimo número ses: Ai' s.si nrios para automoval, lubrificantes e cumblistíVHS:
Grupo número sete: Material de esporte:
Grupo número um: Artigos de expedientei
1. Alfinete de latão, caixa da 50 gramas, uma.
2. Alfinete de latão, caixa de 100 gramas, uma.
3. Almofada para carimbo (Pelican) número 1. uma.
4. Almofada para carimbo (Pelican) número 2, ama.
5. Almofada para carimbo (Pelicava número 3, uma.
6. 1.1mofada para carimbo &elican) número 4, uma.
7. Bloco com ceia folhas para escala de serviço, um.
8. Bloco para rasei-mim de 1/3?, um.
• 9. 131000 com cem folha; para pernoite, um.
10. .1Jloco com cem tolhas ;iara vales de rações e etapas, um.
il. Bloco com cem falhas; [alta forrageamento,
12. Bloco com cem falhas para memorandum de 0.19 X AM, nua.
13. Bloca com cem folhas timbrada sem pauta, um.
14. Bloco com duzentas folha s', com cópia para mainaaandum
15. Bloco com cem folhas para cautela, um.
16. Bloco para telegrama com 50-50, um. .
17. Bloco com cem folhas para guia de socorrimento de 0,82 x
x 0,33, uni.
Ia. Bloca com duzentas rulhaa, picotado para registro do ilumina5o de 0,21 x 0,12, um.
19. Bloco com duzentas felhas, picotados para requisições de Offl x
x 0,23, um.
2.0. Bloco com duzanaa, i• o:ii;Is p icotado para reeiigi de 0,1,9 x ONU,
um.
21 . Rubi ia de papei

22. Bobina ,a• .paaa!

apa.
Barrach,, Peaetsa -..-. .0. lima.
Rir adia Rubi
urra.
Ioptg mi'lm'j
l4. taaa.
o. re aa ..ha a ulican nnmero 110, nina.

oh
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29. Barbante cle
,
3Q: • Berço .' Pára' /Pah-berra°, una.
`-"e•
31. Berço para mata-borrão de inibuia, um.
32. Copia -de ata de inspeção de saude (Impresso),
33. Classificador Silhueta, um.
34. Cadernh para "pontos" com duzentas . folhas,
35. Caderno para escrita número 1;
38. • Caderno - para escrita número 2, uni.
37. Caderno para escrita número 3, um.
38. Clipe número 2, caixa.
39. C/ips número 3, caixa.
40. Cattarno, com duzentas folhas picotados para beérttur,ação
equipamento de 0,32 x 0,23, um.
41. Cela de vime para papeis eervidosauma.
42. Cesta de arame para papeis servidos, unia.
13. Caneta de madeira ',Faber), dúzia. •
44. Capa para documento (Impres-a) de 0,23 x 0 ,3 31 -0.019,.
45. Cadernea para registro de tiro, cento. 46. Colchete de metal amarelo s. 1, caixa.
47. Colchete de metal amarelo s. 2, caixa.
48. Colchete de metal 'amarelo s. 3, 'caixa.
49. Colchete de metal amarelo e. 4, caixa.
50. Colchete de metal amarelo a. 5, caixa.
51. Colchete de metal amarelo s. 6, caixa.
52. Caderno índice estreito com 32 folhas, um.
53. Corretivo lira Stencil, vidro.
54. Corretivo para atendi número 675, vidro.:
55. Colo-Tudo, tubo.
5.6. Documento ele alta (Impresso), milheiro.
57. Descontos internos (impresso) de 0,33 x 0,44, MilliefrO.
58. Descontos internos (impresso) de 0,33 x 0,444 reaapitaladldv" •
39. Espanador ia pena número 25, um..
tiO. Espanador de pena número 30, - um.
til. Espanador de pena número 35, um.
62. Espanador de pena número 10, um.
63. Espanador de pena número 45, Um.'
64. Espanador de pena número 50, um.
ii5. Espanador lo pana número 5, um.
66. Espanador de pena número GO, um.
a7. Esponja psra quadro negro, uma.
68. Envelope -• i ...a ofício de 0,23 x 0,12, milhafre.
69, Envelope para oficio de 0,25 x 0,13, milheiro.
'ti). Envelope para ofício de 0,23 1/2 x
•
71. Envelope para carta de 0,18 x 0,12, milheiro.
72. Envelope para documealos do 0,35 x 0,25; miiheird"
73. Envelope para pagamento de 0,18 x 0,12, milheiro.
74. Envelope para telegrama timbrado, milheiro.
75. Envelope Comercial timbrado, milheiro.
76. Entiqueta consignatária de 0,19 x 0,14, maileiró,
77. Espeto para papeis um.
78. Fita para rialaina de
' escrever pelican, uma.
79. Fita para máquina de escrever Elio, uma.
80. Fita para máquina de somar, uma.
81. Ficha para exame físico de 0,28 x 0.24, milheiro.
82. Ficha para pagamento de 0,17 x 0,22, milheiro.
83. Ficha para pagamento de' oficiais de 0,17 x 0,22, Milheiro
84. Ficha para processo de 0,21 x 0,11 ., milheiro.
85. Ficha individual de 0,17 x 0,11, milheiro.
86. Ficha para movimre,to de fardamentb de 0,22 X 043. duas ima

87. Ficha 1.,ara
niii1
l i;,-'1,n;-:niento de material de 0.22 i; 0,37, duas facek
milheiro.
88. .Ficha de castigo de 0,13 x 0,17, milheiro.
89. Ficha para pagamento (Tesouraria) de' 0,27 x 0,21, milheiro.,
00. Folha para pagamento de diária de 0,33 x 0;44, milheiro.' .
91. Folh iabepiraor rap:amatito de quantitativo de 0.33 x 0,41 laimi •
• Folha,,int. a) ra ptxganienro de ajuda de - custo de

Qin

Dr44, Pa141.

93. Gran-ipo para máquina Hotchkiss, caixa.

94. Goma arábica líquida, litro.
95. Goma arábica em pedra, quilo.
96. Grampeador para papel, um.
97. Grampo Universal, caixa.
93. Giz branco, caixa.
99. Giz em cores, caixa.
100. Impresso para balanceie do C. A. i a via de 0,43 X 0,33, •muilhe-iro.
1. Impresso para balancate do C. A. de 0,43 x. 0,38 2 11 via, Mi-,
lheiro.
. Impresso para balancete do G. A. de 0,48 x 0,33 3' via, mira
lheiro.
3. Impresso para dernonstracties de numerário de 0,32 x 0,23 24
•
aia, milheiro.
4. Imp%so para demonstractões de numerário de 0,32 X 0,23 VI
via, m¡lheiro.
5. Impresso p ara dernOnatra0308 de numerário de 0,32 X 0,23 134
via, milheiro.
. impresso para demonstrações de vencimentos
Oráé 1,12
, 1:433, milheiro Ma yka).

.

•

I
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ara Impresso para demagatrasões de vencimentos de 0,44 x 0,334 174. Papel almaço pautado', 7 quilos; resina.
-- • - -' •
niilneiro . -via). '
,
.175. Papel,-•alanaço pauta"- 6- quilos; resma;
' Ma ... Impresso. para demonstrações de vencimentos :de 0,41 1/2 X -.1 7. Papel' almaço .pautada "Vitória"; resma."
. 171: Fàfiáll áltriata sem pauta, 7 •quilok•resmaa
x 0;33.'milheiro"(3" via).
- • a - *.1 78. Papel almaço sem pauta, 6 quilos, resma.•
r
£041 . Impreaao para balancete de receita e despesa de veneimentoa;
. -, 1 79. Papel almaço sem pauta, 'Vitória", 'resma.
de 0,44 1/2 x 0,33, milheiro (I' Via).
•
510. Impresso para balancete de reCeita e despesa de vencimentos, ' 1 80. Papel • Stencil .Chiffoinniable n. 2.030 para Ronco, caixa.
,.: ,a '1 81. Papel absorvente para boletim - de' '0,37 x 0,22, milheiro.a
de- 0,44 1/2 •x 0,33, milliefro • •(.2 e via) . • +. •
.it1,,.: Impresso para 'guia de receita do rancho. de O" x 0,22, mia al 82. Panei para máquina de 0,22 x 0,33,' Is via,. milheiro: '
1 83. Papel para máquina de 0,22 x 0,33, 2' via, milheiro.
lheiro.•
:
• *11.2: Impresso para guia de receita *de Verba . de 0,32 x 0,22, mi-. 1 84. Papel para cópia de partes e informações 'de 0,22 x 0,16,
•
lheiro.
lheiro.
. 1 85. Papel pardo para embrulho, cada
• 113.* Impresso .para guia de despesa de
0,32 x 0,22, milheiro.
`a 114: Impresso para •manutenção de casino de 0,32 x 0,22, milheiro. ,1 86. Papel tela BB,
115. Impresso para Caixa Geral de Economias da Guerra de 0,32 x 1 87. Papel Papirolim de 1" qualidade, resma.
1 88. Papel milimetrado de 0,75 x 0,10, rolo.
'• • ''' '' x 0,22, milhefro:
1 89. Papel holanda grande, caderno.
116. Impresaca para parte* acusatória de 0,22 x 0,33, milheiro.
1 90. Papel holanda médio, caderno.
117. Impresso para parte de ausência de 0,22 x 0,33, milheiro.
1 91. Papel holanda, pequeno.
118. Impresso para atéStado de óbito, milheiro.
1 92. Papel carbono pelican lolo, caixa.
119. Impresso' para inspeção de sande de sorteado, milheiro.
1 93. Papel carbono pelican 1.015, caixa.
12. 0. Impresso para atestado de sorteado, milheiro.
1 94. Papel carbono pelican 1.020, caixa
i21, Impresso para situação de sargento de 0,32 x 0,44, milheiro.
122.' Impresso para mapa trimestral de efetivo geral de praças de 1 95. Papel élio, caixa.
,
.
' 0,33 x 0,22, milheiro.
1 96. Papel carbono n. 303, caderno.
1 97. -Papel pelican 0,44 x 0,66, folha.
(23. Impresso para mapa de • efetivo de 0,33. x 0.44, milheiro.
124: 'Impresso para maPa nos,ográfieo de doentes de 0,41 x 0,33, mi- 1 98. Papel liberty, caixa.
lheiro. '
1 99. Papel assetinado de 30 quilos, folha.
.
1.25. Impresso para mapa demonstrativo das inspeções de sande de 2 00. Papel para partes e informações (impresso) ., milímetrO.
_
•' ' 0,47 x 0,33, milheiro (modelo 1).
• 2 01. Papel áspero de 18 quilos, resma. •
126. Impresso para mapa demonstrativo das inspeções dó sande de 2 02.. Percevejo,. caixa.
. 0,47 x 0,33, milheiro (modelo 2).
. 2 03. Papel quadriculado, resma.
.
Impresso para papeleta de doentes de 0,23a.- 0,33, milheiro.
2 04. Pasta london tipo almaço, uma.
528. Impresso para mapa demonstrativo de entradas e saídas de 2 05.* Pasta com mola para papel, uma.
expediente e material de 0,33 x 0,68, milheiro (1" via), 2 6. Pasta Universal 1.040, uma.
2 7. Pasta Universal 1.041, uma.
dois lados.
• 129. Impresso para mapa demonstrativo de entradas e saídas de eX- 2 8. Pasta Universal 1:042, uma.
Pediente e material de 0,33 x 0,68, milheiro (2 4 via), dois 2 9. Pasta Universal 1.043, uma.
lados.
2 10. Pasta Universal 1.044, uma.
130. Impresso para mapa
.__ demonstrativo do moviment) de entradas 2 H. Pegador para papeis (mão), uma.
e saldas de gêneros de 0,62 x 0,56, milheiro. 2 12. Pena malat número 12, caixa com 100, uma.
131. Impresso para mapa demonstrativo de movimento do víveres 2 13. Pena telefone caixa com '100, uma.
. • e forragem de 0,60 x 0,56, milheiro.
2 14. Pena Bayard número 1.255, caixa 'com 100, uma...
. 132. •Impresso para guia de licença de 0,22 x 0,18, milheiro.
2 15. Pena Clarke, caixa com '100, uma.
133. , Impresso para inventário de 0,22 x 0,33, milheiro.
a 16. Régua de ebonite de 0,30, uma.'
134. : Impresso para insubmissão de 0,22 x 0,33, milhai -1'o.
2 17. Régua de ebonite de 0,40, uma.
135. Impresso alta da E.R., milheiro.
2 18. Régua de ebonite de 0,50, uma.
130. Impresso para certificado de tempo de serviço de 0,22 x 0,33, 2 19. Régua de ebonite de 0,60, uma.
•
milheiro.
2 20. Régua de madeira de 0,75, uma.
, 137.' Impresso para certificada de tempo de serviço de funcionário 22 1. Régua de madeira de 0,85, uma.
de 0,22 x 0,33, milheiro.. ..,
22 2. Régua de madeira de 1,00, urna.
i138. Impresso para conduta civil e militar para concessão de me- 22 3. Régua de ebonite de 0,70, uma.
dalha, milheiro.
22 4. Talão com cem folhas para pedido de fardamento, uina
5. Talão com cem folhas para pedido de material, uma
22
139. Lapis preto "Faber" n. 2, dúzia. •
Talão com cem folhas para empenho de despesas, um.
6.
22
140. Lapis.preto "Cedro" n. ,2, dúzia.
Talão
com cem folhas para requisição de passagem de I' Ciasi
7.
22
141. Lapis tinta "Apoio" n. 1.255, um.
se,
um.
142. Lapis bi-color "Faber" dúzia.
22 8. Talão com cem folhas para requisição de pavagein de 24 elas
'
143. Lapis tinta "Uranua", dúzia.
se, um.
•
144. Lapis bi-color "Itarnara4r, dúzia.
Talão
com cem folhas para requisição de transporte, um...
9.
22
145. Lapis "Comosgráfico", dúzia.
_
146. Livro com 50 folhas tipo almaço, um.23 0. Talão com cem folhas para pedido interno, um.
147. Livro cem 1C0 folhas tipo almaço, um.
23 1. Talão com cem folhas para vales de forragem, 'mi.
148. Livro com 150 folhas tipo almaço, um.
23 2. Tinta preta "Sardinha", vidro.
149. Livro com 200 folhas tipo almaço, um. •
23 3: Tinta preta "Atla". litro.
23 4. Tinta carmin "Sardinha", litro.
150. Livro índice tipo almaço com 50 folhas, um.
151. Livro índice tipo almaço com 100 folhas, um
23 5. Tinta carmin "Atla". vidro.
152. Livro brochura com 100 folhas, um.
23 6. Tinta para mimiógrafo, lata.
,
23 7. Tinta para carimbo "Pelican", vidro.
op. Livro para registro de frequência 'com 100 folhas, uma
154. Livro protocolo com 200 folhas da 0,25 x 0,33, um. - •
23 8. Tinteiro de vidro com tampa, um.
ff
155. Liara conta corrente com 100 folhas, uru.
23 9. Tinteiro de vidro "Baragon" para duas tintas, um
24 0. Tinteiro de vidro "Paragon" para uma tinta, um.
156. Livro conta corrente com 200 folhas, um.
f57. Livro conta corrente com , 150 folhas, um.
24 1. Tinteiro econômico para uma tinta, um.
24 2. Tinteiro econômico para duas tintas, um.
A58. Livro caixa com 100 folhas, um. ,
.
24 3. Tinteiro econômico com tinta, um.
159. Livro caixa com 150 folhas, um.
24 4. Tímpano de metal, um.
'560. Livro caixa com 200 folhas, um.
•• 24 5. Tímpano de metal com mola.
561. Máquina de apontar Japis "Premiar", uma.
562. Máquina para furar papel, uma.
Grupo número dois: Móveis, utensílios e roupa de rama:
163. Malhador de vidro, um.
1. Almofada de capim, fazenda de 1' qualidade, uma.
104. Mata-borrão "Rellance", folha.
2. Almofada de paina, fazenda de 1' qualidade, uma.
165: Mata a borrão nacional, uni.
3. Almofada de cima, de 1" qualidade, uma.
186. Papel para venolméntos de sargento mod. 3 1* folha, milheiro.
4. Avental de cretono, para médico, um.
107. Papel para vencimentos de sargento Modelo 3, recapitulação,
5. Avental de algodão de 1 qualidade, um.
milheiro.
.
o
6. Avental de morim, para médico, um.
a68. Papel para vencimentos de sargento modelo 4, • folha, miAtoalhado
para
mesa
de
5.00
x
4,00,
de
algodão,
um.
7.
lheiro.
8. Atoalhado para mesa de 4,00 x 3,00, de cretcale. uni.
In. Papel para vencimentos de sargento modelo 1, recapitulaeão,
no pauli sta, um.
9. Colchão cheio de capim, de 1,80 x 0,75 com pot
milheiro.
a
10. Colchão cheio de capim, de 1,80 x 0,75 com puno comum, um. •
170. Papei para vencimentos de praças modela 5, 1' folha, milheiro.
.
Colcha branca com franja, urna.
RU. Papel para vencimentos de praças modelo 5, recapitulação, mi.
12. Colcha branca sem franja, uma.
lheiro.
172. Papel para vencimentos de praças modelo 6, 1' folha, milheiro.
13. Capa de pano para poltrona, grupo, um.
14. Capa de pano para poltrona, grupo de 3 peças, uma.
RU. Papel para vencimentos de praças modelo 6, recapitulação,
15. Capa para cadeira, uma. •
milheiro.
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Cama, patente de 1,90 z 0,80, uma.
Cadeira de imbuia com assento de madeira, uma.
cadeira de imbuia com assento estufado, uma.
Cobertor de algodão para solteiro, um.
Cabide de imbuia, um.
cretone marca XXX, com 2,00 da largura, metro.
2.' Cretone marca XXX, com 1,80 de largura, um.
:t • Espe,lho com moldura de 1,20 x 0,80, um.
't. Espelho bizotado, oval, um.
Espelho com moldura de 1,00 x 0,60, uza.
Fronha de cretone de 0,70 x 0,40, uma.
Fronha de ciclone de 0,70 x 0,35, uma.
Fronha de algodão de 0,70 a 0,40, 111711.
Fronha de algodão de 0,7. x 0,35; urna,
Fronha de morim de 0,70 x 0,40, uma.,
Fronha da mocini de 0,70 x 0,35, uma.
i mpo estufado com 3 peças, um.
aatipo da pano pouro com 3 peças, uni.
(:rupo d mobilia para sala com 9 pegas, um,
na verde oliva de 1,40 de largura, metro.
Lona caqui da 1,80 de largura, metro.
Lona caqui de 1,10 de largura, metro.
Lona para toldo de automovel (caminhflo), uma.
Mesa de Pinho de 1,20 x 0,80, com uma gaveta, urna.
Mesa de pinho de 1,00 x 0,70, com uma gaveta, uma.,
Mesa de imbuia de 1,00 x 0,80, com duae gavetas, ul:1311.
Toalha felpuda para rosto, urna.
Toalha de morim para oscultação, uma.
Toalha de cretone, uma.
Armário de pinho de 1,80 X 50 X 1,20, com portar envidraõada#,
um.
;(3. Armário de pinho de 2,00 x 50 x 1,20, com portas de müdetrif,
um.
.17. Al . in ário tipo (fichário) com 8 gavetas e portas corrediças,
Grupo número tres: Material de asseio e limpezaa
1. Alcool de 36°, litro.
2. Alcool de 36° lata com 18 litros, uma.,
3. Alcool de 40°, litro.
4. Alcool de 40°, lata de 18 litros, uma.
5. Anti-óxido, lata de 50 gramas, uma.
6. Anti-óxido, lata de 100 gramas, urna.
7. Anti-óxido, lata de 500 gramas, uma.
8. Anti-óxido, quilo.
9. Arruela de- borracha, urna.
10. Almotolia pequena, uma.
11. Almotolia média, uma.
12. Almotolia grande, uma.
13. Arame fino, quilo.
14. Balde de ferro galvanizado, um.
15. Balde de folha, um. •
16. Balde de zinco, um.
17. Balde de agate, mo.
18. Branquiol em lata de meio quilo, um.
19. Breu em pó, quilo.
20. Breu em pedra. quilo.
11. Balistol em lata de 50 gramas, uma.
22. Balietol em lata de 100 gramas, uma.
23. Baliste' em lata de 1 quilo, uma.
e1. Borracha de 1/2 polegada, metro,
25. Borracha de unia polegada, metro.
20. Bon-atoi, tablete.
27. Creolina "Super-Fenor, lata.
28. Creolina "Cruz Valdina"„ lata.
29. Cera Parquetina para assoalho, lata.
30. :era "Creme-Cera", liquida, lata.
31. Ci . enlina "Pearson", lata.
Crculina "Cr e ogadi)", lata.
3:1. Gera, para assoalho "Radiante", lata.
31. Cera para assoalho "Fluminense", lata.
35. Cebo de boi, quilo.
aa. Cebo de carneiro, quilo.
e7. Estopa branca de 1, quilo.
38. Estopa de 2`, quilo.
39. Estopa alcotroada, quilo.
tO. Escova de raiz, uma.
1. Escova para encerar n. 1, urna.
42. Escova para encerar n. 2, urna.
aJ. Escova para encerar n. 3, uma.
.
Escova de piassava de 18 fios, uma.
,15. Escova de pia s sava de 22 fios, uma.
Escovão n. 1 com cabo para encerar, um.
47. Escova° n. 2 com cabo para eneerar. um .
18. Escova° n. 3 rum cabo para encerar, um.
49. Escovão de piasaava a, 22, um.
50. Escovinha pura filtro, uma.
51. Escova iligianica. uma.
52. Enxofre em bastão, quilo.
53. 'Limara em o(5, quilo.
54. Enxada marca "Osiria*, de 21/2 libras, urna.
55. Enxada marca "Osirie de 3 libras, orna .
56. ~da merca "Jaeart" de 3 libras, ~a.
10.
r7.
iS.
19.
20.

I

57. Enxada marca "Cigana" de 3 libras,
58. Enxadão, ord.
59. Fins, galão pequeno, um.

NieMbro de 1N8

60. Fins galão médio, um.
81. Flits galão grande, um.
62. Flits "rittlio" galão médio, um.
63. Fins "rádio' galão grande, um.
61. Graxa "Patente", quilo.
65. Graxa para calçado "Drago",
66. Graxa para calçado, lata.
67. (azolina "Standard", litro.
68. Gazolina (alcool motor), litro.
69. Jaspeol, tablete.
70. Jarro de Agath, um.
71. Jarro da vidro. um .
#72. Querosene. litro.
73. Querosene lata com 18 litro, urna.
7-4. Kat)) lata de, 500 gramas, uma.
75. Kaol Iate de um quilo, uma.
, 76. Lixa n. 0 folha, uma.
77. Lixa n. t ta folha, uma.
78. Lixa n. 1 folha, uma.
79. Lixa ri. 2 folha, uma.
80. Lixa para ferro, unia.
81. Lixa fósforo, uma.
82, Lata para lixa, uma.
83. Lampeão tipo "Diets", um.
84. Lanterna para vela, uma.
85. Naftalina, quilo.
86. óleo fito-) de relojoeiro, quilo.
87. óleo marca "Singer", lata„
88. óleo marca "Pfaff", /ata.
89. Óleo de linhaça, quilo.
90. Oleo de rícino, quilo..
91. Oleo de peixe, quilo.
92. fale° de mocotó, quilo.
93. Oleo de "Estand", litro
94. Oleo "Essolube", litro.
' 95. PoÁ.assa, quilo.
96. Papel higienleo marca svc, pacote.
97. Palha da aço, row.z.so .
98. Porvillio, quilo.
99. Fósforo, masco.
100. Fenomenal, laia.
,101. Raspadeira de aço com cabo de Madeira, uma.
102. Raspadeira de ferro com cabo de madeira, uma.'
•,103. Pegador de folha, pak, 15 litros, um.
104. Reg ador de folha, para 20 litros, um.
105. i1te.4 adar de folha, para 25 litros, um,
106. Rodo de borracha com cabo, um.
107. Rodo de _borracha sem cabo, um.
108. Sabão de 1' qualidade, quilo.
109. Sabão da 2' qualidade, quilo.
110. aablio :. , arca "Atatde", quilo.
111. Saboa e te de côa°, barra.
'112. aabat . ..le de marca "Levar" (caixa com 3), infla.
113. Saitiroe marca "Gessy" (caixa aom 3), uma.
-114 . sahou,r,., de bola (caixa com ?), uma..
115. Sapoleo.
116. Sapolini. tablete.
117. Sfida rat.stica, lata.
118. Sóda er.,Istica. quilo.
119. Saco de algodão, um.
120. Saeo lo aninhagem, um.
-121. Tubo de borracha, metro.
1 9 2. Talha 1_1, barro com filtro, uma.
423, Talha oe barro n. 1, uma.
124. Talha 1 barro n. 2, uma.
125. Talha d. , barro n. 3, unia.
426. Tala o a r ame de 11,(10 rim., meti.o.
arame de 0,u1 rim., metro.,
127. Tala
esperinacete. niasso.
ft28. Vela
129. "Vela la eC, ra, nula.
"130. vass,, i..a de piassava lo Ia fios, klITIN,
531. Va3fetil'a de piass. ava iT.e. 22 fios, uma.
132. Vassettra de piassava de 24 fios, urna.
133. n • asso p ea tie.cabelo.
assour;) d cl iria, Ittoe.
134.
135. -Vassoura le Vas,-villiar, de capim, ama.
136. "a aso n te barro., too,
137. Torrida oara lampeão.
1:18. • I'nreida para lam pa:to, metro.
iffinoeo quatro: Material de cauestrução:
.
1. Ah:liada.
Azitl til tramar,
3. .A/311 da PrUssia, quilo.

Azul It. 1 . ., quilo.
Barbante alea,roado. novelo.
Brocha de cana. urna.
cabale, ama.
• Brocha
8. Brocha Fiar nn31. uma.
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9. Ti:oclia (te pila, uma.
10. Cimento branco; quilo.
11. C.ruyi.to -Mauá saco com 42k500, uni.
12. CM: no "Perus - , saco com 42k500, um.i3. CiniuLu "Portland", saco com 42k500, um.
14. Cal virgem, quilo.
16. Cal de 2' qualidade, quilo.15. Cal de 1" qualidade. quilo.17. Cascalho grosso, metro cúbico, um 18. Cascalho fino, metro cúbico, um.
19. Cola, para caiação, quilo.
20. Caixa de descarga de ferro fundidO, completa, unia.
21. Cola para carpinteiro, quilo,
22. Extrato de Nogueira, quilo.
23. Extrato de Nogueira, vidro
24. Faca para sapateiro. uma.
25. Faca para celeiro, uma.
26. Facão de inato eóni bainha,' marca "Jacaré", um,
.,27. Goma laca de V', quilo.
28. Gesso, quilo.
29. Grampo para cerca, quilo..
30. Jal de crome, quilo.
31. Pia de forro esmaltado, n.. 1, uma.
32. Pia de ferro esmaltada n. 2, uma.
33. Pia de ferro esmaltado. ri." 3, uma.
34. Peneira de arame, fio médio, uma.
35. Peneira de arame, fio fino, -uma.
36. Peneira de arame, fio grosso, uma.
37. Secante, pacote.
38. Sifão do zinco para caixa de "descarga de 1 1/2 polegada, tuna.
39. Tinta esmalte marca "Aguia", lata de 250 gramas.
40. Tinta esmalte marca "Aguia", lata de 500 gramas.
41. Tinta esmalte marU "Águia", lata de 1 quilo.
.42. Tinta Zarcão, lata de 500 gramas.
43. Tinta Zarcão, lata de 1 quilo.
44. Trinxa para oleo de cabelo n. 1, uma.
45. Trinxa para oleo n. 2, uma.
46. Trinxa para oleo de cabelo n. 3, uma.
47. Trinxa para oleo de cabelo n, 4. uma.
48. Trinxa para oleo de cabelo n. 5, uma.
49. Tesoura para crina, uma.
56. Tesoura para podar, uma.
51. Tesoura para alfaiate "SolInger", uma.
52. Vaso sanitário de louça branca para W.C., um.
53. Azuleijo de côres, de 15 x l5, metro quadrado.
54. Azuleijo branco de 15 x 15, metro quadrado.
55. Telha Francesa marca "Tiradentes", milheiro.
56. Telha Francesa marca "Barroso", milheiro.
57. Banheira louçada com 2 torneiras completa. uma,
58. Cano de chumbo de 1/2 polegada, quilo.
59. Cano de chumbo de 1 polegada, quilo.
60. Cano de chumbo 3/4 de polegada, quilo.
61. Cano de ferro 1/2 polegada, quilo (galvanisatto).
62. Cano de ferro 1 polegada, quilo (galvanisado).
63. Cano de ferro 3/4 de polegada, quilo (galvanisadaY,
64. Folha de flandres x, uma.
65. Folha de flandres xx, uma.
66. Folha de flanclres xxx, uma.
67. Torneira de lati-te, de 1/2 polegada, usa.
68. Torneira de latão de 1 polegada, uma.
69. Torneira de latão de 3/4 de polegada, ume.
70. Chuveiro de cobre de 1/2 polegada, completo,-um
71. Chuveiro de cobre de 1 polegada, completo, um.
72. Chuveiro de cobre de 3/1 polegada, completo, um,
73. Corrente de metal para chuveiro, metro.
74. Cadeado "Vale" com duas chaves, um.
um,
75. Cadeado marca "Touro", com duas chaves, um.
76. Cadeado marca "Touro"; com uma chave,
77. Ferro redondo de 1/2 polegada, quilo.
78. Ferro redondo de 1 polegada, quilo.
79. Ferro redondo de 3/4 polegada, quilo
. 80. Serra de fita do 1 polegada, metro.
81. Serra de fita de 1/2 polegada, rhetro.
82. Emenda marca Jacaré n. 35, caixa..
83. Emenda marca Jacaré n. 27, caixa.
84. Emenda marca Jacaré n. 25, caixa,
85. Prego de 8x8, maço.
86. Prego de-10x10, maço.
87. Prego de 12x12, maço.
88. Prego de 15x15,,maço.
89. Prego de 16x18, maço.
90. Prego de 1.7x21, maço.
91. Prego de 18x24, maço.
92. Prego de 19x27, maço.
93• Prego de 18x30, maço.
94. prego de 21x36, maço.
95. Prego de 22x36, maço.
96. Pr e go de 22x39, maço.
97• Pre g o de 24x48, maço.
p8. Prego de 24x76, maço.
99. Lima de 5 polega.dos, uma.

IV38

202

100. Lima de 8 polegada, unia.
101. Lima cl x.ala cie 10 polegadas, uma,
102. LimatãO.p,/ 5 polegadas, uma
103. Limatão do.; 8 polegada, uma
.104. . Luva de 1/2 polegada, uma.
105. Luva de 1 polegada, unia. 106. Luva de 2 polegadas, uma.
108. Luva de 3 polegadas, uma.
.109. Fechadura para porta com munem unia
.110. Fechadura para gaveta, uma.
111. Fechadura para secretária, uma
112. Fechadura paraarmár;o, uma.
.113. Fechadura para bureau. unia.
114. Parafuso de 1/2 polegada, dúzia.
'115. Parafuso de 1 polegada, dúzia.
116. Parafuso de 3/4 de polegada, dúzia.
• 117. Parafuso de 1/4 de polegada, dúzia.
418. Parafuso de 1/8 de polegada, dúzia.
119. Parafuso de 1 polegada rosca soberba, dúzia'.
420. Parafuso "Borboleta", dúzia.
Grupo número cinco: - Material de eletricidadt:
1. Aranha de metal, uma.
2. Alicate Universal para 5.000 Volts, um.
3. Alicate para cortar com mola, um.
4. Alicate Universal com cabo isolado para 15.000 :volts, um.
5. Acumulador para radiografia, uns.
O. Aranha de latão, uma.
7. Botão de madeira para campainha, um
8. Botão para campainha com pés de madeira, um.
9. Bloco de fusíveis tipo "Rolha", um.
10. Boquilha de celuloide com ohave, uma.
11. Boquilha de celuloide com chave para duas fases, Imã.
12. Boquilha de celuloide sem chave, uma.
13. Boquilha de metal com chave, uma.
14. Boquilha de madeira sem chave, uma..
15. Boquilha de louça com chave, uma.
H. Boquilha de louça sem chave, uma.
17. Chave de cinco amperes, uma.
,.18. Chave de dez amperes, unia.
19. Chave de vinte amperes, uma.
20. Chave de trinta amperes, uma .
21. Campainha elétrica, uma.
22. Cleats para dois fios, par, um.
23. Cleats para três fios, par, um.
4. Carvão para escova elétrica, um.
'25. Carvão granulado para microfone, quilo.
26. Cadarço para isolamento de bobina, rolo grande, una.
27. Escova metálica com rabicho para motel ,. uma.
28. Fio dilplo fleteivel, metro.
29. Fio Flexível, metro.
30. Fio preto de 12, metro.
31. Fio preto de 14, metro.
32. Fio preto de 16, metro.
33. Fio preto de 18, metro.
34. Fio preto de 20, metro.
35. Fita izolante, peça pequena, uma.
36. Fita izolante, peça grande, uma.
37. Fio coberto de chumbo de 12, metro.
38. Fio coberto de chumbo de 14, metro,
39. Fio coberto de chumbo de 16, metro.
40. Fio coberto de chumbo de 18, metro.
41. Rio coberto de chumbo de 20, metro.
42. Fio coberto para telefone, metro.
43. Fio coberto para campainha, metro.
41. Fuzivel-cartucho (de 5 amperes).
45. Fuzivel de 10 amperes, cartucho.
46. Fuzivel de 15 amperes, cartucho.
47. Fuzivel de 20 amperes, cartucho.
48. Fuzivel de 25 amperes, cartucho..
49. Fogareiro elétrico, pequeno, um.
50. 'Fogareiro elétrico, grande, um.
51. Fuzivel de rolha de 3 a 30 amperes, urn
52. Grampo para prender arame, caixa.
53. Grampo estanhado número 14, caixa.
54. Grampo estanhado número 18, caixa.
55. Grampo estanhado com igolamento, caixa.
56. grampo de ferro com izolamento, caixa.
57. Grampo de zinco para bateria de 45 aineeres, uma.
58. Globo de vidro fosco de V, um.
59. Globo de vidro fosco de 8", um.
•50. Globo de vidro ftisco de 10", um.
•1. Globo de vidro transparente de 8", uso.
62. Globo de vidro transparente de 6", um.
63. Globo de vidro transparente de 10", um.
64. Interruptor de louça cle uma secctio, um.
65. Interruptor de lousa de duas secções, um.
Ø6. Interruptor de lofiçi, do três secções, sim.
•107. Interruptor de ebonite de uma gecção, um.
In duas secetles, um.
ÉN. Interruptor de 4'Mn
W. Interruptor (le Vhonilt; de três seccões. um .
nn.
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70. laterruptor de metal de 1 a 3 seCções, um.
71; Interruptor de irnbutir, completo, um.
7. IntiSeruPtOr. • 1 Ota tiVO ale uma g OCÇãO, uub.:
73. •Interruintor- . de madeira, um.
71. /*orador de vidra, um. •
75. Izolador de iodça, UM.
76. Izolador de vidro para antena. um..
77; 'Lampada "Edison", de 25 W x 120 'volts; uma:
-• 78. Lâmpada "Edisori", de 40 W 1 120 Vottá,u umn. •
79. Lâmpada "Edison" de 60 W x 120 volts,• uma
80: Lampada "-Edison" de 100W x 120 volts, unna -.'
81. Larnpada "Edisoa" oe 150 W x 120 volts, uma.
82. Larnpada "Edison" de 200 W x 120 volts, unia'.
83. Lampada "Edison" de 300 W x 120 volts; urna.
84. Larnnada "Edison" de 400 W x . 120 volts, uma.
85; Lampada "Philips" de 120-25 W. uma.

.80. Lampada "Philips" do 125-25 W, lama.
• 87. Lampada "Philips". de 120-40 W, uma.• 88. -Lampada "Philips" de 125-40 W. uma.
• 89. Lampada "Philips" de 120-60 W, uma. .
00. Lampada "Philips" de 123-60 W, uma..
91. Lampada "Philips" de 120-100 W, uma.
92. Lâmpada " .Philips" de 125-100 W. uma.
93. Lâmpada "Philips" de 125-150 W, urna. •
94. Lâmpada "Philips" de 120-200 W, uma.
95• Lampada "Philips" de 125-200 W, uma.
06. Lampada "Philips" de 120-300 V. uma.Lampada "Philips" de 125-300 W, urna.
93. Lâmpada "Philipf.4" de 120-100 W, urna.
99. Lâmpada "Philips" de 125-400 W, urna.,
100. Larepada "Philnas" de 120-500 W. uma.

101. Larapada 'Philips" de 125-500 W, uma.
•10a. Pilha seca para telefone "Columbia" 1,5 volts, uma.
103. Pilha seca para telefone "Gaillard de 1.5 volts, urda.
135. Pilha seca para bateria de 22 1/2 a 45 volts, urna.
105. Pilha seca "Fpx", de 1,5 -volts, para telefone. urna.
106. Pilha seca para lanterna "Magnet", de 1,5 volts, uma.
107. Pilha seca para lanterna "Eveready", n. 950, uma.
108. Pilha seca para lanterna "Columbia" de 1.5 volts, uma.
100. Pilha seca para lanterna 'Elefante" de 1,5 volts, uma.
110: Suporte de ferro para tomada (braço),. um.
.111. Suporte de 'ferro com abat-jour de folha; um.
112. Tomada de corrente, metro.
113. Roseta de porcelana, urna.
115. Roseta de elioniLe. uma.
• 115. Rolha para fuèdvel, urna.
116. Verniz isolante, galão, um.
117. Lanterna elétrica para 1 elemanta, urna.
, 118. Lanterna elétrica para 2 elementos, urna.
1 1 9. Lanterna elétrica para 3 elementos, urna.
la0. Lanterna elétrica para 4 elementos, uma.
lat. Lanterna "Caleinan" a gasolina, uma
12. Lanterna "Gaillard" a gás. unia
1e3. Lanterna "Gaitiard" elétrica. uma.
14. Lanterna elétrica (qaactrada i a 1 elemento, uma.
elementos, uma.
Lantarna elétrica (quadrada), n
•
VP', ,

Grupo número seis - ACOSSóriOS, lubr i•e'-ntes e cornbusti-

para autornoveis:
1. Aicool-motor, Eixo.
. Álcool-motor. tambor.
a. Agulha para válvula de câmara cio ar, urna.
4. Amperímetro paru autonravel, um..
5. Arco de roda dianteira, um.
6. Arco de rocia trazeira, um.
7. Acido s ulfmtrico.
8. Água distilada, litro.
9. Acumulador ‘"Varta". aara carga, de G -volts. um .
10. Acumuladar "Varia", com carga, de G volts, um.
11. Bomba de gasolina ri. x18-9.350, urna.
i2. Bomba de gasolina ia B-0nr50, uma.
13. Bomba de gasolina n. 40-9.350, uma.
14. Bomba de gasolina n. 52-9.350, unia.
l'a. Bqmba de gasolina a. 68-9.350, uma.
16. Bomba para pneumático, tuna.
17. Bateria de 6 volts, uma.
18. Borareha para-brisa, metro.
19. Borracha para limpador de para-brisa, metro.
r 20. Boina de lubrificação, urna.
21. Disco de fricção ri. B-7.550, ara.
22. Disco de fricçaa n. 40-7.550, um.
friccen n. 48-7.550. um. .2á Lireeu
U. Disco de fricção n. 74-7.550, um.
Disco de fricção n. BB-7.550, um.
Disco de frieçao n. 5,1-7.550, um.
7. Diero de fricção n. 81T-7.550, um.
28. Caratirador n. xx40-9.510. um.
a9. Carburador n. 52-9.510, um.
,a0. Carburador n. 67-9.510. um.
: i t. Câmara de ar de 32 x 6. Good-Year reforçada nrna
ar, 30 x 4,5. Ford. uma.
a2. Camara
23. Câmara de ar 30 x5, Good-Year, uma.

1-1,7P1r1)1Y) -(1P

31. Cabeça de válvula; melai_
35. Diatribuidor n. 18-12.127 ura.
36. Distrib.uicior n. 40-12-427,-um.
37. Distriberidcr n. 68-12.127. um.
38. Distribuidor n. 78-12.127, um.
39. Espátula grande, para tirar pneu. uma.
40. Estojo de remendo frio, para câmara, lata.
.
41. Esmeril em pasta, para esmerilhar válvula, tubo.
• 42. -Espanador de crina para automovel, uma
•43. Esponja para breagem, uma. .
44, , Fusivel para amperes de 6 volts, .de 20 amperes, Ma. 45. Graxa para capota "Sacy", lata.
46. Graxa patente - de primeira qualidade, quilo.
47. Graxa para lubrificação, lata.
48. Lâmpada para farol, uma.
49. Manícula para automovel, uma.
50. Manlcula p ara caminhão. uma.
51. Macaco, um.
•
52. Oleo "Castrei". litro.
53. Oleo "Esaolube", litro.
54. Oleo "BB", litro.
55. Premira para automovel de 30 x 45, marca "Forte", Ure.
56. Pneu para caminhão de 5 x 5,5, marca "Porte", um.
57. Pneu para automovel de 30 x 4,5, "Good-Year", um.
58. Pneu para caminhão de 30 x , 4,5, "Good-Year", um.
159. Pano para tolda . verde-oliva, metro. a
60, Pano flanela para limpeza, metro.
61. Pano para capota, metro.
6?. Pasta para brilho, lata.
63. Vela "Chanipion" para automcd4 e1, uma,
t a. Vela "Champion" para caminhão, uma.
65. Chave de duas bocas. urna.
66. Chave de fenda, pequena, urna.
67: Chave de fenda, gratula, uma.
68. Chave inglesa. urna.
69. Chave fixa, pequana. urna.
70. Chave fixa, grande. urna.
71. Ga s olina pu r a, litro.
72, Gaaolirra com mistura, litro.
73. Clasolina pura (lata cem 18 litros). uma.
Grupo número sete - Material de esporte:
1. Agulha para costurar bola, uma.
2. Npito niquelado. una
,
a. Apita niquelado para juiz. um .
.,. Roia para foot-ball, número cinco, urna.
r.. Bola para foot-ball. número nacional, uma.
Bcia p ara basket-ball. unia.
7. Bola para volley-bala uma. •
8. Bola para medicine-bar. de 3 quilos, uma.
9. Bola para baseei-bali. inglesa, urna.
10. Bomba para encher bola. uma.
11. Bola de chumbo com sete q uilos (alteres), uma. •
12. Bola de chumbo com seis quilos (alteres), uma.
13. Bola de ferro com quinhentas gramas. uma.
1.1. Bola de ferro com setecentas gramas, uma.
15. Bola de ferro com novecentas gramas, uma.
16. Bola de chumbo com ti a s quilos. uma.
17. Camisa de algodão, com friso verde. duzia.
18. Candea de algodria. com friso azul claro, dúzia. 19: Camisa de algodão, com friso azul ferrete, dúzia.
20. Camisa d a algodão. com friso vermelho, dúzia
21. Camisa de algodão, com friso amarela, dúzia.
22. Camisa para basket. dúzia.
23. Camisa para ginástica, dúzia.
2-1, Camisa para foot-nall, urna.
25. Camisa para goal-keeper. uma.
26.. Calção mescla para ginástica, um.
27. Calção branco para esporte, um.
28. Camiseta sem manga para esporte, dúzia.
29. Corda de 4 minmetroa de grossura, metro.
30. Corda de 6 milímetros de grossura, metro. .31. Corda de 8 milímetros de grossura, metro.
3a. Corda de 10 milímetros de grossura, metro.
33. Corda da linho para cabo de guerra, metrt
34. CurvImetro, um.
35. Cronômetro, um.
36. Dardo belga, um.
37. Dinamômetro, um.
38. Declinatório/. uma.
39. Espirantetto. um .
40. Esquadro de celtdoide um.
41. Estojo para desenho Kerne, um.
42. Fita mattica de 1 metro, uma.
43. Fita métrica de 2 metros, uma.
44. Fita métrica de aco de 1 metro, uma.
45. Fita métrica de aço de 2 metros, uma.

46. Joelheira, par, um.
.47. Joelheira nacional, uma.
48. Javelina, urna.
49. Rede para volley-ball, uma.
50. Rede para ping-pong, unia.

•

1.)1All1t)
I
51. Rede para h:asai-et-bali, urna.
.
52. Raquette, par, um.
53. Sapato tennis n. 36, par, um.
54. Noto tennis n. 37, par, urn.
55. Sapato tanja n. 38. par, orn. • .
56. Sapato tamis. n. 39, Par, irm.
57. Sapato tarda ra. 40. par, um.
58. Sapata tennis ri. 11, par, um.
59. Sapato tennis, n. 42, par, um.
60. Sapato tenis ri. 43, nata um.
61. Sapato tennis n. 14, par, um.
62. Sapato chapeado ris. 36 a 40, par, um.
63. Sapato chapeado as. 41 a 44. par, um.
64. Sapatos para corrida, as. 36 a 40, par, um. •
65. Sapatos para corrida, ris. -Il. a 44, par, um.
66. Sapato chuteira, na. 36,a 40, par, um,
67. Sapato chuteira, ris. 41 a 44, par, um.
d8. atornozeleira, par, um.
•
69. Paaaómetro, uni.
70. Vara para salta, reforçada, uma.
Quartel em Sao :roa() dei-Rei, 15 de dezembro de 1938.
do Oliveira nibeiro earnpoa, capitão, secretário do C. A-

Carlos

tg egunda Batenía independente, de Artilharia de Costa e Forte
Barito do Rio Branco, em Niterói
CG:asa:LHO DE ADMINISTRAÇÃO — CONCORRÊNCIA •
De ordem do Sr. presidente do Conselho de Administração desta'
anidade, de_ acordo com as diretivas do Esmo. Sr. ministro da
Guerra, publicadas no "Diário Oficial" de 11 de novembro último,
e artigos 715 e 756 e seus parágrafos do C.C.P.U., faço público
Iara conhecimento, dos interessados que se acha aberta a CODCOPrència administrativa para fornecimento de artigais constantes dos
grupos abaixo, durante o ano de 1939.
I — Os interessados deverão dar entrada no Conselho de Administração, dos raquerimentos de inscrição, em envelope lacrado, bem
claros, declarando discriminadamente as documentos que apresentam (documentos da idoneidade) até às 10 horas do dia trinta do
corrente, dirigidos ao Sr. presidente do Conselho de Administração.
II — Os documentos que deverão acompanhar o requerimento
da inscrição ão os seguintes:
a) registro do Contrato Social ou da firma individual no Departamento Nacional de Indal.-1.ria e Comércio, com declaração expressa
do capital;
•
h) estatutos em original, ou "Diário Oficial" em que se acham
publicados, com a apravaaão e registro, quando forem Sociedades
Anónimas lagalmenie conaiituidas, de acordo com o decreto ri. 434.
de 4 da julho de 1890;
e) "Diário Oficial" com a publicação do decreto autorizando -a
funcionar na Rapública. quando se tratar de firma estrangeira;
d) quitação . dos impactos sobre a renda,- municipais e federais
somara OS llitiMOS;
e) certidão de que trata o a 1 0 do artigo 33, do regulamento
anexo ao decreto ri. 21.291, de 12 de agosto de 1931 (dois terços);
f) declaração -e,crita do negociante indicando .oramo de sua in-aástria ou do seu cornarei°, afim de ser 'inscrito para concorrer nos
;almas ou artigos que são de sua especialidade, industrial ou coa
marcià1. deelaraç,a0 deverá ser provada com documentos próFrios, alam da licença da Prefeitura, de negociante em grande esCaiu a unidade, o direito de verificar "ia-loco", e em qualquer
tempo, ai o negociante possue -erri seu armazem ou depósito e na
proporeão daa r‘a:poraa-ibilidades• que assumirá se tirar algum .fornecimento, artigos do ganem que constam da sua declaração;
g) certidão e guia de selo da Alfândega, provando que é unpor-•
1:n (lf , r, em g, a.-ataescala, quandci se tratar de artigos de procedência
....taangeira;
h) certidão, provando que cumpriu fielmente o último contrato ou ajuate celebrado com o governo;
i) os documentos relativos, aos impostos federais e municipais
prevaleceram até uni mas depois da data legal para a sua renovação
e o inscrito que não apresentar, dentro desse tempo, os novos documentos, será excluído e não poderá sem que- os legalize, tomar
parte nas concorrências;
1) as propoafas deveaão dar entrada tombem até o dia (trinta),
20 do corrente, às 10 horas, em envelope lacrado, dirigido ao
Sr. presidente do Conselho de Administração, de cujo resultado será
enviada uma cópia ao Exmo. Sr. ministro da Guerra que a anulara
parcial ou totalmente;
•k) os adjudicatários nessas concorrências, caucionarão dentro
do prazo de Mien dias contados da data em que tiverem sido notificados para isto, a importância de 3008_000 - para os seis primeiros
grupos; e 200000 para os demais, cada um, podendo ser a caução
da Caixa Económica, em apólice da dívida pública ou em Moeda
corrente, entregues h tesouraria da fia; recebendo desta o competente, recibo;
1) o concorrente a quem fôr adjudicado qualquer artigo e que
sa negar a fazer a caução para . garantia cio fornecimento sara,
c.:raidarado inidôneo;
ia) o fornecedor que, sém...motiao, de forca maior.•devidaraente
comprovada, deixar de entregar .dentrp,,do prazo, fixada no pedido os
ilada 00_
artigos nele incluidos, pagará uma multa progressiy

.

-

. „..

(Saaa:in T)
• _ , a aaaa a.a.a.a.._ . _ a a • a a
seguinte forma, sohreaat .i.tpliur;L:tne j. a LOial, aos artigos nal:, alarga
1) — 0,3 '/cfaia dia' mie i'., xa'ader' 'do priaao'ate'1-5'.1:Ei:)41:4, e, ki: 1":,
2) — 0,5 % plyr fslra qup' e-Na-calar do prazo •-paaelaarate- laf•,•
dias de atrazo;
3) — Findo o prazo de a0 /lias cio- atrazo, será o- likítechil
quirido de quem possa entregá-lo no mesmo prazo, ' coaealidd 'à
ferença de preço por conta do adjudicatário faltoso; - -, ''• aa• •-•
n) esta unidade bem como e Governo não se responSiebilisdrU
pedidos verbais, tèlefônicos ou meamo escritos, que nãoasea revi,'
de todas as formalidades legais (empenho, visto e autodiaçãoaa
o) as faturas Ocorrentes dokaperlidos feitos devem:15er . a
sentadas à Bateria' para ser - obselEvado ' o artigo 258,•derrast -a:
"1)% do Regulamento do Código da: Contabilidadd Público:Ma 114
alcali • • : . f p) os grupos stlõ os 'seguintes : • .
Grupo 1 — Artigos-de expediente, material- de artiaéopa
EScola Regimental, material da desenho e livros 'para eaaritura
Grupo 2 — Artigos para limpeza e conservação do ,aernanak
Grupo 3 — Artigos para limpeza, asseio, higiene e ,dasiiifga
-.
Grupo 4 -- COVIVOS, i. ai farial e ferramentas , pára i,.... ofr
„. .
•
'cordeiro e sapateiro.
Grupo 5 — Cembustivais e labrificantes para viaturas. , aa
, .. ,
Grupo 6 — Ferragens e mal Priais para construção ,e!coa`m.
.
çãos dos imóveis.
a.,4
Grupo 7 — Louças, matadal de Rancho e de Ce
-'__.4,Grupo 8 — Material de alatricidade. • ,
Grupo 9 — .Material de transporte • (sobreasarentas,-arttaa
,,- i - a•
moveis).
• ....,i.,. t,
'•.
.
- Grupo 16 — Madabaaa
Grupo 1 / — Material, fia-ramentra e acessórios para
.
.
dos animais.
• : aa
Grupo 12 — Material ile esportes.
.
tO: Grupo 13 — Medicame a ta s, drogas, .material de Panaca
. - >ta
lhame para Farmácia.
Grupo '14 a-- Peças e subaassalentes para automóveis , e'•a.
nhões "Ford" e "Chevralat.".
- Grupo 15 — Camas, lampas de cafua, colchões e traVésselIa
q) quaisquer outros esciaracimentos serão dados nó W ditia a
das 7 às -15 horas. ratando tainarm à disposição -dos inaeressar'
relação dos artigos coa:tala-a dna itans 1 a 16, da letra -"0" :doi
,,.. aa!
sente edital.
Quartel no Forte Barão do . Rio Branco, em-Jurujubaa—aNit
20 de dezembro de, 193. — Antonio Martiniano da Silva:- •29abai
I)
convocado, ajudante e secretarie .lo C.A.
4. , •

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OimAs:reelcá'4
•.

Departamento dos Correios e Telégraos
•
ESCOLA DE APE•FIFE1COAMENTO •'''"(

"O diretor da Escola de Aperfeiçoamento dos Correiva, to Tela
fos faz saber a lodos os interessados que terão inicio no proxarna
22 do aorrente, quinta-leira, os exames para radiotelegraafaaaa.de.
rn-eira e segunda classes. Os interessados que anão -fizeram, dm
regularizar os seus pedidos dr inscrição até .21 do aocantata •Ahoras, para o que deverão compa aacer ao gabinete do diadarada
cola, a rua 'do Mercado n. 51, primeiro andar. Os examas.aieram
às nove horas, no edifício da Escola, à rua Conde de Bonfim n.
PC:
Rio de Janeiro, 17 de ia-zamba. de 1938. — João
diretor.

Diretoria Regional dos- Correios e Telégrafos do
Fe''eral
Pelo presente edital fica, mais uma vez, convidado
à 8' Secção desta Regional, nos dias vitais, das 11 1/2 as ';15 hor;
Sr. Arcanjo Ferreira cio Castro Lobo, ex .-funcionário &ata _afira
ção, qUe deverá prestar informações no processo F-61 .S64 e
tros do protocolo desta Diretoria.
Os objetos que constitnem assunto dos aludidos proatessi
considerados extraviados, sob a responsabilidade do refaMilo,- eu
caso não se verifique o seu compareci/nónio.
,
Rio de Janeiro, dezembro de 1938. — Amoldo .4,:;,N;44o
, pa
a, „C ui i‘(

Estrada de Ferro Central do Brasil .

.ot

De acordo com os termos da circular 111, de G de-dláeinbr
1935, e com o.que preceitúa o artigo 156, ,letra ".C" da,Aoritita
Federal vigente, convido o auxiliar do artífice de i a clasal i=.1g'sta
trada — Moisés Tiago Machado — a comparecer, delatai !) i • i•
de 8 dias, à rua Visconde de Itaúna n. 25, 2° andar, Poiar) e a
missão designada para apurar, em inquérito adnunistrativoaao
tivo de sua ausência, sem causa justificada, ha mais da ,30icria, .
o referido funcionário deverá apresentar , a sua defeaaaam idecr„ a__
de 48 horas, contadas a partir do 8a dia após a 3' publicae,ão,-alo
sente edital.
,
O funcionário neste citado, já anteriormente foi••••ciaatili,.
por editais de 13 de setembro e 29 de novembro últimos, pai-% ve
paocessar, não tendo, comparecido, pelo que o processo adi-lir:0o
mo correrá à Sua' revelia 'se Pão atender ao prestataa • ,'
Diretoria da Estrada de Ferro- Centaal do Brasilaaa i,cla dezen
da 1938,(PrOaa 3_3.624- .38);;;a.- Neurq Brochado,' otialfa i do gabin, .

...a_

.

DIAI11( p(SPeein e)

Adininistrntin) tio . Porto -do Mo de Janeiro
Ratificação a ser feita no adilai n. 15 — Fornecimento de
los e acessórios:
Na alínea c, coluna de pesos, toneladas, onde se lê: 6,600,
-ao; 3,960. — Roberval Germano Medeiros, gerente.
(C -- 8.514 -- 21-12-38 -- 128200)

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Diretoria do Ensino Agrícola
APRENDIZADO AGRÍCOLA DE MINAS GERAIS
nbrt. La-se a atenção dos interessadas para o editai de concoria publicado no "Diário Oficial" de 19 do corrente, à pásina

..diSTÉRIO DO TRABALHO, INDCSTRIA E COMÉRCIO
Departamento Nacional de Povoamento
De ordem do senhor diretor gerai convido o senhor Werner
a alemão, az-residente em Livramento, Rio Grande do Sua, a
earecer á Primeira Secção deste Departamento, á acra do exente, afim de prestar esclarecimentos, relativamente á sua prelo para ingressar na Colônia Israelita, estabelecida no Estado
io de Janeiro.
Departamento Nacional do Povoamento, 12 de dezembro de
. — (Assinatura ilegivel), diretor de secção.

Departamento Nacional da IndOstria e Comércio
Primeira Secção
CERTIDÃO
rTci cumprimento

ao despacho exza mio pelo senhor diretor geral
equerintento de "Banco da Baía", sociedade anônima, com sede
Idade do S. Salvador, Estado da Bafa, een 19 de dezembro de
. certifico que foram arquivados nesta Repartição, sob o n. 14.100,
3guintes documentos, referentes á legalização de uma agência
I Capital, a saber; a) certidão expedida pela Diretoria das
ars Internas, contendo a trauscrição da ata da assembléia geral
iordinária dos acionistas do Banco, realizada em 9 de novembro
937, que aprovou a reforma dos estatutos e aumento do capital;
como a criação do estabelecimento filial nesta Capital sob a
minação d8 "Agência do Banco da Baía"; b) relação dos acioa do Banco (capital de 6.000:0008000) •, c) relação dos seioa para o aumento do capital de 4.000:000$000; d) pública
a da carta patente n. 1.771 -; e) certidão expedida pela Diro. das Rendas Internas, comprobatória de quitação do imposto de
a, do depósito feito no Banco do Brasil de 50 % sôbre o imo do capital e do pagamento do saio proporcional ao aumento
apaal, pago na A:fandegr. Federal da Baía, bem como do ararnanto na Junta Comercial do Estado da Bafa da ata da aseem, geral extraordinária de 9 de novembro de 1937; f) uma proaão, Departamento Nacional da Indústria e Comércio. Primeira
io, Eu, Luiz Valter Barbosa, escriturário da classe E, passei a
nit,3 certidão. (Selada com 100a200). Rio de Janeiro, 21 de
•hao de 1938. — Luis Walter Barbosa, escriturara), E. Visto.
tarjo Soares Pinto, oficial administrativo K, no impedimento do
oe da Senão. Carimbo: Departamento Nacional da Indústria e
ersco.
(C -- 3.20e -- 21-12-38 -- 41040)

Pr‘zrwhi-., li . V)-i8

:alas da liquida4:44..- e kleÁI:let
es.)1111.)iac
eumpele, sobre quaisquer,
' assuntos referentes it mesma. Fez, em seguida, urna exposição doa
talhada dos negacios da sociedade e passou a ler o relatório doa atai
praticados no período da liquidação, de 9 de junho a 9 de novembro
do corrente ano, com um parecer emitido pelo último Conselho Fiscal,
oferecendo-o, com o balanço, balancetes e demais documentos coraprobatórios à mesa, para que os senhores acionistas se pronunciassem a respeito. Depois de ouvir o liquidante e tomar conhecimento
do seu relatório, que, aliás, se acha transcrito no livro de atas daí;
sessões de diretoria, em virtude de reunião realizada em 12 do corrente, em que tornaram paate o liquidante e os membros do G01166..
lho Fiscal, bem como, após o exame minucioso das contas e demais
documéritos apresentados, deliberou a assembléia aprovar as contas
e os atos praticados pelo liquidante, de acordo com o parecer do
Conselho Fiscal, abstendo-se de votar os membros deste, sea
nhoees Pedro Vivaqua e Dr. Américo Ourique Machado, no tocante ao
resi.cativo parecer. Usou ainda da palavra o liquidante para consultar a assembléia, em face das dificuldades encontradas na cobrança
da dívida ativa da Companhia, sobre a conveniência da mesma estabelecer os limites em que possa transigir com credores e devedores da
sociedade, fixar as bases para contratar honorários com os encarregados
da cobrança, bem como dar autorização para realizar operações de credito no sentido de obter numerário destinado a atender às dividas e despena de pronto pagamento. Após ampla discussão, deliberou a assembléia, unanimemente, o seguinte: "No uso dos poderes que lhe
foram outorgados pela assembléia geral de 9 de junho do corrente
ano, ora expressamente ratificados, fica o liquictante, independente
de consulta prévia à assembléia, autorizado a: 1°) — estabelecer nos
contratos de honorários para cobrança da divida ativa da Companhia.
a remuneração até 15% (quinze por cento) para o caso de cobrança
amigável e até i.5% (vinte e cinco por conto), no caso de intervenção
em Juizo, calculando-se essas percentagens sobre o total que fôr apurado. do qual se deduzirá, ainda, a remuneração já fixada de 5%
(cinco por cento) como honorários do liquidante, que, aliás, lhe é
devida sobro o valor de qualquer operação relativa à realização do
ativo, inclusive oriunda de alienação tio bens e direitos patrimoniais
a qualquer titulo; 2°) — fixar como lhe parecer melhor os limites
de Iransaçãe, com os credores e devedores da Companhia, tendo em
conta as circunstancias especiais de cada caso; 3°) — realizar as
operações de crédito que julgar convenientes, oferecendo a seu critério as earantias suficientes em bens e direitos da Companhia ou
sob qualquee outra modalidade, e. finalmente 4°) — ceder, com o
abatimento que julgar razoável, créditos da sociedade". Nada mais
havendo a (ratar, foi encerrada a reunião. E, para constar, lavrouse a presente ata, que, lida e achada conforme, vai por tolos os presentes assinada. E eu. Renato Lomba, secretário, a conferi e assino.
— Renato Lombo. — Pedro Vivacatta. — Edgar Soares de Pinho.—.
Attflio Viracqua. — Francisco Escobor Filho. — Altair Garcia Ho',.
a_ Dr. Am crico Ouricine Machado. — Genesi° Pimentel Rarbosa, —
Gabriel Vivacqua — Alarico de Freitas. — Cindido Brandão. —
Arizio d. Viana (licitialanlee.
(C 8.?63 -- 21-1?-)8 -- S66700).
-ai , It", SOCIEDADE ANÓNIMA
Ara DA Asskmni".ÉJA 6EniL EETP.AORDINinIA, REALIzADA EM 22 DE . NOvEmsno na 1938

Ao visite e dois dias do mês de novembro de 1938, na sede
social da "Mar" Sociedade Anônima, à rua General Câmara número
setenta e um. primeiro andar, às IG horas, devidamente convocados
pelo Sr. presidente da sociedade, Dr. Sílvio Terra Pereira, conforme
publicações feitas no "Diário Oficial" de 17, 19 e 22 deste MN compareceram os senhores acionistas que assinam a presente ata.
Assumindo a presidência da Assembléia, o Sr. Dr, Silvio Terra
Pereira, depois de verificar se achar presentes acionistas aia número
legal, convida para secretário o acionista Sr. Luiz Rinaldi, a cujo
cargo ficou a redação da presente ata.
Iniciando a Assembléia, o Sr. presidente declara que o fim da
presente, é para se tratar da conversão das ações nominativas em
ações ao portador, visto que o capital subscrito está totalmente integralizado e na forma do artigo 21, do decreto n. 434, de 1891 é necessário que m assembléia geral delibere sobre a referida conversão.
Submetido e assunto à votação, foi unanimemante aprovado, fiViaakeitaIA BRASILEIRA MELHORAMENTOS E OONSTRUÇõES
cando assim a Diretoria da Sociedade autorizada a emitir as ações ao
portador.
Eiu liquidação
Tomando novamente a palavra, o Sr. presidente congratula-se
com as presentes por ter assim a Sociedade cumprido fielmente o
ASSENLBLÉA GROAL WanAORDINÁRIA, nEALIzADA em 23 OS NOque determina o e t e do art. 4°, dos Estatutos Sociais, convertendO
VEMBRO DE 1938
u ações nominativas em ações ao portador, dentro do prazo aii ese consulta se algum das presentes deseja fazer uso da PaAoe vinte e ires dias do mês de novembro do ano de mil novo- tabelecido
lavra. Nãe havendo quem desejasse se manifestar com a palavra. foi
Os e trinta e oito, na sede social, à Avenida Rio Branco n. et,
ar, ,as quatorze horas, presentes os Senhoras ac ionistas, reprima- Suspensa a sessão para a lavratura da presente ata, que, lida, é achada
O mais de metade da capital, assumiu a presidência o senhor Conforme, e vai 'por todos assinada. — José Moreira de n e(to. —
Cato da Gama Cruz.
ro Vivaqua, que convidou para secretário O Dr. Renato Lomba. Dr. Sylefo Terra Pereira. --- Luiz Rinaldi.
eiu a palavra o Dr. Arfzio de Viana e . disse que, conforme edital — Dr. Euclides Gaito. — Caetano raleiam.— Jayme de Saltes PI*"
, iieccjc o "Dierio Ofieial" da União, de 17 do corrente, foram — Luis Seataaia Quente!. — Doirais Roses Paronhos de (Meeiro.
~aulas ar senhores acionistas para tomarem conhecimento dos
(C 8.269 — 21-1a-38 — 40$4309e_a
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BRASIL VITA FILME, S. A.
• dos aoS acionlatitn; 44' 20 :% '"te por cento) à coniti s;ção de aparelhos, máquinas, móveis, utensílios e instalaÇões: 1
3
ATA DA AbSEMnI.ÉIA GERAL" ExTRAORDINÁRIA DA. BRAS/L vITA
grafo Único. Os restantes vinte por cento (20 %) serão apitica§.,r
S. A., REALIzADA A 22 DE NOVEMBRO DE was
j uizo da assemblála..‘
A seguir o senhor- presidente disse que ia passar I ses
Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e trinta e oito na sede da Brasil Vita Filme, S. A., à rua parte dos trabalhos da assembléia, que, conforme a convocação
Conde de Bomfim nürnero mil trezentos e trinta e uru, às quatorze era a eleição da diretoria para dirigir a sociedade, desta data
horas, reuniram-se em assembléia geral extraordinária, os acio- 22 de novembro de 1942 e doe membros do conselho fiscal e
nistas Mário Peçanha de Carvalho, Augusto Bracet, Antônio Larti- suplentes, por mais um ano, para o que pediu aos senhores
'seu Seabra, Juliana. Gonçalves, Carmen Santos, Deolinda Gonçalves nistas presentes que se munissem das respectivas cédulas,
de Carvalho e Nicolau Braz, representando a totalidade do capital eleição e apurada a vótaoão, verificou-se terem sido eleito:
Au^
social de mil contos de réise afgim de deliberar sóbre uma pro- presidente, e Sra. Carmen Santos; para gerente, - o
pc3ta da diretoria em que a mesma sugere a modificação dos esta- Bracet, e para secretário, o Sr. Nicolau Braa. Para mereere
tutos da sociedade, na parte :que determina a distribuição de per- corsselho fiscal, os Srs. Mário Peçanha do Carvalho, Antóni"I.1, gau Soabra e a Sra. Juliana Gonçalves, e para suplentes, eie
centagem e ordenado aos membros da mesma diretoria. Aberta a Deeliada
Gonçalves Peçanha de Carvalho, L. S. Marinho e Au:
sessão pela Sra. Carmen Santos, o a seu pedido. a assembléia, por

aGiamação, designou o ,acionista Nicalau Braz para presidir a reunião, o qual, aceitando o encargo e agradecendo, convidou para secretário da assembléia o acionista Mário Peanha de Carvalho, ficando assim constituida a mesa. O Sr. presidente, a seguir, determinou que o Sr. secretário leSee o anúncio de convocação desta reunião, a proposta da diretoria, 'objeto dela e o respectivo parecer de
Conselho Federal, documentos ) que foram lidos e têm o Ide. seeuinte:
•

ANtNCIO

Brasil Vila Filme, S. A.

Assembléia geral extraordinária
Convocação
sao convidados os senhores acionistas da Brasil Vita Filme,

S. A., a se reunir em assembléia geral extramelináária, na sede
ds. sociedade, à rua Conde de Boinfim n. 1.331, às 14 horas do
dia 22 de novembro próximo futuro, allim de eleger a diretoria

de Carvalho, os quais, por se acharem presentes à reunião, f
desce logo empossados em seus cargos pela mesa.
se' eese
Finalmente, o senho r presidente declarou que nada maisvendo a tratar, ficava a sessão suspensa pelo tempo neeessá'
lavratura desta ata, que eu, secretário, redigi e mandei lav
que, depois de lida tioe senhores , acionistas presentes- e por"'
•e.tele .1
unanimemente aprovada, vai por todos assinada.
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1938. — Nieolan, Fn itt
Mario Peçan.lia de Carvalho. — Augusto Bracet. — AntO
°ao. Seabra. — Juliana Golkalves. — Carmen Santos.Usini;alves de Carvalho. — Augusto de Carvalho.
- (C 8.&15 -- 24-12-938 -::11)134"'
SOCIEDADE ANÔNIMA SANATÓRIO RIO DE JANEIRO

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE ANÓNIMA SANA'
RIO DE JANEIRO REALIZADA EU VINTE E SEIS DE NOVEMBRO DE M
NaVECENTOS E TRINTA E OITO.

que deve dirigir a sociedade, de 22 de novembro de 1938 a 22 de
vinte e seis dias de novembro de mil novecentos e trii
novembro de. 1942, e 'respectivo conselho fiscal e bem assim tomar .oito Aos
ás
quatorze
horas, reunidos na sede social á.. rua . Dfujelioconhecimento de uma proposta de reforma do art. 24 dos estatutos. gado'. Izidro número
cento e cincoenta e seis os senhores,!aksift,..
Rio de Janeiro, 5 de novembro de 1938, — A. diretoria.
da Sooiedaele Anónima Ganatório Rio do Janeiro, em assenabgia).thi
orsliuária, convocada pela diretoria, conforme os convites
PROPOSTA
no "Diário Oficial" dos dias vinte e sete e trinta e uni de Peettb)e
A diretoria da Brasil Vita Filme, S. A., abaixo assinada, peia
presente, vem propor aos senhores acionistas seja o artigo 24 dos
estatutos da sociedade modificado no seu item d, onde está determinada a distribuição, à diretoria, de 10 % dos lucros líquidos apurados no fim de cada ano, eliminando-se êsse item e, com os 10 %
a qin ête se refere, elevando-ee a percentagem constante do parágrafo único do dito artigo 24, que passará a ser de 20 %, ficando, em consequéncia, êsse artigo com a seguinte redação: "Art. 24.
No fim de cada ano social, proceder-se-á ao balanço dos negócios
sociais. e'clos lucros líquidos será feita a seguinte d.stribuição:
a) quarenta por cento (40 %) serão levados à conta do fundo reserva; b) vinte por cento (20 %) para distribteção de dividendos
aos acionistas; c) vinte por cento (20 %) à conta de deprecação
de aparelhos, máquinas, móveis, utensílios e instalações.
Parágrafo único. Os restantes vinte por cento (20'serão
aplicados a juizo da assembléia."
A medida sugerida na presente proposta é :fitada por reeães de
ecercersta e coneulta aos interesses da sociedade.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1938, — Carmen Santos. —
Auousto Braeet. — Nicolan Braz. • •
.pARECIER
0.conselho fiscal da Brasil Vita Filme, S. 'A., tendo examinado
proposta da diretoria desta sociedade, sugerindo alteração dos estatutos, por modificação - do artigo 24 e supressão do artigo 26, é de
parecer que essa modificação e supressão sejam nprovadas na as6e.rnb1éia geral extraordinária a reailzar-se a 22 de corrente, ar
a redação do artigo 24, conforme a que consta da !lerida proposta.
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1988. — Mario Peçanha de
Carvalho. — Miam Gonçalves. — Antonio Lartiaau Senbra.
Finda essa leitura, o Sr. :presidente declarou que estava em
discussão. a mencionada peoposta de reforma doa Letatutos e como
nenhum doe senhores acionistas presentes tivesse pedido a palavra
para discuti-la, o senhor presidente proelamou-a aprovada, depois
de, nominalmente, inquerie cada um dos ditos senhores acionistas
sôbre a sua concordância com a rovação' da referida proposta,
declarando, afinal, que, em conseq~ia da aprovação da proposta
ficaya sisprirniele o artigo viefesei seis dos estatutos, da soe
sieciade o..artiges vinte t.et ,quatra redigiste da seguinte foresaeseArtigo 24. , No fim de cada sino social, proceder-se-á ao balanço dos negóelok, Oolias, - e doa luéros- I'Sáni .dás será feita a seguinte distribuiião: a) quarenta por cento (40 %) serão levados à -on l :‘, do fundo

ao reser: bl vinte por cento (20 %). para distribuie.ão de dividen-

sele de novembro deste ano e no "Jornal do Comércio". de.nvia,
sete de outubro e quatro de novembro último, foi pelo senhierAirt....

presidente da Sociedade Anánima Sanatório Rio de Janeirta,fido,“.
Heitor Peraira Carrilho, verificada a presença legal de,,.acippist:::•
declarada aberta a sessão, solicitando em seguida aos pres.ente,sat..,:
dicação de um de seus pares para presidir os trabalhos
biela. Foi aclamado o senhor Alcides Carrilho da .Fonseca :te 015 e

que assumiu a presidencia e coa\ idou para primeiro e segunde: 11 s
túneis, respetivamente os senhores Alexandre Cardoso, Filhp..e.t-t;
Cosia Rodrigues. Assim constituida a mesa, o senhor: esees,ilie
dando inicio aos trabalhos, convidou o segundo secretário
ceder á leitura do aviso de cooyocação. o que foi feito. Ene. sete e
o senhor presidente solicitou ao segundo secretário a leitura Ida ii
latório da Diretoria, balanço e parecer do Conselho Fisqàle,
°umente; que se achavam sobre a mesa e foram publicados.nceSeeks
Oficial" de vinte e três de novembro do corrente ano. O senhor eis
sidente declarou depois que estavam em discussão os referistes e;
elementos e bem assim todos os atos praticados pela diretorlaenp
rodo financeiro encerrado; não tendo havido quem sobre E,.]041„
quisesse falar, submeteu-os a a p rovação dos presentes ten00±",
mesmos aprovados, abstendo-se de votar os membros do edieseo te
Prosseguindo, o senhor Rresidente comunicou aos senhores . adotei,: .
que em cumprimento a segunda parte do aviso de convocação i:
proceder à eleição da Diretoria, do Conselho Fiscal e Suplentes
o ano social que se inicia. Verficado o escrutínio foram eleete 'e s seguintes acionistas; doutor Heitor Pereira Carrilho, diretor-pr
dente; doutor José Valente Colares Moreira, diretor-secretário; ,en
Ivar Costa Rodrigues, diretor-amico-administrativo; doutor Alu
Leopoldo Pereira da Câmara, diretor-tesoureiro; membros efetivos
Conselho Fiscal; senhores Bernardino S. Ataide, Alexandre eare
Filho e Moldes Carrilho da Fonseca e Silva; suplentes do etefee,,,
Conselho; José Costa Rodrigues e doutores João da Silva Ali..
Tomáz da Rocha Lagôa. Os membros da diretoria e do Conselho s
eleitos, que Ce achavam presentes, foram imediatamente empo-,:al
Continuando os trabalhos o senhor presidente declarou que do._pcê,„
com a últirea parte 'do aviso de convocação cumpria a' aessnife
etender a outras providências determinadas pelos estatutos, e.ea fixeção dos vencimentos mensais da diretoria (art. 19 tif!;,,
lutos) e a distribuição de quinze por cento do lucro liquideeee
cicio encerrado de conformidade com o balanço (arte 28 letiseJe;
Estatutos). Nesse sentido foram enviadas à mesa duas p..dpfit .L . ; •
uma assinada pelo senher Alexançlre Cardoso Filho e outros
-estabelecendo que se jam Mentidos os. vencimesitos eo;;aben'efeisie
_-prínábere" fixados' para , os diretores no ano, social . epeerrede
..gunt4. proposta, aeisinada PPlos 'diretores reeleitos menclando
em 'heneficin e grátificaçães aos empregados do Sanatório, limpe
rionalmente ao merecimento de cada um, os quinze por cento •
lucro liceuido do aaeroicio encerrado e sue se refere o artigo xilit+

.artaaa",

-

fa a'at • at'alra

.

rd.sp.0 r;( :i

!to letra "e" dos Estatutos. taulonetidas às apreciações da assembléia,
asbas as propostas foram aprovadas, tendo os diretores se abstido de
-atar a primeira. Em seguida, visto nada mais haver a tratar, O
•artiaor presidente suspendeu a sessão para ser -lavrada a presente
• a, o que foi feito em duplicata, sendo uma no livro próprio, em
aasa ado, a máquina, afim de ter o destino legal. Cincoenta minutos
.aois, foi rr aberta a sessão sendo a ata lida, submetida à votação e
aieirnemeate aprovar-ai, pelo que foi por todos os presentes asai*ai a e por mim segundo secretário da mesa devidamente encerrada.
io de Janeiro, .ainte e seis de , novembro de mil novecentos e trinta
oito. — Clovis Costa Rodrigues. 2.0 secretário. — Alcides Carrilho
Po, ,seca e Stiva. — luar Costa Rodrigues. — Aluisio Leopoldo Pe,ira i'a Cantara. — Heitor Pereiro Carrilho. — José Valente Colarei
'orei. a. — Alexandre Cardoso Filho. — José Costa Rodrigues. —
'erm.) dia° da Silva Athavde.
C.:)nfeie com o original lançai:a, no livro próprio. — Rio, 26 de
wealaro de 1938. — Clovis Cosia Rodrigues.
• MINISTÉRIO DO TRABALHO, TNIIÚSTRTI E COMÉRCIO
DEPARTAMENTO NACIONAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

1.3 SPee5o,
Certidão — Em cumprimento ao despacho exarado pelo senhor
t‘etor Geral no requerimento de Sociedade Anônima Sanatório Ria
Janeiro. em 16 de dezembro de 1938, certifico que foram arguiidos nesta repartição, sob o n. 14.097-A, os seguintes documentos:
ata da assembléia geral ordinária realizada em 26 de novembro
3 1938, que aprovou o relatório da diretoria, balanço, contas e pa-cer do conselho fiscal, referentes ao exercício encerrado em 30 de
timbro de 1938, elegeu os membros da diretoria e efetivos e suentes do conselho fiscal para novo exercício, fixou os vencimentos
ensais dos diretores e aprovou a distribuição de gratificações, b)
tbli forma de um certificado relativo ao imposto de renda. c)
•Lhas do "Diário Oficial" de 23 de novembro de 1938, com a publiig0 do relatado, balanço, contas e parecer acima referidos. Detrtarnento Nacional da Indústria e Comércio. Primeira &ação. Eu,
aia Vatter Barbosa, esoriturário da classe E, passei a presente cordão. (Selado com 02O0), Rio da Janeiro, 19 de dezembro de 1938.
- Luiz 'Walter Barbosa, esc. E. Visto
— Mario Soares Pinto, oficial
iministrativo K, no impedimento do Diretor da Secção. Carimbo.
apartamento Nacional da Indústria e Comércio.
C--8.518 — 21-12-938 — 1348600),

"SUL AMÉRICA"
Companhia Nacional de Seguros de Vida
'A DA ASSI:MIBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA COMPA4 NAC:D n N kl, DE SEGIIROS DE VIDA "SUL AMÉRICA", REALIZADA Em 19
DE DEZEMP110 DE 193S .

,

Aos 19 dias do mês de deze,naaro do ano de 1938. na sede da Comlaia Naaional de Seguros de Vida " ,Sul América", à rua da Quinda a. 86, nesta cidade do Rio de Janeiro, presentes acionistas re. esentando 31.975 ações, ou sejam 79.93 % do capital social, conrole o livro de presença, foi aberta a sessão, assumindo a presi-;ncia da assembléia o Sr. Dr. Alvaro da Silva Lima Pereira que
•nyidou para 1.0 e 2.0 secretários. respectivamente, os Srs. Drs.
rit6) ,, c, da Silva Carvalho e Miguel Buaroue Pinto Guimarães, os
dais .eeitaram o encargo e assumiram as suas funções. Constituída,
asam ti mesa, diz o Sr. presidente que os Srs. acionistas se acham
oti para os fins especiais mencionados no edital de convocaçãO
, anatada, publicado pela imprensa, na fórma da lei e concebido
ss guiates termos: — Sul Amarica" — Companhia Nacional de
asai..,:s ao Vida — Assarobléia Geral Extraordinária — São conviMo os senhores acionistas para se reunirem em assembléia geral
rtra-ixlinária, no dia 19 de dezembro corrente, às 15 horas, na seda
4 companhia, à rua da Quitanda n. 86, nesta capital, afim de delia
narem sobre urna proposta da diretoria relativa ao aumento da quana
• segurala. p roporcional aos ordenados dos funcionários da com-N nhi p . na apólice de seguro coletiva, e bem assim sobre a propesta
acionistas para atribuição aos administradores de uma parcela,
kgem sobre lucros líquidos anuais, nos termos do artigo 98 do deeto n. 44. de 4 sie julho de 1891. Ficam suspensas as transfeacias de ccões ai ; a realização da assembléia. Rio de Janeiro,
• dezembro de 19::r= . — A Diretoria. Continuando, diz o Sr. presiante que as propostas e o respectivo parecer do Conselho Fiscal eram
3 seguintes: — Proposta da Diretoria — Em estudo feito sobre o
• eguro em grupo, de que participam os funcionários da companhia,
'ansitatou a diretoria a situação favoravel desse risco, que compreende
'15 vidas, seguradas por 9.402:864800. Examinando a possibilidade
e ar,mento da escaa cintada para o capital segurado, em cada vida,
otat base no ordenado dos funcionários, verificou que seria possível

ra -acia .!

!taas

admitir o seguro !nadam da r4. O: 0004000 (trinta contos de réis)'
velho aspiração destes, em vês de 25:000$000, sem aumento da taxa
média, devido ao número elevado de funcionários com idade entre 00
e 40 anos. Assim, a diretoria submete à aprovação dos Srs. acionistas
nova escala majorada, que muito virá satisfazer aos funcionários da
companhia. Nova escala — Ordenado: até 499$000 seguro de réis
5:000000; ordenados de 560$000 até 999$000 seguro de 10:000$000;
ordenados de 1':000$000 até 1.499000 seguro de 15:000000: ordenados de 1:500$000 até 1:999$000 seguro de 20:000000; ordenados
de 2:000$0G0 até 2:999$000 seguro de 25:000$000: ordenado de réis
3:000060 e mais seguro de 30:000a000. Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1938. — João de Mello Magalhães. — J. Picanço da Costa.
— José Esperidião de Carvalho. — Alvaro da Silva Lima Pereira. —
Julins Weil. Proposta dos acionistas — Considerando os relevantes
serviços prestados pelos administradores da companhia, e que mais o
mais se vão acentuando com o progresso da sociedade, representando
, ara os acionistas, segurados e todos que a ela têm ligados os seu a inLaxasses, um fator importante de garantia e segurança da continui•ade desse progresso. Considerando que os diretores atuais já ea arcem os seus mandatos por longo período, havendo entre eles tiro dos
fundadores da companhia, com inestimáveis serviços pnestados ao « LI
desenvolvimento: Propomos, nos termos do artigo 98 do Decreto 434.
de 4 de julho de 1891, uma bonificação anual de 1.36 Ve sobre os
lucros líquidos para cada um dos atuais diretores, pelo prazo do mandato e a começar do corrente exercício, com reversão aos demais no
caso de qualquer deles falecer ou perder o mandato, ou conforme entra
si concordarem a distribuição. Rio de Janeiro. 30 de novembro de
1938. — Carlos Pinto Soares. — José wmen tsens junjor.” _ a parecer do Conselho Fiscal — O Conselho Fiscal da Companhia Nacional de Seguros de Vida "Sul Amarias", examinando a proposta da
'iretoria para alteração do seguro coletivo de que participam os funcionários da companhia, no sentido de admitir o máximo da réis
30:000$000 (trinta cantos de réis), quando, até agora, é de réis
25:000000, — nada tem a opôr e aconselha a sua aprovação, de vez
que a medida vem amparar os servidores da sociedade, não só no caso
de morte, como também no de invalidez permanente. Concorda. por
igual, e aconselha ainda a aprovação pela Assembléia, da l proposta
subscrita por acionistas para que, a partir do exercício correnta
datante os seus mandatos, seja concedida aos adminaatradores atuais
orna bonificação, na base ali mencionada. A proposta, além de eatar
icis termos da lei e dos estatutos, contempla diretores que vêm, ha
longos anos, administrando a companhia, efetivamente, com zalo e
aficiência. Rio de Janeiro. 2 de dezembro de 1938. —' Dr. Figaeiredn
it, drigues. — Aloysio de Castro. — Oito Raulino". Após a leitura
Oos documentos acima transcritos, o ¡Sr. presidente diz que sulanete
ii consideração e deliberação dos senhores acionistas a primeira praposta, declarando aberta a discussão sobre a mesma. Como nenhum
acionista pede a palavra, submete o 'Sr. presidente a votos a primeira proposta acima transcrita, verificando-se que ela foi aprovada
Dor unanimidade. Continuando, diz o Sr. presidente que submete do
mesmo modo à consideração o deliberação da assembléia a segunda
proposta, relativa it bonificação aos atuais administradores e declara
aberta a discussão sobre a mesma, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal. Não tendo qualquer acionista pedido a palavra, subasete o Sr. presidente a votos a referida segunda proposta acima
transcrita, bem como o Parecer do Conselho Fiscal, verificara-In-Re
que ela também foi aprovada pela Assembléia, com as abstenções
legais. Estando preenchidos os fins para que fôra convocada a assemblaia, o Sr. presidente suspende a sessão pelo tempo necessário
para ser lavrada esta áta. o que foi feito, é a mesma lida e aprovada
aor todos os senhores acionistas, sendo escrita por mim, primeiro gecretário, que a subscrevo e assino com o Sr. presidente, segundo secretário. — Alvaro da Silva Lima Pereira, presidente. — Antonio
da Silvo aCrvalho, IP secretário. — Miguel !Marque Unto fluiraaraes, 2.0 secretário.
(&o-8.262 o- 21-C-938 -- 132a600).

HUMOS
Abrigo Tereza de !Temia
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

De ordem do senhor presidente, convido os senhores associados
a se reunirem em assembléia geral ordinária, na sede Mete abrigo,
à rua ibituruna n. 53, às 7 1/2 horas da boita do dia vinte e trée
do corrente mês, pata leitura do relatório de 1937, do parecer do
conselho fiscal e aprova..rto das contas referentes ao ~IMO exer-,
ciclo bem como praaader-se à eleiçãoã do conselho fiscal que deverá
servir no corrente ano,
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1C38. — J. Á a Azevedat,
Almeida, secretário.
(C 3.432 — 20-12-1938_ — aa28841a aem ileffitai
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Laboratórios "666" do Brasil S. A.

......
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Companhia Litogrófi ea Ferreira Pinto

f

—
•

A partir do dia 28 de dezembro corrente, será pago, no sé.4yrj„.
tório
da Companhia Litográfica Ferreira Finto, à avenida Rio Bram:
Convocam-Se os senhores acionistas para reunirem-se no dia n. 137, 8° andar, o 45 0 dividendo, à razão de 12$000 (doze mil f;éi.5 lu!
31 de deezinbrO de 1938, às 10 horas, na sede social, à avenida Mem para ,cada ação. Das ações ao portador se descontará a taigi
de Sá n. 203, nesta cidade, para tratarem da seguinte
% (quatro por cento), para o pagamento do respectivo impd.tta
sôbre a renda.
;,.
Ordem do dia
Rio
de
Janeiro,
18
de
dezembro
de
1938.
— A diretoria.' '1 g,
a) reforma dos estatutos sociais;
b) conversão das ações ao portador em nominativas.
(C 8.266 -- 21-12-1938 -- 44$900
n
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1938. — A diretoria.
(C 8.197 —19-12-1Q38 — 422800 — 3 vezes),
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Companhia Federal de Fornecimento e Comissões
Companhia Indústria e Viação de Pirapgra
ASSEMBLÉIA GERAL' EXTRAORDINÁRIA

'

. A partir do dia 28 de dezembro corrente, será pago, no eScrifo::'''
rio da Companhia Federal de Fornecimentos e COMISSUS, à avee ida

Rio Branco n. 137, 8° andar, o 23° dividendo, à razão de 20$000 (vir
mil réis) para cada ato. Das ações ao portador se descontará a
taxa de 4 % (quatro por cento) para o pagamento do respectivo
Não se tendo verificado guarani na terceira reunião convocada imposto sõbre a renda.
para tomar conhecimento e aprovar o projeta de reforma dos estaRio de Janeirk_18 de dezembro de 1938. — A diretoria.
tutos, apresentada pela diretoria, convoca-se uma quarta e última
4 vezes),
(C 8.267 — 21-12-1938 — 52$800
assesnibléla geral extraordinária, para os mesmos fins, no dia 24 de
dezembro corrente, às 16 horas, na sede social, ficando prevenidos os
senhores acionistas que, nos termos da lei e dos estatutos, serão
t(,madas deliberações definitivas qualquer que seja o número de
Clube Naval
eócios e a quota de capital presentes à reunião.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1938. — A diretoria.
(C 8.513 -- 21-12-1938 -- 20$460;
Segunda e última convocação
(}uarta e última convocação

De ordem do senhor presidente, convido os 'senhores ' asseciacki.
a se reunirem em assembléia geral extraordinária, no dia. 27
rente, às 17 horas, para resolver Obre a "readmissão de SóCio'''..
Do dia 28 do corrente até ,início do pagamento do 125' diviSecretaria do Clube .Naval, 20 de dezembro de 1930.
EamViulf
dendo, relativo ao atual semestre, estarão suspensas as transferên- Jordão Amorim do Valle, 1° secretário.
cJas de ações dõste Banco.
(C 8.431 -- 20-12-1938 -- 39$800 — oyefelsjx4
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1938. — M. 7'. de Carvalho
o i•
Brilto, presidente.
•!,
(C 8.259 — 19-12-1938 — 49000 — 8 vezes)

Banco do Comércio

Banco do Brasil
TRANSFERÊNCIAS DE AÇõES

Centro Esportivo Carioca
Tendo renunciado coletivamente a diretoria dessa sociedade esportiva, realizar-se-á no dia 22 do corrente, às 20 horas, na sede
social, uma assembléia geral extraordinária, para eleição da diretoria que regerá os destinos da sociedade no período 1939 e 1940
convidando-se para tal fim os senhores acionistas.
•(C 8.265 — 21-12-1938 — 11$20),

De ordem do senhor presidente, faço público que as transferências de ações dêste Banco estarão suspensas a partir do dia 2 de
janeiro próximo futuro, inclusive, até o dia em que começar o pagamento do dividendo relativo ao segundo semestre do corrente ano.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de i938.. — e. M. Liva,6 su-

perintendente.
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OBRAS QUE SE ACHAM A' VENDA
AI Wit•it~itáns n ebrao que não forem

acompanhadas de importando destinada
ás despesas da porte e regista do Correio
leão serão atendidas, não se podendo
aceitar em pegamento de obras ou de
exemplares do "Diário Oficial" salos do
Correio, estampilhas do adio adesivo, alie.
que ou ordem de pagamento. Deverão ser
remetidas as haportanoias em vales póstais.
Aa "Lola usuais da República`, pelo
Dr. Tarquinio de Sousa, têm o abatimeiito
de ao %, quando a aquisição fôr de três
eu mais exemplares, em virtude do oficio
do Ministério da Justiça a, 1.20, de é da
agostç de 1904.

Volume vel
Volume VII
Volume VIII .
Volume

ç'

IX

Volume X . .
Volume XI ...

Volume XII ..
Volume XIII .....
Volume XIV 9.4
Volume XV.
Volume XVI .
Volume XVII
Volume XVIII
Volume XX.
Volume nr
!Volume XXIII
!Volume XXIV .
Vo:turr.>

•••
...•

XXV

' Volurp.± XXVI

„Volume XXVII
„ Yolume XXVIII (Ilha da
•
Tr!rride)
101000
Volume XXIX
108000

Atos da Junta Governativa e do
• GOVirt10 Provisório (Indico),

1930

Vo:un-r, XY

Atos do Govdrno Provisório. or-

•

!anisados por A. D. Ribeiro,

10”60

Apdo Penal (lei a. 628, de 28 de

outubro . de 1899, que amplia
a ação penal por denúncia, •
decreto n. 3.475, de 4 de novembro de 1899, que regulamenta o arL 5' da lei n. 628.
de 28 de outubro de 1913).

1$000

itgrictatura (Cria o Ministério
da) — Decreto n. 1.606, de 20
. de dezembro do 1906 ..... •

1$ii00

igua (decreto a. 3.656, de 24 de

outubro de 1898) — Regulamento para a concessão dágua
dós encanamentos públicos.

1$1,00

Lua (Concessão dágua ao Dit.

trito Federal) — Decreto número 20.951, de 18 de janeiro
de 1933

10500

Arquivos do Jardim Botaniee
do Rio de Janeiro::

Volume III
Volume IV
Volume v"
Volume VI

15$000
15,000
150000
101000

. 4rottivo Nacional (P a bife ii8 e s)
Vol

Volume (ri .
iv

8$000
73000
7$000
5$000
60000
61000
80000
80000
38000
83000
38000
68000
31000
40000
61000
83000
6$000
78000
7$n00
6$000

10000
51000
58000

53000

Ano de 1922
Ano de 1923

10$0140

Autorais (Leu de direitos)

Leis na. 490, de i de agosto
de 1898, e 2.577, de 17 de
janeiro de 1912
1$000

Autorais (Direitos)

Decreto
n. 4.790, de 2 de janeiro de
1914
1$000

Arrojadita (Novo mineral). Por

Djalma Guimarães

MOO

Atlas pluvionsétrico do Nordeste
do Brasil, por Delgado de Car-

valho (Gerais), 1923
Idem, Idem (Anuais)

31500
MOO

Automóveis (Regulamento da

Circulneão Internacional de)

26000

Administração e Contabilidade,

por Alfredo Correia

150000

Anoje do Congresso Constituinte
ao República — 21 edieão. revista — l • volume (1891) ... 207400

stoue
MON Anos da Assembléia CUTtaigUifI
tr UM, I' volume
`Tiranias que os holandeses
15,000
usaram com os moradores
Idem, 2° volume
1'58000
do Rio Grande -- Lopo
Garro
20000
Acidente no 'trabalho (decretos
Cartas sabre a prosopopéia
na. 3.724, do janeiro de 1919;
— Banto T. Pinto, e Pe13.493, de 5 de marco de 1919,
regrino da América e
e
13.498, de 12 de marco de
?iluso Pinheiro
20000
1919)
18500
Merano Dias — Biografia 20800
Acidentes no Trabalho (decretos
na. 24.637, de 10 de julho de
Arquivos do "SM Nacional:
1934)
2,000
Volume XVII
200000
Volume XXIII
201000 Acumula çôes remuneradas —
Decreto n. 19.576, de 8 de j aVolume XXV
206000
neiro de 1932
MOO
Arquivos Eleitorais (AlistamenAlistamento Eleitoral — Lei número 3.139, de 1916
0000
to e organizacão das)
13000
Armazéns Gerais (Regulamente

para o estabelecimento de) —
Decreto n. 1.102, de 21 de novembro de 1903
10000
Anuário de Legislações de Fazenda, por Afonso Duarte Ri-

beiro:
Ano de 1916
Ano do 1917
Ano de 1918
Ano de 1919
Ano de 1920
Ano de 1911

58000
100000
80000
80000
80000
10$000

Alistamento e organização dos
arquivos eleitorais — Decreto

n. 24.129, de 1934

1$000

Aeronauticas' Civis (Serviços)

— Decreto n. 20.914. de 6 de
10000
janeiro da 1932
Ablino Provisório — Decreto
n. 183, de 13 de janeiro de
$400
1936
Amas, Munições, Explosivos
(Fiscalisacão) — Decreto
n. 1.246, de 11 de dezembro
*000
de 1936
Acre (Organisação Administrativa) — Lei n. 191, de 46 de

janeiro do 1233.

$

ilezmebro de 1938 26211

DIÁRIO OFICIAL (Sução I)

Quinta-feira 22

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA 5 COMÉRCIO

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REVISTA DA PROPRIÈDADE INDUSTRIAL
um t • ro; 1938'

r

PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO 5 MARCAS DE evousTRLA a coa comEizeto
AGóRD&O N.

CONSELHO DE RECURSOS DA PROPRIEDADE
LNDUSTRIAL
ATOS 1 DECIsi5113 no

ea. MINISTRO

Petição DOE. 12.833-38 — do Laboratório Picles Ltda. pedindd.
tilo Sr. ministro reconsideração do despacho que indeferiu o pedido
de evocação do processo da marca FIDES, termo 42.128. — Indefiro o pedido de reconsideração em apreço. As razões legais invocadas nos pareceres de fls. 88 vaque 99 v, e 115-116 invalidariam o
direito da recorrida, si em seu favor não militasse o texto do art. 6
bis da Convenção da União de Paris. O registro feito no Departamento
Nacional da Saude Pública e o depósito da marca usada peia mesma
recorrida, tudo isso ocorrido em época anterior ao pedidos de registro
feito pela recorrente, são atos públicos, como tal dados à publicidade
Oficial. Tornam-se, por isso mesmo, fatos reconhecidos, sabidos por
Podos, ihiltesn "notórios". Não poderiam, por tal, deixar de induzir a
autoridade competente a considerar "notoriamente conhecida", "no
pais do registro", a marca italiana cujos direitos o Brasil se obrigou
• resguardar, ex-vi da aludida convenção internacional. Em 25-11W. Polca°.
118.
Petições DOE. 17.229 e.18.048-38 — respectivamente de Egyeholt 12zólámps és Villamoesagi R. T. e Osram G. tu. b. H. Kommanditgeselischaft, pedindo ao Sr. ministro a evocação do processo
Øs marca TUNOGRA, 50.139. — Arquive-se.
Petição DOE. 17.820-58 — de Portela Araujo & Cia. — Idem,
'Idem do processo do titulo Café e Restaurant Recreio do Leme, termo
163.429. — Arquive-se.
Petição DOE. 18.30448 — do Laboratório Medical Ltda. •-n
Idem, idem do processo da marca TOSANITL, termo 52.512. — Ar-

PI--

.

ACORDX08

2.262

Processo a. 941-36 — Termo 18.401.
Recurso n. 2.335.
Recorrente, Geraldo de Sousa e Silva.
Recorridos, António Dias de Arruda e o D.N.P.I.
Privilégio: Escova rotativa.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que 4 receie

rente Geraldo de Sousa e Silva e recorridos António Dias de Arruda
e o 1).N.P.1.; acórdam os membros do Conselho de Recursos da P.
Industrial, por voto unânime e na conformidade do parecer do audie
ter, negar provimento ao recurso, confirmando o despacho que deles.
riu o pedido.
Conselho de Recursos, 9 de dezembro de 1938. — João Maria de
Lacerda — José Caetano de Oliveira — Cieero Monteiro, Bobei. do Dr..
F. Coelho. — Ernesto Lopes da Fonseca Costa. — Godofredo Maciel.

— amoldo Soares.

Parecer

Atendendo a que os consultores técnicos do D.N.P.I. sio mi&
ritmes em afirmar e reafirmar a privilegiabilidade do presente pedido, conforme se vó dos hiudos de. fls. 59, 66-v, 76 e 76-v; propomos
a confirmação do despacho que o deferiu, negando-se provimento ao
recurso.
Conselho de Recursos, 9 de dezembro de 1938. --. Godolreciej

.Placiel, auditor.

sacara°

N.

2.283

Processo n. 5.557-37 — ter. 18.350.

Recurso n. 2.336.
Recorrente, João Parente.
Recorrido, o D.N.P.I.
Modelo industrial: Nova forma de ornamentsçito pêra iupOrteg

de camas e semelhantes.
Vistos relatados e discutidos os presentes autos em que é rio
Corrente João Parente e recorrido o D.N.P.I.; acordam os membros
do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, por unanimidade
de votos e na conformidade do parecer do auditor, negar provimento
sio recurso, confirmando o despacho que indeferiu o pedido.
Conselho de Recursos, 9 de dezembro de 1938. — iodo Maria
de Lacerda. — José Caetano de Oliveira. — Cicero Monteiro. subd.
Dr. F. Coelho. — Ernesto Lopes da Fonseca Costa. Godofred,

~ardo x. 2.244
t Processo 1. 17.720-36 — (tranaferinciar.
I Recurso n. 2.334.
Recorrente, Bebiano Nunes lk Cia.
• Recorridos, Orsini Varges Melo e o D. N. P. I.
Marca FORMIDAVEL, n. 46.W14

Maciel. — ()sumido Soares, Parecer

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos ui' que 4 recorneente Bebiano Nunes & Cia. e recorridos Orsini Varges Melo e o D.
de Recursos da P. In114, P. I.; acordam os membros do Conselho
dustrial, par unanimidade de votos e na conformidade do parecer do
auditor, negar provimento ao recurso, confirmando, aselm, o despe', toho que indeferiu o pedido.
.. Conselho de Recurso" 9 de dezembro de 1938. — João Maria de
subst. D.
; Zacerda. — José Caetano de Oliveira. — Cicero Monteiro,
A. Coelão. — Erntsto Lopes da Fonseca Costa. — Godofredo Me'1e1. — Osteaklo Soares.
Parecer
111..
r
".; Dando parecer sobre o presente recurso, assim se pronuncia O
te,
em. Procurador da Propriedade Industrial (fie. 50):
Os recorrentes alegam que a marca lhes foi regularmente trens. dorida e juntam o documento de fls. 93; mas, a fls. 38, por um dopimento posteriormente datado, se verifica que os recorrentes fixepuni com o cedente um contrato de arrendamento da mesma marca,
10 que é inexplicavel diante do documento de cessão passado no dia
, anterior e exibido por certidão nestes autos, a fie. 33.
Por outro lado, Armando Delgado da Silva e António Rebelo
'ardoso
tombem exibiram o documento de fls. 15, em que Orsini
t
tWargas .de Melo procedeu criminosamente,
.1 vendendo e arrendando
diversos a mesma marca.
-‘,.

7.

fa

, t . Pelo exposto, o recurso não merece provimento.
1 Rio, 6-5-938. — Carlos Costa.

Boletim n. 289

\

Atendendo a que os consultores técnicos do D.N.P.I. sustentam
era laudas unânimes (fls. 37, 43 e 43-v.) faltar ao presente pedido
de modelo industrial o requisito essencial da novidade; somos pelo
confirmação do despacho que o indeferiu, negando-se provimento ao
recurso.
Conselho de Recursos, 9 de dezembro de 1933.
Rodolrvdfl.
Maciel, auditor.
ACORDA° is. 2.254
Processo n. 7.290-37 — ter. 16.426.

Recurso n. 2.337.
Recorrente, Masakichi Tomita.
Recorrido, o D.N.P.I.
Privilégio: Extintor de formigueiros Pela aPlidaçÃO dê Tortlikidsi
líquida, transformada em (atado gozoso, pelo aquecimento produzide
por reservatório de água quente.
Vistos. relatados e discutidos os presentes autos em que G recorrente Masakichl Tomita e recorrido o D.N.P.I. • acordam of
membros do Conselho de Recursos da Propriedade Industrio', poq
voto unânime e na conformidade do parecer do auditor, negar proas
vimento co recurso.
Conselho de Recursos, 9 de dezembro de 1938.

João Maré*.
de Lacerda. — José Caetano de Oliveira. — Mero Monteiro, e
Dr. F. Coelho. — Ernesto Lopes da Fonseei Costa. — godo/yd:là
Maciel. — 0.swa7cto Soares.
t
Parecer

Carecendo o podido de novidad4 oonforitio iliolerozo.
Assim tamLern nos parece; e pelos mesmos fundamentos do Pa- mente, os consultores técnicos do
tt-v Sa)
confirmação
do
despacho
que
supra,
que
adotamos,
propomos
a
reee e
propomos a confirmação do despacho que e indeferia, .
provimento
ao
recurso.
negando-se
! lotdeferiu o pedido,
provimento ao recurso.
Conselho de Recursos, 9 de dezembro sit And., 2ff_ dlegratzeif
de
1938.
-Gocho',,p(to
'iConselho de Recursos, 9 de dezembro
-.fYl(litor.
tracicl, auditor.
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AcortoÃo N. 2.205
Processo n. 9.365-37 — Termo n. 18.576.
Recurso n. 2.338.
Recorrente, Maria Carincn Brandão.
Recorrido, o D. N. P. I.
Modelo industrial: UM CUSCÜS EM MINIATURA.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que é recorrente Maria Carmen Brandão e recorrido o D. N. P. I.; acordam
os membros do Canseira de Recursos da Propriedade Industrial, por
unanimidade de votos e na conformidade do parecer do auditor,
negar provimento ao recurso.
Conselho de Recursos, 9 de dezembro de 1938. — João Maria
de Lacerda. — José Caetano de Oliveira. — Cicero Monteiro, substuto do Dr. F. Coelho. — Ernesto Lopes da Fonseca Costa.
Godofredo Maciel. -- ()sumido Soares.
Parecer
Atendendo a que 08 laudos de fls. 9, 11 e 11 v. concluem, unha/IMOS, pela falta de novidade do pedido; propomos a confirmação do
despacho que o indeferiu, negando-se provimento ao recurso.
Conselho de Recursos, 9 de dezembro de 1938. — Goclofredo
Maciel, auditor.
ACORDÃO N. 2.266
Processo n. 10.347-38 — Termo n. 18.626.
Recurso n. 2.339.
Recorrente, Ari Freitas Mugneni.
Recorrido, o D. N. P. I.
Modele de utilidade: RECIPIENTE AQUECEDOR COM CHAMINÉ
MÓVEL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que é reCorrente Ari Freitas Mugnani e recorrido o D. N. P. I.; acordam
os membros do Conselho de Recursos da P. Industrial, por voto unânime e na conformidade do parecer do auditor, negar provimento ao
recurso.
Conselho de Recursos, 9 de dezembro de 1938. — João Maria
de Lacerda. — José Caetano de Oliveira. — Cicero Monteiro, subaWto do Dr. F. Coelho. — Ernesto Lopes da Fonseca Costa. —w
Çodofreclo Maciel. — Oswaldo Soares.
Parecer
Faltando ao pedido o requisito essencial da novidade, conforme
declaram em laudos unânimes os consultores técnicos do D. N. P. I.
' fls . 9 e 18); somos pela confirmação do despacho que o indeferiu,
; agindo-se provimento ao recurso.
k.
Conselho de Recursos, 9 de dezembro de 1938. — Godofredo
?Saciei, auditor.
ACORDÃO N. 2.267
[too
rocesso n. 7.031/37 — Termo n. 50.567.
urso n. 2.340.
acorrente — A Quirnica "Bayer" Ltda.
Recorridos — Laboratório Instituto Galeno Ltda e o D. N .P. t.
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provimento aos recursos, confirmano o despacho que deferiu o reNt
gistro.
Conselho de Recursos, 9 de dezembro de 1938. — João Maria dO
Lacerda. — José Caetano de Oliveira. — Cícero Monteiro,
D. IP.
Coelho. — Ernesto Lopes da Fonseca Costa. — Godofredosubst.
Maciel.
Ostealdo Soares.

- Parecer
1
Atendendo a que a ex p ressão CREME DE ROSAS, na indústri%
do perfumaria, é denominação necessária do produto assim denomi,
nado, inherente à sua própria natureza, e, portanto, inapropriavel,
por si só, a titulo de marca, não podendo como tal ser monopolizadat
por nenhum fabricante de perfumes; somos pela confirmação do despacho que deferiu o pedido, de parte qualquer exclusividade quant4
à supradita expressão (CREME DE ROSAS), considerando-se como
distintiva a forma de representado da marca, incorifundive/ com aq
dos recorrentes, negando-se provimento aos recursos.
Conselho de Recursos, 9 de dezembro de 1938. — Godofredo 1141À
ciel, auditor.
ACORDÃO N. 2.269

Processo — 13.917-37 — Caducidade.
Recurso — 2.343.
Recorrente — António Pinheiro Guimarães Victory.
Recorridos — The Oakland Chemical Co. e o D.N.P.I.
Marca: Dioxogen, n. 21.330
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que e Nide
corrente António Pinheiro Guimarães Victory e recorridos Tha
Oakland Chemical Co. e o D.N.P.I.; acordam os membros do Coo,
Belho de Recursos da P. Industrial, por voto unânime, e na confore
midade do parecer do auditor, confirmar o despacho que indererfil
o pedido, negando provimento ao recurso.
Conselho de Recursos, 9 de dezembro de 1938. — João Maris'
de Lacerda. — José Caetano de Oliveira. — Cícero Monteiro, subd.
do Dr. F. Coelho. — Ernesto Lopes da Fonseca Costa. — Godo*
fredo Maciel. — Oswaldo Soares.
PARECER

Não nos parecendo provado o desuso da marca n. 21.330, donde
minada Dioxogen, cuja caducidade aqui se pede, parecendo-nos, entoe
que a referida marca, registrada desde 1925, e renovado o seu registro
em 1935 sob o n. 41.274, nunca deixou de ser regularmente usadas
propomos a confirmação do despacho que indeferiu o pedido, negane
do-se provimento ao recurso.
Conselho de Recursos, 9 de dezembro de 1938. — GodofteM
Maciel, auditor.
ACORDA() N.

21e70

Processo — 3.391-36 — ter. 42.085.
Recurso — 2.846.
Recorrente — Emproes Progresso Ltda.
Recorridos — Vladimh4 — Josef Kavalier e o D.N.P.I.
Marca: Silex-Neutral
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que I ir&
corrente a Empresa Progresso Ltda., e recorridos Vladimir —
sei Havaller e o D.N.P.I.; acordam os membros do Conselho de
Marca PLA,SMOCIDA
Recursos da P. Industrial, por voto unânime e na conformidade do
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que é re- parecer do auditor, negar provimento ao recurso.
to A Química "Bayer" Ltda. e recorridos o Laboratório InstiConselho de Recursos, 9 de dezembro de 1938. — João Maria
etOreiCilaleno Ltda. e o D. N. P. I.; acordam os membros do Conselho de Lacerda. — José Caetano de Oliveira. — Cieiro Monteiro, subd..
de Recursos da P. Industrial, por maioria de votos e na conformidade do Dr. F. Coelho. — Ernesto Lopes da Fonseca Costa. — Godo.
do parecer do auditor, dar provimento ao recurso, para denegar, afi- freaxo Maciel. — Oswaldo Soares.
am, o registro.
PARECER
Conselho de Recursos, 9 de dezembro de 1938. — Iodo Maria de
Lacerda. — José Caetano de Oliveira, vencido. — Cieiro Monteiro.
Parecendo-nos que a marca denominativa, Silex-Neutral, da
'rata. D. F. Coelho. — Ernesto Lopes da Fonseca Costa. — Godofredo cujo registro aqui se trata, para distinguir artigos da classe 14, 4
Nadei. — Ostealdo Soares.
imitação da marca internacional 88.740, denominada Neutral-Bavaller,
Parecer
já registrada em nome de outrem para artigos daquela mesma dosa%
imitação susceptível de gerar erro ou engano no espírito do consuParecendo-nos haver possibilidade de erro ou engano entre a midor; somos pela confirmação do despacho que afinal indeferiu o
denominação PLASMOCIDA, de cujo registro aqui se trata, destinada
(fls. 43), negando-se provimento ao recurso.
a produto farmacêutico, e a denominação PLASMOCHINA, da recor- pedido
Conselho
de Recursos, 9 de dezembro de 1938.
Godofred_ft
Md" ,h1 registrada para distinguir produto farmaoèutico; somos pelo
Provimento do recurso, para o efeito de cor o registro afinal dene- Maciel. auditor.
ACOADÃO 21. 2.271
lado.
Conselho de Recursos, 9 de dezembro de 1938. — Godofredo
Processo n. 8.821-37 — Termo n. 50.993.
Itastet, auditor.
Recurso
n. 2.347.
ACORDÃO N. 2.268
Recorrentes, Fontoura & Serpe.
Recorridos, Barros, Hollnagel & Comp. e o D. N. P. I.
Procasska. 22.810/36 — Termo n. 47.011.
Recurso n. 2.341.
Marca: PEPCITRON
Recorrentes, The Sidney Rose Co. Corporation e Francisco OlimVistos,
relatados
e
discutidos
os presentes autos em que são ilke
pie de Oliveira.
correntes Fontoura & Serpe e recorridos Barros, Hollnage, & Comp.
Recorridos — Juventino 8. Luz e o D. N. P. 1.
e D. N. P. I., acordam os membros do Conselho de Recursos da P.
Marca: CREME DE ROSAS
Industrial, por unanimidade de votos e na conformidade do pareelet
Visto, relatado* e discutidos os presentes autos em que são re- do auditor, dar provimento ao recurso.
The
Bidney Roso ço Corporation e Francisco °Mugi° de
Conselho de Recursos, 9 de dezembro de 1938. — Iodo Maria *24
.Weelaile
ire e recorridos luventIno S. Luz e o D. N. P. I.; acordam os Lacerda. — José Caetano de Oliveira. — Cicero Monteiro, subal
raenebree
Coneelke de &ousios da Propriedade Industrial, por Dr. F. Coelho. — Ernesto Lopes da Fonseca Cost.'. — Godof
— amoldo Soares.
de votos 1 aa tonformidade o parecer o auditor, negar
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Parecendo-nos haver possibilidade de con:usão entre a palavra
P Pepcitron", da marca mandada aqui registar para preparado farmaceutico (cl. 3), e a palavra "Peptofon", nome da marca 39.028 já registaria em nome da firma recorrente, para produto da mesma classe;
e. além disso, atendendo , a que a marca registada reproduz em sua
denominação (Pepcitron) a denominação da marca internacional
30.212, de nome "PEP", tambem já registada para produto !arma,i)eutico; propomos, de acordo com o art. 80, ns. 6 e 7 do decreto
n. 16.2p4, de 1923, o provimento do recurso para ) efeito de ser o
registo afinal denegado.
Conselho de Recursos, 9 de dezembro de i938.. — Godofredo Ma,
Mel,
auditor.
r
ACORDA° N. 2.272
Processo n. 12.715-36 — Termo n. 44.323.
Recurso n. 2.348.
Recorrentes, Perez 85 Boschi.'
Recorridos, Meias Lupo, B. A. e o D. N. P. I.

Além de não haver o recorrente pago a taxa do recurso, apezar
convidado a faze-lo, pelo despacho de fls. 10, publicado no "Diário'
Oficial", de 12/2/38, é evidente a possibilidade de confusão entre a
marca apresentada aqui a registro, de nome ZENI, para farinhas de
bananas (cl. 41) e a marca ZENITH, n. 42.068, já registrada em .nome
de outrem para artigos da mesma classe (farinhas de mandioca centeio), milho e trigo). Parece-nos, pois, que não se deve tomar conhecimento deste recurso, cujo processo incidiu em arquivamento, nos
termos do art. 6.0 do decreto n. 22.990, subsistindo, assim, para todos
os efeitos, o desenho que indeferiu o pedido.
Conselho de Recursos, 9 de dezembro de 1938. — Godofredo Ma,
piei, auditor.

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Expediente

Marca: LUPA

Expediente do Sr. diretor geral

Vistos, relatados e 'discutidos os presentes autos em que são re-f
Correntes Perez & Boschi e recorridos, Meias Lupa, B. A. e o D. N.
R. 1., acordam os membros do Conselho de Recursos da P. Industrial,
por voto unanime e na conformidade do parecer do auditor, negar
provimento ao recurso, confirmando o despacho que indeferiu o Pedido.
Conselho de Recursos, 9 de dezembro de 1938. — lodo Maria de
'Lacerda. — José Caetano de Oliveira. — Cicero Monteiro, subd.
Dr. F. Coelho. — Ernesto Lopes da Fonseca Costa. — Godofredo
— Oswaldo Soares.

Dia 20 de dezembro de 1938

P,ARECEP

Havendo já registada a denominação "LUPO" para distinguir artigos da classe 36 (artigos de vestuário inclusive calçados), constituindo a marca n. 51.268, segundo informa o arquivo a fls. 8, não
nos parece lícito conceder-se a outrem o registo da palavra "Lupa"
I(Lupo sob a forma feminina), para assinalar calçados. Nessas condições, somos pela confirmação do despacho que indeferiu o pedido, negando-se provimento ao recurso.
Conselho de Recursos, 9 de dezembro de 1938. — Godofredo
31aciel, auditor.
ACÓRDÃO N. 2â78
Processo n. 7.409/37 — termo n. 50.657.
Recurso n. 2.350.
Recorrente, Rolando Mendes.
Recorrido, o D.N.P.I.
Marca: FABRICA ROLANDO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que iS recorrente Holanda Mendes e recorrido o D.N.P.I.; acordam os membros
do Conselho de Recursos da P. Industrial, por voto unânime e na conformidade do parecer do auditor, negar provimento.
Conselho de Recursos, 9 de dezembro de 1938. — Maria de Lacer- José Caetano de Oliveira. — Cicero Monteiro ,subst. Dr. F.
Coelho. — Ernesto Lopes da Fonseca Costa. — Godofredo Maciel. —
pswaldo Soares.
•
Parecer
Havendo já registrada a denominação HOLLANDA, que constitue
a Marca 29.589 destinada a artigos da classe 44, não nos parece licito
Conceder-se a 'terceiro, seja como marca, seja como titulo de estabelecimento a expressão FABRICA HOLANDO, na mesma classe 44.
Assim, propomos que se negue provimento ao recurso.
Conselho de Recursos, 9 de dezembro de 1938. — Godofredo Ma$S, auditor.
•
ACÓRDÃO N. 2.274
Processo n. 9.432/37 — termo n. 51.134.
Recurso n. 2.351.
Recorrente, Armando Zeni
Recorrido, o D.N.P.I.
Marca: ZENI

4

Parecer

Privilégios de invenção
Mário Zagari — Aperfeiçoamentos. nas colunas que sustentaii
os braços -de comando 'dos aparelhoS contadores — registradores do
tipo "borboleta" (termo 19.781). — Deferido de achrdo com o laudo
técnico.
"Yermat" Consignaciones y Representaciones, Socledad de Responsabilidad Limitada — Novo aparelho de carburador, que utilisti
hidrocarbetos (termo 19.942). — Deferido de achrdo com a maioria dos laudos técnicos.
N. V. Handelmaatschappij "Helga" — Elemento de construção
feito de aglutinante hidraulico, e processos para a sua fabricação
(termo 20.157). — Deferido de acórdo com os laudo técnicos.
Adolfo Lofevre — Novo proceso de fabricação de sulfato de ala.
minio e aproveitamento dos residnos para diversos fins especificados
(termo 20.179).— Deferido de acórdo com o laudo técnico.
Josef Kampschulte — Pulverisador para líquidos (termo
20.375). — Deferido de acôrdo com o laudo técnico.
Antônio Guedes Muniz — Novo tipo cle avião (termo 20.644).
— Deferido de acórdo com os laudos técnicos.
Roberto Lopes Leal — Tampas conta gotas aplicaveis em recipientes (termo 20.660). — Deferido de acórdo com o laudo técnico.
"Sarmiza" Societate Romana de Petrol — Processo para a produção de benzinas e hidrocarbonetos aromáticos, anti-detorantes
(termo 26.894). — Deferido de acórdo com o laudo técnico.
Udo Altenburg . — Novo adesivo impermnbilizante (termo
20.96G). — Indeferido por falta do requisito essencial da nèvidade.
Epeda Werke Rudolf Platte — Armação de molas sem moldura
(termo 21.009). — Deferido de achrclo com o laudo técnico.
Standar 011 Development Company Soc. Anónima Metodo de
melhorar os poços petrolfferos (termo 21.028). — Deferido, do
achrdo com o laudo técnico.
Naamlooze Venootschap Maatchappij Tot Beheer en Exploitatis
Vau Octroolen — Processo e dispositivo para fabricar fibras de vidro fundido e de outras substâncias (termo 21.073). — Deferido
de acárdo com os laudos técnicos.
Standard Electrica S. A. — Aperfeiçoamentos em sistema muitiplex por portadora de multiples linhas (termo 21.240). — Deferido de achrdo com o laudo técnico.
Pedro Afonso — Novo dial Micrometrioo para quaisquer ondad,
especialmente para ondas curtas e ultra curtas (termo 21.290). —
Deferido, de acordo com a maioria dos laudos técnicos.
R. Baron & Comp., Ltda. — Prendedor do fios de arame condutores de eletricidade, cabos ou semelhantes (termo 21.440). — Rejeito o pedido, nos termos do art. 43, do decreto n. 16.M de 19E3,
por ter sido irregularmente formulado.
Fábrica de Calçados Belo Horizonte, Ltda. -- Aperfeiçoamentoa
em calçados fabricadog em crepe sola nacional e estrangeiro (termo
21.401). — Indeferido por falta do requisito essencial da novidade.
José Plá Casabh — Aparelho para filtrar líquidos Noa predial*
(termo 21.410). — Deferido de acordo o= os laudos %ontem.
Otto Ulbricht — Fecho de prisão, deelisante em fitas teleaadas
(termo 21.431). — Deferido de acordo com o laudo tkatioo.

Vistos, relatados e discutidos os presentesz autos em que é recorrente Armando Zeni e recorrido o D.N.P.I.; acordam os membros do
Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, por voto unânime e
Modélos de utilidadt
na conformidade do parecer do auditor, não tomar conhecimento do
recurso.
Dr. Zbigniew Jackowski — Novo modélo de etl i rui o de comConselho de Recursos, 9 de dezembro de 1938. — João Maria de pressão para aparelhos de insidluzio e outros de eirtlrgle (termo
Zacerda. — José Caetano de Oliveira. — Cicero Monteiro, subst. Dr. 19.766). — Deferido de acordo com os laudos tdonloos.
r. Coelho. — Ernesto Lopes da Fonseca Costa. — Godofredo Maciel.
José Berlinder & Comp. — Mesa portat11 (termo 19.1M). — lan
Oswaldo Soares.
deferido por falta do requisito essencial da zunidadt.
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Tomáz Talento e Albrisi Ricardo — Novo tipo de correia de
couro para transmissão (termo 20.917). — Indeferido per não se
tratar de materia privilegiável.
Onig Chacarian Sana Khan e Jorge Chacarian — 13._. reo metálico
para redes de descauço (termo 21.229). — Deferido de acordo com
o laudo técnico.
Shiger Ramada — Novo tipo de chinelo (termo 21.271), — Indeferido por falta do requisito essencial da novidade.
Leo Waelti — Almofada para registrar roupa (termo 21.454).
Deferido de acordo com o laudo técnico.
MPlhoromentos
Colgate Palmolive Peet Company Soe. An. — Aperielçoamentos
em ou relativos a produtos sulfonados e a processo s de sua preparação, que faz objeto do pedido n. 19.866 (termo 20.900). — Deferido de acordo com o laudo técnico.
Modêlos industriais •
Massimo Paulo Ravarino — Novo modélo de carrinho para creancas (termo 20.834). — Rejeito nos termos do art. 43, do decreto
n. 16.264, de 1923, por ter sido formulado o pedido de modo irregular.
.1. O. Penteado & Comp. — Novo modélo de porta de carga para
aquecedores h carvão ou lenha (termo 21.315). — Deferido nos
termos do art. 1, do decreto n. 24.507, de 1934.
Registro de marca*
Jaime Torres — LICOR TARZAN — classe 3 (termo 49.948).
Renove-se o registro.
Wollgarnfabrik Tittel & Kruger und Sternwoll Spinnerei A. O.
— Emblematica — classe 31 (termo 51.391). — Renove-se o registro.
Overseas Motor Service Corporation — OVERSEAS MOTOR
SERVIC.E CORPORATION — classe 6 (termo 53.575). — Renove-se
o registro.
Albert Fournier & Paul Fornier — CRINOSTHENAN — classe
.
3 (termo 54.974). — Registre-se.
Minnesota Mining and Manufacturing Cornpany — Emblemática
— classe 55 (termo 55.824). — Renove-se o registro.
A. O. Tarré. Filhos Ltda. — SANALITO — classe 48 (termo
56.480). — Renove-se o registro.
Wollgarnfabrik Tittel & Kruger und Sternwoll Spinnerri A. O.,
— Emblemática — classe 28 (termo 57.420). — Renove-se o registro.
M. Ventura & Comp., — SUMURUM — classe 3 (termo
57.965.) — Renove-se o registro.
J. Alves — PADARIA FLOR DO PRAZO — classe 41 — (termo
58.198). — Renove-se o registro.
Suerdieck & Comp., — SUERDIECK HAVANA ESPECIAL —
classe 44 (termo 59.015). — Renove-se o registro.
Mathew Wells and Company, Limited — WELLSALINE —
classe 47 (termo 59.131). — Renove-se o registro.
O. Gomes Pereira — SURI — classe 48 (termo 58.754). — Registre-se.
William Barbour & Sons Ltd., — BRA/D — classe 22 (termo
60.491). — Renove-se o registro.
Wamsutta Mills — WAMSUTTA — classe 23 (termo 60.980).
— Renove-se o registro.
Lebre Filho & Comp., — CHARUTOS PAULISTAS — classe
44 (termo 61.480). — Renove-se o registro.
Leão Junior & Comp., Ltda., — COSECHERA — classe 41 (termo). — Renove-se o registro.
Standard Oil Company of Brasil — STANDARD CUL COMPANY
— classe 47 (termo 81.782). — Renove-se o registro.
W. G. Birkinshaw & Company Limited — PAMAX — clame 12
(termo 62.443). — Renove-se o registro.
J. Batista Semeraro — DORF1NDA — classe 3 (termo 62.573).
— Renove-se o registro.
José Brautigan — Emblemática — classe 12 (termo 62.819). —
Renove-se o registro.
Oscar Salgado — ITACOLOMY — classe 41 (termo 63.335). —.
Renove-se o registro.
Oscar Salgado — REGATAS — classe Si (termo 63.330. —
Renove-se o registro.
Anglo Mexican Company Liznited — Emblemática — classe 47
(termo 63.415). — Renove-se o registro.
Tootal Broadhuret Lee Company Lirnited — PYRAMID HAN..
DKERCHIEFS — classe 37 (termo 63.426). — Renove-se o registro.
Tootal Groadhurst Lee Company, Limited — L1SSCE (fig. de
aranha) — classe $7 (termo 63.427). — Renove-se o registro.
Tootal Broadhurst Lee Company, Limited — TOBRALCO —
fiasse 23 (termo 63.428). — Renove-se o registro.
Rouyer, Guillet & Cie., — ROUYER, GUILLET di CIE., — classe
412 (termo 63.433). — Renove-se o registro.
H. Jordan & Cia., — LEMA — classe 41 (termo 63.453). —
Renove-se o registro.
1,ffinNI

H. Jordan & Cia., — RIO BRANCI — classe 41 (termo 63„.454)„,
— Renove-se o registro.
H. Jordan & Cia., — VICTORIA — classe 41 (termo 63.452).
Renove-se o registro.
I. G. Farbedindustrie Aktiengesellschaft — UNIVERSAL
classe 1 (termo 63.492). — Renove-se o registro.
De Faria & Comp. — POMADA DELTA — classe 3 (termo má.
mero 63.538). — Renove-se o registro.
Vasconcelos, Carneiro & Comp. — NEUROSAN — classe 8 (term0.
n. 63.610). — Renove-se o registro.
Felgueiras, Pacheco & Silva Ltda. — D. AMELIA — classe ti
(termo n. 63.679). — Renove-se o registro.
Perfumaria "Flamour" Ltda. — PETALAS — classe 48 (termrl
n. 63.519). — Renove-se o registro.
Chance Brothrs & Co. Ltda. — Emblemática — classe 14 (Lerma.
n. 63.576). — Renove-se o registro.
The W. II. Comstock Co. Ltd. — RAIZ INDIA. DEL DR. MORSR
classe 3 (termo n. 63.705). — Renove-se o registro.
United States Alkali Export Association, Inc. — STANDARD
classe 1 (termo n. 63.764). — Renove-se o registro.
Irmãos Azevedo — COTTAGE — classe 48 (termo n. 63.783Y.
— Renove-se o registro.
Titulo de estabelecimento
Marien & Comp. — A RECTIFICADOR OK classes 6, ft, 21
60 (termo n. 52.156). — Registre-se, de acordo com o art.. 32 do
decreto n. 24.507, de 1934. A oposição não procede por quanto o
titulo apresentado está constituido de uma expressão necessária A
hectificadora que serve para designar o ramo de indústria e do ela,
mento OK que lhe dá cunho caracterietico suficiente.
Arquivamento de marca internacional
Arquive-se a marca internacional n. 88.729 (Tubi-Luz)
vez que o respectivo titular provou a exigência do art. 119, do de.
ereto n. 20.377, da 1931.
Exigências
8. A. Fábricas Orion (termo a. 61.509). — Apresente elich4
idénetico ao anterior.
Cremerie Caxambó Ltda. (termo n. 68.577). — Apresente nova!
cliché nos termos do art. 79 do decreto n. 16.264, de 1923.
Tecelagem de Seda Paulicéa Ltda. (termo n. 58.883). — Apresente novaa vias descritivas reivindicando as cores na forma regulamentar.
Diversos
Sociedad Anonima La Martona (27.500,138). — Nada ha que de-

ferir. Prossiga-se.

Expediente do diretor da Secção de Privilégios de favonio
Dia 20 de dezembro de 1938
Diversos
Imperial Chemical Industrie Limited (termo n. 22.043). •-•
Concedo o prazo.
Vischer Produts Company, Soc. An. (termo 22.093). — Concedo o prazo.
Dr. Leo LtSwenstein (29.847/38). — Junte-se ao processo, pres
liminarmente.
Wilhelm Frey (29.320/38). — Junte-se.
Emílio Talocchi (termo n. 22.071) e Vereinigte Gluhlampen und
Elektrizitats A. G. (22.081). — Concedo o Prazo.
Esigenciiae
L. Picolo & Comp. Ltda. (termo n. 20.717). — Apresento:3f

amostra, conforme solicita o examinador do Servico di Saud. Pd.

blies.

Expediente do diretor da Secção de Marcas
Exigências
Laboratório P. Farnel Ltda. (15.246/38 junto ao termo ndmere

96.783). — Preste esclarecimentos.

Companhia Nacional de Navegação Costeira (termos as. 62.054,
82.056 e 62.055). — Pague a taxa de prorrogaçío.
Meltonian (E. Brown & Son) Limit,ed (termo n. 59.031).
Satisfaça a exigência do Arquivo.
Cervejaria Rio Claro Ltda. (termo n. 58.987). — Pague a pie
ticionária de fls. 9 a taxa de Educação devida ás fls. 11.
F. Passos & Comp. (termo n. 62.518). — Satisfaça a exigência
da informação.
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Cervejaria Rio Claro Ltda. (termo n. 58.989). — Pague a peiicionária de fls. 9 a taxa de Educação devida ts .fls. 11.

Diversos
Laboratório P. Farnel Limitada (15.215/38 junto á marca ntl_
i inero 9.413). — Aguarde-se o cumprimento da exigênáa determinada
o processo da marca n. 49.752.

Noticiário
7.•

OPOSIÇÕES

The Philips & Benjamin Co. (30.588, de 17 de dezembro de
3938) apresentaram oposição á marca "Sterident", termo n. 62.862
Oe Novoterápica italo Brasileira.
• Luiz Hermany Filho & Comp. Ltda. (30.557, de 17 de dezembro de 1938) apresentou oposição ao nome comercial depositado
pob o n. 80.512 — Empresa Papai Noel Lida.
Vera Gonçalves Moi (30.590, de 17 de dezembro de 1938) apresentou oposição á marca "Bemol", termo 11. 62.814.
António Ledo de Carvalho (30.589, de 17 de dezembro de 1918)
Oresentou oposição ao titulo "Hotel Colonial", termo n. 83.722.
Syney Rose Company Inc. (30.530, de 18, de dezembro de 1938)
apresentou oposição ao nome comercial "Produtos Rosaty Ltd.", termo
a. 62.756.
Romeu Rodrigues (30.430, de 16 de dezembro de 138), apresentou
'oposição á marca "Inagyn", termo n. 83.574.
Alfredo Fernandes dos Santos (30.432. de 18 de dezembro de
. 3938)
apresentou oposição á marca "Pankal", termo n. 63.175.
Fábrica de Artefatos de Aço Tupi Ltda. (30.458, de 18 de debembro de 1938) apresentou oposição á marca "Tupy". termo número
1$3.494, de Franz Schwalbe.
Laboratório Lister Ltda. (30.512, de 16 de dezembro de 1938)
h
lopresentou oposição à mama "Maleitan", termo n. 82.054.
'Ubaldo Mamara & Comp. (30.510, de 18 de dezembro de 1938)
,
, Xpresentaram oposição à marca "Lutana", termo n. 63.291.
Laboratório Heclan Ltda. (30.490, de 16 de dezembro de 1938)
>presentou oposição à marca "Purgo-HePan", termo n. 63.717.
J. Torres (30.516, de 16 de dezembro de 1938) apresentou olio!
)ição à marca "Pantovaolna", termo n. 63.249.
Francisco da Silveira Dutra (30.311, de 15 de dezembro de
3938) apresentou oposição à insígnia, termo n. 63.047, de Mário
Martins Ribeiro.
Rosário Mamara & Comp. (30327, de 15 de dezembro de 1938)
)Presentou oposição à marca "Poly forma", termo n. 83.131.
Companhia Refinadora de bicos Prada (30.333, de 15 de dezembro de 1938) apresentou oposição à marca "Cambes", termo número
42.974, de J. Portugal & Comp.
Reinaldo Graupner (30.341, de 15 de dezembro de 1938) aprebentou oposição à marca "Radiolandia", termo n. 63.530, de Feriando, Sydow & Comp.
Yorki Estefan & Irmãos (30.342, de 15 de dezembro de 1938)
¡apresentou oposição à marca "A Primavera", termo n. 62.544.
Farmaco Limitada (30.365, de 15 de dezembro de 1938) apre¡montou oposição à marca "Allidol", termo n. 62.949.
Orlando G. Cardoso e M. da Nóbrega (30.370, de 15 de dezem)ro) apresentaram oposição h marca "Neurotensyl", termo n. 61.463.
' Luiz Michielon & Comp. (30.379, de 15 de dezembro do 1938)
Opresentaram oposição à marca "Cruzeiro do Brasil", termo miMero 82.570.
Luiz Michelon & Comp. (30.380, de 15 de dezembro de 1938)
»resultaram oposição à marca "Cruzeiro do Brasil", termo ruí:Atro 62.589.
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PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO
_TERMO DE CONTRATO
Publieuefio feita de acordo com o art. 41 do fteguinmento
vigente (decreto n. 16.2((t. de
g 2.* Da data da pubileacilo de que trata o presente artigo.
começará a correr o prazo para o deferimento do pedido.. Do.
ranho GO Man, poderão apremeniar nuns oposiches no Departamento Naeloual de Propriedade Industrial, aquele, q ue se Pdgorem prejudicados com a coneessilo da indente requerida.

Termo n. 22.096, de 9-12-938.
Fábrica Rélios Limitada — 8. Paulo.
Pontos característicos da invenção de: "melhoramentos introduzidos na invenção de "melhoramentos dm aparelhos molhadores de
papel gomado em tiras". (Pat. Melhoramento)
1 — Melhoramentos em aparelhos molhadores de papel gomado,
em tiras que faz o objeto do depósito n. 20.129, de 24 de janeiro de
1938, que consiste em dois rolos sobrepostos e conjugados, cohocados
em uma vasilha de liga de metal anti-oxidante, de moda a ficar o rolo
inferior totalmente imerso nágua e o superior parcialmente abaixo do
, mvel da agua contida nessa vasilha, sendo o rolo inferior fabricado
de madeira e o superior de borracha ou semelhant, afim de com um

movimento de passagem da tira de papel gomado sobre a superfície
externa do rolo superior fazer com que .este mova o rolo inferior, de
modo a conservar molhada a superfície do rolo superior, mesmo
quando o nivel dágua tenha descido no vaso da molhr.deira.
2 — Melhoramentos de acordo com o ponto característico precedente, aplicado a um aparelho molhador do tipo reivindicado no depósito n. 20.129, de 24 de janeiro de 1938, substancaimente conforme
descrito no memorial anexo e representado nos desenhos juntos.

Termo 22.097, de 10-12-38.
Albiswerk Zürich Aktiengesellschaft — Suissa.
Pontos característicos da invenção de: "Aperfeicoamentos nas
instalações telefônicas" Priv. Inv.
-1 — Aperfeiçoamentos nas instalações telefónicos ditas de campo, que compreendem o emprêgo comum da bobina, que se utiliza
na conversação, para dar o sinal de chamada, por zunido ou vibração, e por vários enrolamentos que se ligam entre si de modo que as
correntes alternativas produzidas por emissão da voz e pela produção do zunido de chamada, não icem influência sobre o aparelho.
local.
2 — Aperfeiçoamentos nas instalações telefónicos, de acordo com
o ponto característico anterior, que compreendem a ligação do enrolamento primário da bobina de indução, em série com a bateria,
pelo circuito do microfone e da "cigarra" ou zunido de chamada, ao
passo que o secundário forma com a linha e com a malha compensadora urna ponto de Whesatstone, ficando o receptor ligado a uma
diagonal e transmitindo-se pela outra as correntes' que procedem
do microfone e do circuito de chamada.
3 — Apeffeiçoamentos nas instalações telefónicos, de acordo com
o ponto característico n. 2, caracterizados pelo fato da malha de resistência compensadora da linha está enrolada no núcleo da bobina
de indução.
4 — Aperreiçoamentos nas instalações telefónicos, de acordo com
os pontos característicos anteriores, caracterizados pelo fato das correntes emitidas pelo enrolamento primário da bobina serem trans.
mitidas por indução aos enrolamentos secundários e assim retranike
mitidas à linha.
De acordo com a Convenção Internacional e o art. 38 do Regulamento a que se refere o decreto n. 16.264, de 19 de dezembro de
1923, a requerente reivindica a prioridade do correspondente Pedido
cie Privilégio, que depositou na Repartição Oficial de Patentes da Coa..t
federação Suissa, em 11 de dezembro de 1937, sob n. 29.425.

Termo 2.098, de 10-12-38.
Dr. Heinrich Jenny — São Paulo.
RECURSOS
Pontos característicos da invenção de: "Aparelhamento para a
desodorização e tratamento posterior de oleos vegetais Priv. Inv.
Malharia Sedan S. A. (30.114, de 13 de dezembro de 1938)
1 — kparelhamento para a desodorização e tratamento posterior
"(ocorreu do despacho que indeferiu a marca "Sedan", termo nú- de oleos
vegetais, caracterizado por ser previsto no mesmo um aque.
Mero 57.732.
cimento que no máximo possível não afete os oleos e que exija re,
' Alfredo de Magalhães Queiroz (30.155, de 13 de dezembro de duzido consumo do calor e no qual uma caldeira aquecedora a vácuo
1938) recorreu do despacho que denegou registro à marca "Dyneu- é subdividida em várias °amaras de tratamento ou no qual são ern-t
phor", termo n. 57.583.
pregadas várias caldeiras, cada qual disposta com uma bomba re.
dezembro de 1938) re- volvedora, um corpo de transfluência, como tambem com dispor&
Quin3ica Bayer Ltda. (30.278, de 13 de
revolvimento, aquecimento bron.
Warren do despacho que indeferiu a marca "Revasan", termo nu- ções esguichatioras, para o mu/tiple
do e operação de esguichar o oleo sob alto vacu°, conjuntamente coza
"roer° 57.804.
juntados de modo regulável segundo a espécie, etado o o
dezembro de aditivos
r J. G. Araujo & Comp. Ltda. '(30.274, de 14àde
do oleo, outrossim pelo fato de serem ttis.!
tratamento
4938) recorreram 49 despielin sue Dem/minto marca "Coroa", postos 6 progressivo
de caiu, dargliaadaz a radlaueir
uffututadwzam
bu
y r iO4. PPArti
lermo _a. 154.§11../
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cer por meio do oleo quente em saída, já tratado, e, dos ramos dos secção da parte superior tem em toda a sua extensão o mesmo nivel
corpos caloríferos, o oiro fornecido continuamente e atravez de uma geral dessa plano-canal oscilatório inclinado, tendo a parte inferior,
disposição reguladora; caracterizado ainda o presente aparelhamen- sob descida e convergência em plano reto e no mesmo sentido dad
to por serem, em outros seus pontos apropriados, previstos apare- inclinação desse plano-canal, um declive adicional convergente que
lhos adicionais regulaveis, para a adição tombem contínua de meios se extende a uma abertura de passagem, que, devido a essa convergência do dito declive, tem seu cumprimento 111e110: que a largura
reagentes, conforme necessário.
desse plano-canal; declive adicional esse, cujos crescentes degraus
2 — O aparelhamento reivindicado sob o n. 1, caracterizado por bilaterais
por ele deixados se nivelam em cima com os restantes piasua disposição impeditiva do superaquecimento, a qual possue, para nos tambem
para os quais são expelidos os portadores
o aquecimento às temperaturas mais altas necessárias, corpos calorí- dos minerais,bilaterais,
conforme esclarecido sob o n. 2.
feros de transferência, e, por serem os corpos caloríferos adicio— O dispositivo realizador do presente processo ' e reivindinais da caldeira de vácuo formados isoladamente graduáveis para
cado sob o n. 3, caracterizado por ser a dita abertura de passagem,
cada câmara de tratamento.
de preferência retangular, em um dos casos construtivos g,raduável
3 — O aparelhamenlo reivindicado sob o n. 1, caracterizado por para o lado pelo corrimentu de um registro em sentido longitudinal
sua disposição destinada à rápida desodorisação do oleo sob alto vá- ao dito plano-canal e inteiramente preenchida por um trecho da
cuo, na qual se acham ilisv;m. if,qins esguichadoras na parte superior parte superior da circunferência de um elemento a exemplo"de uma
da caldeira de vácuo, destinadas à produção de uma chuva de oleo, escova rotativa, detentora e transportadora do mineral e com rota.,
achando-se por baixo delas ainda disposições de aspersão para maior cão periódica em sentido oposto ao do percurso do mineral com Reit
ampliação da superfície.
portador e líquido-veículo, ou por outro elemento detentor e trans..
4 —O aparelhamento reivindicado sob os as. 1 e 3, caracterizado portador que preencha o mesmo fim.
pelo fato de, na sua disposição reguladora da transferência do oiro
5 — O dispositivo realizador do presente processo e reivindiatravez das câmaras de tratamento e da manutenção constante dos cado sob os as. 2 e 3, caracterizado por ser a dita abertura de passeus níveis do oleo, haver inferiormente ás disposições esguichado- sagem, em outro caso construtivo, graduavel para cima e para baixe
ras, chapas-guias graduáveis em posição ou de serem as disposições pelo movimento de uma lingueta articulada ou flexível, dando-se
esguiehadoras por si graduáveis, ou, finalmente, por serem adotadas por essa abertura a passagem direta do mineral, sem emprêgo da
dita escova.
outras disposições, como as de transbordamento.
5 — O aparelhamento reinvindicado sob o n. 1, caracterizado por
6 — O dispositivo realizador do presente processo e reivind1-4
serem, para revolvimento dos meios reagentes as câmaras de trata- cado sob os na. 3, 4 e_5, caracterizado pela faculdade de se empre,
gerem no mesmo plano-canal simultaneamente as disposições de
mento previstas com disposições revolvedoras.
6 — O aparelhamento reinvidicado sob n. 1, caracterizado por escova e a da simples abertura de passagem.
7 — O dispositivo realizador do presente processo e reivindiserem, para o aieastamento de resíduos das câmaras de tratamento
durante o trabalho, as ditas câmaras equiparadas com disposições cado sob os as. 3 e 4, caracterizado por ser a dita escova rotativa,
detentora e transportadora do mineral, graduável na sua altura por
de descarga de vácuo.
meio de um mecanismo suspensor constituido de um braço com o
7 — O aparelhamento reivindicado sob o n. 1, caracterizado por mesmo raio da escova, e uma barra de comunicação, os quais se arsua disposição destinada à devolução de gotas de oleo arrastadas e ticulam com um de seus extremos no centro dessa escova, mantendo
á recuperação de aditivos volateis, na qual ha prevista na tubulação conjuntamente suspenso o eixo desta, emquanto que esse braço pode
de junção do vácuo •um separador resfriável de oleo, assim, como vá- oscilar com o outro extremo no dito plano-canal, em ponto fixo
rios outros separadores resfriáveis gradualmente.
conveniente acima desse centro, no ponto de encontro do bordo dessa
abertura com o nível do fundo desse declive adicional, e, a dita
8 — O aparelhamento reinvindicado sob os as. 1 e 2, caracte- barra,
tambem com o qtgro extremo, em um braço radial, que, por
rizado por serem as disposições de aspersão de natureza a poder
sua vez, articula em um eixo estável localizado nesse plano-canal,
influir tambem quimicamente sobre o oleo.
podendo ser detido na posição desejada para se fixar a elevação'
9 — O aparelhamento reivindicado sob o n. 1, caracterizado por prevista para a escova, qualquer que seja a variação, dada à respesua disposição que permite, por meio de bombas ou tubos de queda, ctiva abertura.
com cerca de 12 metros de comprimento, retirar-se o oleo do vácuo.
8 — O dispositivo realizador do presente processo e reivindicada
10 — O aparelhamento reivindicado sob o n. 1, caracterizado sob os na. 3, 4 e 6, caracterizado por guardas bilaterais, localizados
por sua disposição que permite a possibilidade de adicionamento de em sentido longitudinal ao dito plano-canal e fixas a este, afim de
agentes que promovem a separação de determinadas partes com- Impedir a fuga do portador do mineral para os lados da escova, responentes do oleo, em estado sólido, liquido ou semi-liquido.
pectivamente para os lados da abertura no segundo osso construtivd,
11 — O aparelhamento reivindicado sob o n. 1, caracterizado por referido sob o n. 5.
sua disposição que permite a possibilidade de adicionamento de
9 — O dispositivo realizador do presente processo e reivindicado
agentes que, por exemplo, mediante própria evaporação, reduzem ra- sob os na. 3, 4, 6 e 7, caracterizado por ser a parte da dita escova
que fica abaixo do fundo do plano-canal, encerrada, com exceção do
pidamente a temperatura no vácuo.
12 — O aparelhamento reivindicado sob os na. 1 e 10, substán- -dito mecanismo suspensor e o do movimento periódico de escova‘
em uma caixa fixa sob vedação ao fundo desse piano-canal e de modo
dalmente como descrito e elucidado nos desenhos.anexos.
a se comunicar com este somente pela sua abertura superior atrever
da dita abertura de passagem; caixa essa que durante o funcionamento do presente processo se conserva inteiramente cheia de água
Termo 22.099, de 10z12-38.,
pelo modo já referido se une ao liquido passante pelo planoFrancis Jaime Wormald Holt, Augusto Ulmann. e Herbert Tho- que
canal; ainda caixa essa que é solidária ao plano-canal, afim de acommas lionnor — São Paulo.
panha-lo no movimento oscilatório e que em sua parte inferior é
Pontos característicos da invenção de: "Um processo aperfei- unida por meio de registro de dupla passagem e tubos flexiveis
çoado e seu dispositivo mecânico realizador, para automática e con- respectivos tanques que não estacionários.
tinuamente separar minerais de seus portadores e concentra-los in— O processo e o dispositivo realizador reivindicados sob *os
dependentemente de seus volumes densidade e granulações". Priv. ns. 10
1 a 8, substawjalrnente como descrito e elucidado nos desenho@
Inv.
anexos.
— Um processo aperfeiçoado e seu dispositivo realizador,
para automática e continuamente separar minerais de seus portadores e concentrá-los independentemente de seus columes, densiTermo n. 22.100 de 10-12-38.
dades e granulações, caracterizado o processo por se coletarem os
minerais em sucessivos trechos ou secções de seu trajeto em um
José Dias Bastos — Rio.
plano oscilatório inclinado, no qual os minerais vêm descendo, asPonto caracteristicos da invenção de: "Adaptador higiénico 4o4
sentando e se concentrando e do qual para a sua concentração fina/ telefones"
— Previlégio de invenção.
descem nesse estado para um volume invariável de água, que somente em seu nível superior se une ao liquido-veículo, dispensando
Resumo: a invenção dos aparelhos adaptáveis na embocadur‘
dos telefones traz os seguintes benefícios:
por este modo nova alimentação de água para o trabalho.
2 — O processo reivindicado sob o n. 1, caracterizado ainda
1 — Manter permanentemente desinfetados os telefones, evi.
por se operar a descida para a concentração final dos minerais por lancis) as inúmeras doenças propagadas pelas palmeias afetadas e por*
um declive adicional convergente descendo e convergindo no mesmo tadoras de moléstias contragiosas;
sentido do trajeto dos minerais pelo dito plano oscilatório inclinado
. 2 — Todas as pessdas que fazem uso dos telefones correm rias
pelo que os portadores, devido à sua menor densidade e à aglome. cos
de contrair moléstias, visto, até hoje, não se ter descoberto um moo
mito dos minerais nesse declive adicional, são expelidos para os do
prático para higiene dos mesmos;
restantes planos, bilaterais a esse declive, e de nível correspondente
ao nivel geral do dito plano oscilatorio inclinado.
3 — Dado o sistema liberal dos assinantes de permitir que qual.
— O dispositivo realizador do presente processo reivindicado quer indivíduo use o telefone sem saber as suas condições de saddel
sob o* no. 1 e 3, caracterizado por um plano-canal oscilatório in-'
— Excessivamente prático e substituivel quando necessário*
afinado. graduável na sua inclinação e regulável em sua oscilação por qualquer pess6a;
"mim como dividido em virias seeções coletoras sucessivas e estas
— Muito barato o seu preço, estando ao alcance de iodes, evls:
tubdivididas em respectivas duas sub-seogões, das quais a sub- talai° grandes sacrifícios monetários aos assinantes.
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fogareiro, grelhas ou outros meios convenientes, Menti° o mesmo ser
Termo n. 22.101 de 10 de dezembro de 1938.
aquecido pela corrente elétrica, que para isso a parte do vértice boAntenor Faria — Rio de Janeiro.
leado será oca para receber uma resistência. Em resumo, o aparelho
Pontos característicos da invenção de "Novo sistema de artún- será feito de metal apropriado, podendo variar de tamanho e número
r-Olos Pelo aproveitamento de carteiras de cigarros e caixas de fósforos". de dentes: tudo corno substancialmente descrito e de acordo com Od
- Um novo sistema de anúncios peie-aproveitamento do carteiras de desenhos anexos.
pigarros e caix-as de fósforos, caracterizado em consistir na aplicação
'de dizeres de anúncios • na parte interna das folhas das carteiras de
Termo n. 22.100, de 13 de dezembro de 1938,
•pigarros que servem de fecho, heir como na aplicação na parte infeior das Caixas de fósforos, tudo substancialmente como aqui descrito
J. G. Penteado, & Comp. — Silo Paulo.
kt representado no desenho anexo.
Pontos característicos da invenção de: "dispositivo acencledox
com gaveta porta chaves aplicavel em fogões e aquecedores a carvão
vegetal coke ou lenha". Modelo de utilidade.
Termo n. 22.102 de 10-1248.
Túlio A. Bacaglini — S. Paulo.
Em resumo, reivindicamos corno pontos característicos essenPontos caracteristicos da invenção de: "novo maneira de apli- ciais de: "dispositivo acendecler com gavela porta cinzas, aplicavel
lação da erva mate ou de frutas em geral para refrescos e respecti- em fogões e aquecedores a carvão vegetal, coke ou lenha".
O "dispositivo acendedor com gaveta porta cinzas, aplicavel em
ro processe) de manipulação" — Privilégio de invenção.
fogões e aquecedores a carvão vegetal, coke ou lenha", que consiste
Em resumo reivindico como pontos caracteristicos essênciais essenci&mente num prato de qualquer formato geométrico e no inCa patente de invenção de "nova maneira de aplicação da erva mate terior do qual colocado o dispositivo acendedor, o qual é constituido
OU frutas em geral para refrescos e respectivo processo de manipude uma caneca levantada do nível do prato e com furo em saliência
lação", o seguinte:
central para a tiragem; dispositivo este que pode ser fixo ou movei
1 — A "nova maneira de aplicação de erva mate ou de frutas à vontade. A parte de frente do prato (porta) e que é aquela que
hm geral para refrescos e respectivo processo de manipulação", que corresponde ao perfil do fogão ou a q uecedor e na qual está fixado
ponsiste essencialmente em reduzir a erva mate ou qualquer fruta, em o puchador, está disposta a uma pequena altura e correspondente
formando como que um degeau em referência ao nivel do
pó soluvel, pó ésse que poderá ser dissolvido em agua ou outro qual- distância,
prato. Degrau este que, permite melhorar a tiragem do fogão ou
)quer liquido, obtendo-se um refresco;
aquecedor, pois além da natural quantidade de ar que penetra quando
2 — A "nova manera de aplicação do erva mate ou de frutas em o dispositivo está simplesmente deslocado em seu sentido longitudigeral para refrescos e respectivo processo de manipulação", conforme nal, poderemos variar a vontade esta tiragem deslocando o disposireivindicado no item 1 e que para se conseguir o pó, deve-se colocar tivo, fazendo encostar o degrau no perfil do fogão ou aquecedor e
as folhas da erva mate (ou as frutas), em um tacho de fundo duplo, portanto a superfície de entrada do ar. Pode-se fazer este dispositivo
próprio para cozimento a fogo indireto (isto é) a vapor, ajuntando-se- com degraus múltiplos tambem; tudo conforme substancialmente
descrito e reivindicado nos desenhos anexos.
lhe agua filtrada, á medida que se processao cozimento;
3 A "nova maneira de aplicação da erva mate ou de frutas em
geral para represcos e respectivo processo de manipulação", conforme
Termo 22.107, de 13-12-38.
reivindirado nos itens 1 e 2, e que o ponto de cozimento é deterJ. G. Penteado & Cia. — São Paulo.
reinado pela consistência que se obtem em forma de um mingau
grosso;
Pontos característicos da invenção de: Combustor com disposi4 — A "nova maneira de aplicação da erva mate OU de frutas tivo de tiragem forçada para fogões a carvão ou lenha e com chakm geral para represcos e respectivo processo de manipulação", con- miné (Priv. Inv.).
dOrme reivindicado nos itens 1, 2 e 3, e que, a matéria assim obtiEm resumo, reivindicamos como ponto característico essencial
da. será colocada numa estufa de secagem, afim de se conseguir o en- da patente de Invenção de "cornbustor com dispositivo de tiragem
klurecimento;
forçada para fogões à carvão ou lenha com chaminé":
5 — A "nova maneira de aplicação da erva mate ou de frutas em
O "combustor com dispositivo de tiragem forçada para fogões
geral para refrescos e respectivo processo de manipulação", cone à carvão ou lenha com chaminé", que consiste essencialmente no
que
o
produto
submeforme reivindicado nos itens 1, 2, 3, e 4 e
fato que este combustor que vem aplicado em correspondência com
tido á moagem e peneiração fina, afim de conseguir-se -um produto a chapf de aquecimento, tem as suas paredes distantes das paredes
homogéneo reduzido a pó;
do fogão, de forma a se ter um canal circular ou do mesmo perfil do
6 — A "nova maneira de aplicação sla erva mate ou de frutas em fogão; tambem este canal tem a sua superfície superior levemente
geral para refrescos e respectivo processo de manipulação", con- distanciada da chapa de aquecimento e tem disposto uma série de
forme reivindicado nos itns 1, 2, 3, 4, 5, no qual o pó obtido furos no sentido poriférico, furos estes que se comunicam com o in'é enlatado em recipientes de peso variável e fechado hermeticamente; terior do canal e se destinam a servir da salda obrigatória dos gazes
indo conforme substancialmente descrito e reivindicado
de combustão, produzindo portanto o aquecimento total da chapa;
gazes estes que são em seguida dirigidos a chaminé; tudo conforme
substancialmente descrito e reivindicado nos desenhos anexos
-Termo n. 22.104, de 12 de dezembro de 1938
Termo 22.109, .de 13-12-38.
Sociedade Anónima Estamparia Lefto — Rio.
•
Metal Tube Shaping Corporation — Estados Unidos.
Pontos caracteristicos da invenção de: "um novo tipo de vasilha
e.[(lata)
Pontos característicos da invenção de: "Aperfeiçoamentos no
sistema caneca para embalagem". Privilégio de Invenção.
de configurar tubos e de regular kespessura de parede dos
1 — "um novo tipo de vasilha (lata) sistema caneca para emba- processo
mesmos". Priv. Inv.
lagem", caracterizado por constituir-se de um peça cônica ou de ou1 — Um processo de configurar um tubo inicialmente dotado
tras formas, com dois frisos na borda superior, sendo esta tampada de uma
secção transversal uniforme, que consiste: em aplicar —
por uma folha "C" que será retirada pelo consumidor, recortando-a um trecho limitado, e progressivamente avançante, do tubo — umaa
produto
é
introduzido
o
com o dispositivo "F" da segunda tampa "E"
pressão deformadora por meio de uma ferramenta situada de modo
5 na vasilha pela parte inferior "B" que será fechada e frisada de ma- a deslocar para dentro a parede do tubo, ao mesmo tempo que se
neira a apresentar um perfeito vedamento, esta parte que ficará ser- imprime uma rotação relativa entre o tubo e a fereamenta; em revindo do fundo para a caneca. Portanto será conservada; na parte forçar o tubo imediatamente à frente do trecho que está sendo subexterna da parede da vasilha será soldada uma pequena tira consermetido à deformação, para fazer assim com que o metal do tubo se
vando um canal que servirá para introduzir um arame de grossura escoa para dentro, por trás da linha de reforço, na evolução de uma
apropriada e recurvado no formato de uma alça, por onde segura-se hombreira espiralada, de pequeno passo; e em fazer avançar, rea caneca, podendo a vasilha ser fabricada de folha, de flandres ou lativa e continuamente, a ferramenta conformadora do encontro à
bom outros materiais adequados e nas dimensões e formas copve- hombreira em evolução sendo o valor do avanço — por ciclo de ronientes; tudo como já ficou substancialmente descrito no memorial tação relativa do tubo — substancialmente menor do que o comprih de acordo com os desenhos anexos.
mento 'do trecho limitado do tubo normalmente submetido h pressão
deformadera, afim de se impedir um apreciável ranhuramento em
espiral, do tubo, pelo fato de se faze; com que cada parte do mesmo
seja
repetida e progressivamente submetido — durante a rotação do
' Termo n. 22.105, de 12-12-938.
mesmo — à pressão da ferramenta conformadora ao passar pela região de deformação.
Cobalto Viana Coutinho — Rio.
fim processo de acordo com o ponto 1, que consiste em iraPontos característicos da invenção de: "Um allsador e rachador primir—
à ferramenta movimentos radiais variáveis. afim de imprimir
Vara cabelos crespos". (Mode le de utilidade)
variações ao contorno resultante do tubo.
___ um eroceseo de acordo com os pontos 1 ou 2, que consiste
I — "Um alisador cachiador para cabelos crespos". earacteriRado por constituir-se de uma peça de metal apropriado. de formate em ve:er o tubo afim de reSistir ao deslocamento longitudinal do
ponvexo e formando duas ordens com gualde-lede de clen)e,-; rnnve- mesma :1 roa !--art- o empuxo para a frente transmitindo à hombrei'g entes. Estes dentes formam dois pentes dispostas ea: ann . los rom ra en, eya".u.ção.
j
Um processo de acordo com os pontos 1, 2 ou 3, que eonsiste
jrériires arredondados. Este dispositivo é introduzida em um cabo de
!Sendeira torneado. No momento de uzar. Q. aparelho 0_ aquecido em em regular a resultaute espessyaluared, do kda_q ggx "Atáa...,gaj
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controle do valor do escoamento volumétrico do metal ao longo da
hombreira em evolução, por unidade de avanço da ferramenta con;orrnadora.
5 — Um proce.,,so de acoldo com qualquer dos pontos precedentes, que consiste em regular a resultante espessura da parede por
Meio da orientação do escoamento do metal ao longo da bombreira
em evolução, segundo um ànulo delerminante do escoamento volumétrico do metal por unidade de avanço da ferramenta conformadora.
6 — Um processo de acordo com qualquer dos pontos precedentes, 1 a 4, que consiste em regular a resultante espessura da
parede por meio da sujeição do tubo a um esforço longitudinal predeterminado, afim de se controlar o valor do escoamento volumétrico do metal ao longo da honihre_ira em evolução, por unidade de
avanço da ferramenta conformadora.
— Um processo, de acordo com qualquer dos pontos precedentes, 1 a 4, que consiste em regular a resultante espessura da parede por meio da sujeição do tubo a um esforço longitudinal predeterminado, afim de se controlar o valor do escoamento volumétrico
do metal ao longo da hombreira em evolução, por unidade de avanço
da ferramenta conformadora e a um ângulo do escoamento predeterminado.
8 — Um processo, de acordo com os pontos 5, 6 ou 7, que consiste em coordenar o esforço longitudinal, a que o tubo é submetido,
com o ângulo de escoamento do metal, afim de se obter espessuras
variáveis para a parede do tubo.
g ___ Um processo, de acordo com os pontos 5, 6 ou 7, que consiste em coordenar o esforço longitudinal, a que o tubo é submetido,
oom o Angulo de escoamento do metal, afim de se obter uma espessura uniforme para a parede do tubo ao lon go de toda a região de
deformação.
10 — Um processo, de acordo com qualquer dos pontos precedentes, que consiste em aplicar uma pressão deformadora, por meio
de ferramentas atuando concorrentemente sobre lados opostos do
tubo da região de deformação.
11 — Um processo, de acordo com qualquer dos pontos precedente 1 a 9, que consiste em aplicar uma pressão deformadora por
meio de ferramentas atuando em sucessão sobre o tubo na região
de deformação.
12 — Um processo, de acordo com qualquer dos pontos precedentes, 1 a 9, que consiste em aplicar uma pressão deformadora por
meio de ferramenta atuando em série ou simultaneamente sobre o
tubo, em trechos diferentes do tubo, afim de produzir uma série de
regiões de deformação.
13 — Um processo, de acordo com qualquer dos pontos precedentes, q ue consiste em aplicar uma pressão deformadora por meio
de duas ou mais ferramentas atuando coneorrentemente, e, sob ângulos circunsferenciais diferentes, de encontro à hombreira em evolução do tubo, de modo a aumentar a velocidade de deformação e,
ou a resistir a qualquer tendência do tubo a se dobrar ou fletir durante a ação deformadora.
14 — Um processo, de acordo com qualquer dos pontos precedentes, que consiste em aplicar a pressão deformadora por meio de
uma ferramenta em forma de rolo.
A requerente reivindica, de acordo com a Convenção Internacional e o art. 38 do regulamento a que se refe-e o decreto ri. 16.264,
de 19 de dezembro de 1923, a prioridade do correspondente pedido,
depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 28 de abril de 1938. sob o n. 204.900.
Termo n. 22.110-de 13/12/38.
Continental Gin Company — Estados Unidos.
Pontos característicos da invenção de: "Descaroçador descascador
de algodão". Privilégio de invenção.
1 — Num descaroçador de algodão, um cilindro de serras, um alimenftador interno, um jogo de costelas descaroçadoras montadas no
alimentador interno para cooperar com o cilindro das serras, um
alimentador externo, um jogo de costelas descascadoras montadas no
alimentador externo para cooperar com o cilindro das serras, constituindo o espaço entre ditos alimentadores, uma caixa do rolo, meios
para mover ambos os alimentadores em direção para a frente fora da
posição para descaroçamento, e meios compreendidos nos ditos meios
movedores para separar 013 alimentadores e despejar o conteudo da

caixa.

2 — Num descaroçador de algodão, uma armação principal, um cilindro das serras montado na mesma, uma armação de alimentador interno com montagem movivel na frente da armação principal, um jogo
de costelas descaroçadoras montadas no alimentador interno e adaptadas para cooperar com o cilindro das serras, uma armação de alirnentador externo com montagem articulada ‘ria parte de cima da armação do alimentador interno, um jo g o clã costelas descascadoras
montadas na armação do alimentador externo e adaptadas tambem
para cooperar com o cilindro das serras, meios para deslocar para
diante ditos alimentadores para fora da posição para descaroçamento, e meios compreendidos nos meios deslocadores para separar na sua
parte de baixo as armac'oes dos alimentadores interno e externo para
esvaziar os alimentadores.
3 — Um descaroçador de algodão, uma armação principal, um
enludro das serras montado na armação principal, uma armação movivei do alimentador interno na frente da armação principal, meios
de roda ou rolo e trilho para suportar movivelmente o alimentador
Ika respectiva 1111/1800, urna arengo do a/imentador externo com
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montagem de articulação na armação interna, e um quadrante co'
n
ligação de elo entre a armação principal e as dos alimentadores, para'
mover os alinicMaclores por meio dos dispositivos de rolo ou roda •
trilho fora da posição para descaroçamento e para separar 03 alimen^
tadores interno e externo um do outro afim do despejar ou dosear,
regar o seu contendo.
4 — Num descaroçador de algodão, uma armação principal, um
cilindro das serras montado na armação principal, urna armação mo..
vivei do alimentador interno na frente da armação principal, meios
de roda ou rolo e trilho para suportar movivelmente o alimentador
na respectiva armação, uma armação do alimentador externo cora
montagem de articulação na armação interna, e um quadrante com
gação de elo entre a armação principal e as dos alimentadores, para
mover os alimentadores por meio dos dispositivos de rolo ou roda
e trilho fora da posição para descaroçamento e para separar os ali•
inenladores interno e externo um do outro afim de despejar ou descarregar o seu conteudo, e meios de parada para o quadrante colocados
fora do centro em relação com o elo para manter os alimentadores eia
posição tanto para descaroçamento corno separados um do outro.
5 — Num descaroçador de algodão, uma armação principal, uni
cilindro das serras montado na armação principal, uma armação movivei do alimentador interno na frente da armação principal, meios de
roda ou rolo e trilho para suportar movivelrnente o alimentador na
respectiva armação, uma armação do alimentador externo com montagem na respectiva armação, uma armação do alimentador externo
com montagem de articuLação na armação interna, e um quadrante e
ligação de elo entre a armação principal e as dos alimentadores, para
mover os alimentadores por meio dos dispositivos de rolo ou roda e
trilho fora da posição para descaroçamento e para separar os alimen,
tadores interno e externo um do outro afim de despejar ou descarregar o seu conteudo, e meios de parada para o quadrante colocado
fora do centro com relação ao elo para manter os alimentadores em
posição tanto para descaroçamento como separados e meios de trim.
queta para manter os alimentadores em qualquer posição predeterminada.
6 — Num descaroçador de algodão, uma armação principal, uni
cilindro das serras montado na armação principal, uma armação de
alimentador interno, trilhos suportados pela armação principal e que
se extendem em direção para diante da mesma, rodas ou rolos na armação do alimentador interno correndo sobre os trilhos, uma armação de alimentador externo com montagem articulada perto da sua
parte de cima na armação ;nterna, uma alavanca de quadrante operada à mão assentada na armação do alimentdor externo, um elo que
liga um braço do quadrante à armação principal para deslocar os alimentadores t m relação com a armação principal, meios para limitar o
movimento para fora do alimentador interno antes de chegar o quadrante ao limite do seu movimento, por cujo meio é efetivo o quadrante para fazer girar a armação do alimentador externo ao radar da
sua articulação para separar a sua extremidade inferior do alimentarlor de dentro, e meios de parar o quadrante fora do centro em relação com o elo para manter os alimentadores em posição separada.
7 — Num descaroçador de algodão, uma armação principal, um
cilindro das serras montado na armação wincipal, elementos separáveis de alimentação montados na frente da armação principal e constituindo entre si uma câmara do rolo, costelas de descaroçar e descascar montadas respectivamente nos elementos alimentadores, meios
para deslocar os elementos alimentadores fora de correlação de descaroçamento com o cilindro das serras, e meios compreendidos nos ditos
meios deslocadores para separar os alimentadores e despejar o conteudo da caixa do rolo.
8 — Num descaroçador de algodão, uma armação principal, um
cilindro das serras montado na armação principal, elementos separáveis de alimentação montados na frente da armação principal e constituindo entre si uma câmara do rolo, costelas de descaroçar e descascar montadas respectivamente nos elementos alimentadores, meios
para deslocar os elementos alimentadores fora de correlação de descaroçamento com o cilindro das serras, meios compreendidos nos ditos
meios deslocadores para separar os alimentadores e despejar o conteudo da caixa do rolo e meios de tranqueta e quadrante para manter
os alimentadores em qualquer posição predeterminada.
9 — Num descaroçador de algodão, uma armação principal, um
cilindro das serras montado na armação princi p al, elementos separáveis de alimentação montados na frente da armação principal e
constituindo entre si uma câmara do rolo, costelas de descaroçar e descascar montadas respectivamente nos elementos alimentadores, meios
para deslocar os elementos alimentadores fora de correlação de descaroçamento com o cilín-dro das serras, e meios compreendidos nos
ditos meios deslocadores para separar os elementos alimentadores e
despejar o contendo da caixa do rolo, ditos meios deslocadores sendo
efetivos para dispdr o ângulo que as costelas fazem com o horizontal
afim de permitir que o conteudo da caixa do rolo se despeje ou se
descarregue pela ação da gravidade.
10 — Num descaroçado; descascador de algodão, uma armação
principal, um cilindro das ser'ras na armação principal, uma armação
de alimentador inferno montada na frente da armação principal, um
suporte o s cilante para a extremidade de cima da armação do alimentador compreendendo rolos com gorne em ";57" COM os respectivos trilhos, um suporte inclinado de guia na armação principal para a extramidade de baixo da armação do alimentador interno, uma armação do
alirreniador exlerno ,com montagem articulada na extremidade de
rima e na frente da armação do alimentador interno. costelas nos alimentadores interno e externo para cooperar com o cilindro das serras,
meios para deslocar os alimentadores nos seus suportes para entra.
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rem e sairem de correlação com o cilindro das serras, e meios para extremidade inferior da armação de alimentador interno, uma armação
ajustar axialmente a posição dos alimentadores em relação com o ci- de alimentador externo com montagem articulada na parte de cima •
na da frente da armação de alimentador interno, um cilindro das
lindro das serras.
11 — Num descaroçador deseill-cador de algodão; uma armação serras na armação principal, costelas descaroçadoras o alimentador
, principal, um cilindro das serras na armação principal, uma armação interno para cooperarem com o cilindro das serras, costelas descascaI de alimentador interno montada na frente da armação principal, um doras no alimentador externo tambem para cooperarem com o cilin' suporte oscilante para a extremidade de cima da armação do alimen- dro das serras, os alimentadores externo e interno constituindo entre
tador compreendendo rolos com gorne em "V" com os respectivos si uma caixa do rolo, uni quadrante montado no alimentador extertrilhos, um suporte inclinada de guia na armação principal para a no, um elo ligando o quadrante com a armação principal para deslocar
extremidade de baixo da armação do alimentador interno, uma arma- os alimentadores .para diante e para traz para entrarem e sairem de
ção do alimentador externo com montawn articulada na extremidade cooperação descaroçadora em relação com o cilindro das serras, esbar'de cima e na frente da armação do alhnentador interno, costelas nos ros para impedir o movimento para diante dos rolos quando as costealimentadores interno e externo para cooperar co mo cilindro das las descaroçadoras estiverem retiradas do cilindro das serras, sendo tal
l serras, uma mola propulsando os alimentadores na direção da arma- a atuação do quadrante que ao ser continuado o seu movimento o ali:cão principal, um quadrante o elo de ligação entre a armação principal mentador externo oscila ao redor da sua articulação para separar os
e o alirnentador externo para deslocar os alimentadores dentro e fora alimentadores n parto do fundo o despejar a caixa do rolo, esbarros
I de correlação de descaroçamento com o cilindro das serras, e meiga para o quadrante em pontos excêntricos em relação com o elo tanto
de esbarro do quadrante além-centro com relação ao elo quando os na posição aberta como na posição fechada, e meios para o ajuste
estiverem tanto na posição aberta como na posição fe- axial dos alimentadores em relação com o cilindro das serras.
i alimentadores
_
chada.
12 — Num descaroçador descascador de algodão, uma armação
• Termo 22.111, de 13-12-38.
principal, um cilindro das serras na armação principal, uma armação
de alimentador interno montada na frente da armação principal, um
Continental Gin Company — Est. UnidoSe
suporte oscilante para a extremidade de cima da armação do alimenPontos caractersticos da invenção de: "Montagem das Costela
tador compreendendo rolos com gorne em "V" com os respectivos trilhos, um suporte inclinado de guia na armação principal para a ex- nos descaroçadores de algodão". Peiv. Inv.
1. Um conjunto de grade compreendendo barras superior e intremidade de baixo na armação do alimentador interno, uma armação
do alimentador externo com montagem articulada na extremidade de ferior com o respectivo jogo de costelas, á barra superior das cose
cima e na frente da armação do alimentador Interno, çostelas nos ali- teias sendo datada de paredes superior e inferior de encaixe frenznentadores interno e externo para cooperar com o cilinaro das serras,' das a máquina, e sendo as costelas dotadas nas suas extremidades
uma mola propulsando os alimentadores na direção da intimação prin- superiores de azas iguais umas às outras e adaptadas para serem
cipal, um quadrante externo para deslocar os alimentadores dentro introduzidas folgadamente entre ditas paredes de enca ‘xe quando
e fora de correlação de descaroçaniento com o cilindro das serras, costelas não estiverem em posição operativa e para serem trancadas
meios de esbarro do quadrante além do centro em relação com o elo em entrelaçamento com paredes opostas de encaixe para assim asquando os alimentadores estiverem tanto na posição aberta como segurar a segurança rígida em posição das suas extremidades suITã posição fechada, e meios para o ajuste axial dos alimentadores nos
periores [tuim que as costelas assumem a sua posição operativa.
seus suportes em relação com o cilindro das serras.
2. Um conjunto de grade compreendendo barra superior e in13 — Num descaroçador descascador de algodão, uma armação ferior . para costelas e o respectivo jogo de costelas, sendo a barra
principal, trilhos suportados pela armação principal e extendidos em inferior das costelas dotada de par ed e s frendas superior e inferior
direção para diante da parte superior da mesma, uma armação de ali- definindo um encaixe continuo, e sendo as costelas dotadas nas MAS
mentador interno, rolos montados na armação de alimentador interno extremidades superiores de azas umas iguais às outras e adaptadas
e correndo sobre os trilhos, um suporte inclinado na armação principal pira assentar livre e folgadamente entre ditas paredes de encaixe
para a extremidade inferior da armação do alimentador interno, urna merendo as coeteles não estiverem em pos.ção operativa e para serem
armação de alimentador externo com montagem articulada na parte mantidas em posição por ficarem trancadas por entrelaçamento ende cima e na da frente da armação de alimentador interno, um cilin- tre ditas paredes superior e inferior de encaixe ao assumirem se
dro das serras na armação principal, costelas descaroçadoras no ali- costelas a sua posição operativa.
3. Uma -grade compreendendo costelas dotadas; nas suas extrementador interno para cooperarem com o cilindro das serras, costelas
descascadoras no alimentador interno tambem para cooperarem com midades de azas fresadas a máquina para prover faces transversais
() cilindro das serras, os alimentadores interno e externo constituindo paralelas superior e inferior, e fazendo angulo reto com as mesentre si uma caixa do rolo, um quadrante montado no alimentador mas hombros terminais superior e inferior, e barras para as cosexterno, um elo ligando o quadrante com a armação principal para te l as nas quais são montada sas costelas, compreendendo a barra
deslocar os alimentadores para diante e para traz para entrarem e superior um canal de encaixe com faces transversais presadas a máredrem de cooperação descaroçadora em relação com o cilindro das quina, o espaçamento entre ditas faces paralelas das costelas sendo
serras, esbarros para impedir o movimento para diante dos rolos quan- menor que o das faces paralelas .do encaixe para que a 'as entrem
do as costelas descaroçadoras estiverem retiradas do cilindro das folgadamente no encaixe e entrelaçarem-se quando em correlação
serras, sendo tal a atuação do quadrante que ao ser continuado o seu •operativa com o encaixe.
movimento o alimentador externo oscila ao redor da sua articulação
4 Um conjunto de grade compreendendo barras superior e Inpara separar os alimentadores na parte do fundo e de,pejar o con- ferror para aa costelas e as respectivas costelas, sendo a barre
intendo, da caixa do rolo, e esbarros ou paradas para o quadrante em ferior das costelas .dotada de um assento alisado e tendo as cospontos excêntricos em relação com o elo tanto na posição aberta como telas extremidades inferiores alindas para estabelecerem contato
na posição fechada.
ccm o assento, e elementos de garra a mola adaptados independen14 — Num descaroçador descascador de algodão, uma armação temente para entrar em contato e prensar cada extremidade infeprincipal, trilhos suportados pela armação principal e extendidos em rior das costelas contra dito assento alizado para as costelas.
direção para diante da parte superior da mesma, uma armação de ali5. Num grade para máquina de descarroçar algodão, urna barra
rnentador interno, rolos montados na armação de alimentador interno Inferior das costelas com uma face continua para receber costelas
e correndo sobre os trilhos, um suporte inclinado na armação princi- fresada a máquina, tendo as costelas extremidades fresadas para
pal para a extremidade inferior da armação de alimentador interno, .vi" em contto e juxtoporem-se com dita face para espaça-las, e
tador externo com montagem articulada na urra série de chapas de garra sobrepostas às extremidades inferiam,
uma armação de alimen
parte de cima e na da frente da armação de alimentador interno, um das costelas e formadas com dedos a mola que entram em contato
cilindro das seriiii; na armação principal, costelas descaroçadoras no com, e prensam, ditas extremidades contra dita barra.
alimentador interno para cooperarem com o cilindro das serras, coste8. Um conjunto de grande de conformidade com o ponto 5, no
las descascadoras no alimentador externo tamberh para cooperarem qual os dedos das chapas de garra são de tal forma e de espaçacom o cilindro das serras, os alimentadores externo e interno constitu- mento tal que cada um entra em contato com uma Gd das coaindo entre si uma caixa do rolo, um quadrante montado no alimen- telav
tador externo, um elo ligando o quadrante com a armação principal
para deslocar os alimentadores para diante e para traz para entrarem
Termo 22.112, de 13-12-38.
e sairem de cooperação descaroçadora em relação com o cilindro das
Locomotiva Firebox Company — Est. Unidos.
serras, esbarros para impedir o movimento para diante dos rolos
quando as costelas descaroçadoras estiverem retiradas do cilindro das
Pontos característicos da invenção de: "Testeira para-fagulhae
serras, sendo tal atuação do quadrante qãe ao sor continuado o seu para locomotivas". Priv. Inv.
-movimento o alimentador externo oscila ao redõr da sua articulação
1. Um conjunto para-fagulhas para locomotivas,
em
para separar os alimentadores na parte do fundo e despejar o conten- combinação com o casco da caixa de fumo, a chamindincluindo
a tubeirs
do da caixa do rolo, e esbarros ou paradas para o quadrante em pontos de escape do conjunto, um envalucro de para-fagulhase dentro
do
excêntricos em relação com o elo tanto na posição aberta como na
que envolve partes tanto da chaminé como da tubeira • forposição fechada, um quadrante montado na armação do alimentador eme°
uma câmara de separação principal, assim como incluindo
externo e uma tranqueta montada na alavanca para cooperar com a mando
me-os que proporcionam uma câmara de separação auxiliar acima
mesma e segurar os alimentadores em qualquer posição determinada. de
e em comunicação com a principal câmara de separação, tendo ei
15 — Num descaroçador descascador de algodão, uma armação
principal, trilhos suportados pela armação principal e extendidos em cá!' aras uma entrada comum para os produtos de combustão, e meios
direção para diante da parte superior da mesma, uma armação de ali- associados com a entrada para iniciar urna ação de redemoinho para
preidl-tOS de combustão assim que venjaarn inarecanada a earl.
mentador interno, rolos na armação de alimentador interno e correndo
ada
sobre os trilhos, um suporte inclinado na armação princi p al para a
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2. Um conjunto para-fagulhas para :ccomotivaa, de acordo com
Termo n. 22.115 de 13 de dezembro de 1938.
• ponto característico 1, no qual os meios para iniciar uma ação de
I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft — Alemanha.
redemoinho para os produtos de combustão são formados para chaPontas característicos do melhoramento introduzido na invenção
pas desviadoras verticalmente dispostas dentro da entrada.
3. Um conjunto para-fagulhas para locomotivas, de a.audo com de "Proeeeso de preparação de matérias corantes da série triarilmeto ponto característ i co 1, incluindo meias que fornecem um fundo tânica", que faz objeto de Patente n. 25.943, de 28-9-1938. (Patente
pare o envóincro do para-fagulhas, qual fundo fira inclinado para do Melhoramento..
Melhoramento introduzido no "Processo de preparação de mabaixo na direção da entrada.
4. Um conjunto para-fagulhas para locomotivas, de acordo com o térias corantes da série triarilmetânica", que faz objeto da Patente
ponto característico 1, incluindo meios que proporcomun uma ex- n. 25.91:3 e do pedido n. 19.158, caracterizado pelo fato de condeteneão arqueada acima de uma parle da câmara auxiliar que é In- sai' ácidos trimeliticos halogenados ou seus anidridos com compostos
aronail:eos i l ue possuem um átomo nuclear reacionevel
ceWzada ao lado da charnriné oposto à entrada, esta extensão arqueda hidreeílicos
de hidro,c,,,e'elio e na posição meta com relação à oxidrila um grupo
ustanclu em comunicação com a principal câmara de separação.
subslitueto ou outro grupo hidroxilico, substituir o átomo
5. Um conjunto para-fagulhas para locomotivas, de acordo com amínico
halogiallo por qualquer radical apropriado e halogenar eventualÕs pontos característicos 1 e 4, inclu afio uo ensailticro do para-fagu- cie
a,; L:at
corarles.
lhee uma parcele la l eral seb , He e e-On-ree p refar (Toe F' :1) littla parte mente
Finalmente, reivindica os benefícios da Convenção laterwional,
vertical inferior e uma parte superior fuselada internamente.
ter s:do o ne:stito pedido depositado na Repartição de Patentes
e). Um conjunto parti-lag. ult!ns para 10, :tunotivas, lie mutuo com visto
da
Alemanha
em 21 de dezembro de 1937, sob o n. J 60 089 IV d/22b.
bs pontos característicos 4 e 5, no qual a extensão arqueda 'para a
é"..mara auxiliar está em romtinicaeão com a principal câmara de
Seperação, conforme defluído por urna parle cio setor superior do enT2:nMOS ANTERIORES
yóluero fuselado internamente.
7. Um conjunto para-fagulhas para lcomotivs. de acordo com
Termo n. 21.991, de 24 de novembro de 1938.
• ponto característico 1, incluindo orna contra-porta entre o casco
Camilo Altilio e Alfonso Gunked — Rio.
da caixa de fumo e a parte terminal posterior supeeior do enválucro
Pontos característicos da invenção de "Vagão-conversivel". Prido para-fagulhas, urna segunda contra-porta sendo disposta para
diante da primeira contra-porta e ligada ao casco e ao .envólucro e vilégio de invenção.
terminando pouco antes de atingir o fundo do casco afim de deixar
Pontos característicos:
uma passagem até aquela parte do casco que fica para diante da se1. Um vagão de estrada de ferro, conversível em carro aberto ou
gunda contra-porta.
fechado com super-estrutura alta, semelhante aos carros fechados
8. Um conjunto para-fagulhas para locomotivas, de acordo com com ou sem portas laterais, com ou sem portas nas extremidades para
dts pontos característicos 1, 2 e 7, no qual a câmara auxiliar de se- transporte de carga caracterizando-se por teto móvel.
paração em comunicação com a principal câmara de separação é
2. Um vagão de estrada fe.ero para transporte de carga converformada por elementos entre os lados do casco ria caixa de fumo e o sível em carro aberto ou fechado com teto móvel dividido em duas
envólucro do para-fagulhas. tas elementos extendenclo-se entre as secções longitudinais podendo o teto ou secções serem baixadas ou
caaira-portas e cooperando com as partes do casco adiante da segun- levanl tdas it vontade, conforme as necessidades de carga ou descarga,
da contra-porta .
tendo cada senão ligada por dois braços e um eixo central mano9. Um conjunto para-fagulhas para laeornotivas. de acordo com brado por marivela.
ba pontos característicos 7 e 8, no qual a segunda contra-porta é
3. Um vagão de estrada de ferro, para carga, conversível em
provida de um orifício servindo como entrada para as câmaras prin- carro aberto ou fechado permitindo que o mesmo vagão sirva para
ksieal e auxiliar, e o orifício na primeira contra-porta proporconn transpor-te de materiais não deterioráveis atualmente transportaUrna extensão arqueada para a parte posterior da câmara auxiliar. dos cru vagões abertos, e, tambem servindo para transporte de ma/O. Um conjunto para-fagulhas para locomotivas. <. ulestancial- teriais que não podem ficar sujeitos às condições atmosféricas que
talento conforme descrito e ilusti-ado. e para o fim exposto.
atualmente são transportados em carros fechados.
í. Um vagão de estrada de ferro, para cargas, conversível em
carro aberto ou fechado com této, móvel, permitindo que o seu carTermo 22.113 de 13-12-38.
regamento seja feito sem necessidade de portas laterais como é atualmente nos carros fechados usados pelas estradas de ferro o que torna
Venceslau Arco e Flexa — S. Paulo.
o-serviço moroso,
Pontos característicos da invenção de: "Aperfeiçoamento em cita5. Um vagão de estrada de ferro para carga, conversível em
Das para projeção" Priv. Inv.
carro aberto ou fechado permitindo seja carregado ou descarregado
— Aperfeiçoamento em chapas para projeção fixa caracteri- da mesma maneira que um carro aberto; diretamente pelo guinbado pelo fato de empregar como base de fixação, da figura a pro- daste de bordo ou do cáis sem qualquer transbordo sem necessidade
jetar, quadros de papel celofane on outro, adequado, diretamente im- de fazer o descarregamento no cáis antes de poder ser suspenso
pressos em uma ou mais cores, mantido esticado lateral nu bilateral- pelos guindastes para dentro ou para féra do vagão.
mente por placas de vidro.
Têrmo 22.080, de 6-12-38.
2 — Aperfeiçoamento em chapas para projeção fixa, como carapterizado em 1, como substancialmente descrito e representado.
Ernesto Matias — Rio Grande do Sul.
Pontos característicos da invenção de: "Um aparelho para one
Termo de n. 1.2.114 de 13-12-38
dulação do cabelo a vapor" (privilégio de invenção).
1 — Um aparelho para ondulação permanente do cabelo, a va,
Roberto Massone — Uruguai.
por, o qual compreende meios de enrolar o cabelo, meios de sujeiPontos característicos da invenção de: "Um fecho de segurança tá-lo firmemente na forma de ondulação desejada e meio de farpe
inviolaver Priv. Inv.
passar, através dêsses meios, uma corrente de vapor dágua, tanto
I — "Um fecho de segurança e inviolavel n, caracterizado per interna corno externamente a madeixa de cabelo, de modo a dar k
constituir-se de uma caixa metálica, apresentando uma abertura ou dita ondulação uma forma permanente;
janela que a atravessa de lado a lado e onde são introduzidas as ex2 — O aparelho para ondulação permanente do cabelo, a vapor,
tremidades dos fios, cordões ou fitas a serem lacrados por meio de reivindicado em 1, no qual os meios de enrolar a madeixa de cabelo
aprisionamento pelos dentes, nervuras ou entalhes de uma peça que constam de um rolo oco, feito de metal inoxidável e tendo a forma
corre no interior da dita caixa e que é impelida para baixo pela de um duplo tronco de cone alongado, com as bases maiores, for-.
-711* ação
de um parafuso comandado externamente por intermédio de um mando os cabecos, aos quais são ligados tubos para entrada e salda
pegador;
do vapor;
II — "Um fecho de segurança e inviolavel", como reivindicado
3 — O aparelho reivindicado em 1 e 2, no qual os meios de
bo ponto anterior, em que o parafuso apresenta, pouco abaixo do sujeição da madeixa de cabelo compreendem um bloco de feltro,
pegador, um entalhe circular que o enfraquece e permite a sua fra- provido de uma ranhura, através da qual é passada a madeixa de
tura no interior da caixa, após Ler sido convenientemente apertado, eabolo, assentando nesse bloco um dispositivo prendedor, formado
tornando, assim, irrviolavel o mesmo fecho, pela impossibilidade de do duas partes, articuladas uma na outra e provido internamente
;arem retirados, sem deixar vestígios de violação, os fios, cordões ou de uma lâmina elástica, que segura a madeixa já passada no dito
fitas aprisionados na abertura ou janela acima referida;
broco;
11 — "Um fecho de segurança e inviolavel", cotim reivindicado
4 — O aparelho das reivindicações precedentes, no (Mal os
.os pontos anteriores, em que o parafuso que irnnete a peça dentada Treins de aquecer externamente a madeixa de cabelo constam de
if dividido em duas partes que se combinam e ajustam por meio de una peça metálica, de forma cilíndrica, de paredes duplas e proPritalhes apropriados, formando um todo, quando o pegador de co- vida de tubos, para entrada e salda do vapor;
lmando é girado no sentido de ser o mencionado parafuso introdu5 — O aparelho reivindicado em 1, 2, 3 e 4, ao qual 4 adiciozidn TIO Interior da caixa; ficando, porém, a ponta do mesmo parafuso nada uma caldeira de forma peculiar, para gerar o vapor neceesáII° lugar em que foi levada et o referido pegador for girado ern sen- rio operaçfio de ondulação do cabelo e um recipiente, provido de
uma serpentina, para condensação do vapor ntilizado nessa operaI tido contrário;
IV — Um fecha de segurança e inviolavel, como reivindicado
a pontos anteriores fabricado com o material adequado e nas dj_
- Os aparelhos Tiara ondulação permanente do cabelo, o vaensdea que forem corrceitientes; tudo como substancialmente des- por. construídos, dispostos e adaptados a funcionar, substancialmente como aqui descrito e representada na desenho anexo.
e reinvidicado e de acordo com: os desenhos anexos.
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Termo n. 21.874 de 9 de novembro de 1938.
Associatod Electric Laboratórios Inc. Soc. An. — Est. Unidos.
Pontos coracteristicos da invenção de: "Aperfeiçoamentos em
disposições de circuitos para valvulas termiónicas" Priv Inv.
1 — Disposição de circuito para valvulas termiónicas na
qual uma valvula termiónica caractcristicas de corrente constante e provida de uma alto impedância de anoio é normalmente
negativa de modo a que circule uma corrente de ardo sómente quando um signal aplicado ao circuito grade catodo tem um dado nivel
de voltagem, de modo que devido à alta imped2k. ncia do anodo uma
pequena variação no nivel da voltagem do signal dá origem a uma
rápida variação na circulação da corrente de anodo.
2 — Disposições de circuitos para valvulas termidnicas nas quais
uma variação rápida na voltagem de anodo do uma valvula termiónica
devido á uma pequena variação de voltagem a um dado nivel de
entrada na grade de comando é adaptada a ser comunicada á grade
de comandode uma segunda valvula termiónica, porém retardada
devido á ação da corrente de grade que circula atra yez. dela até que
a razão de variação da dita voltagem de anodo seja máxima, ocasião
em que se dispõe as coisas de modo que a corrente de grade deixe
de circular, de modo que a razão de variação da voltagem na grade
da segunda valvula é tambem máxima para permitir que a corrente
que circule no circuito de anodo da segunda valvula seja rapidamente reduzida a zero.
3 — Disposições de circuitos para valvulas termiênicas nas
quais uma valvula termiónica tendo carateristicas de carreais constante e provida de uma alta impedância de anodo tem este ligado á
grade de comando de uma segunda valvula termiónica atravez de uma
trajetória de corrente continua e a rápida variação no potencial de anodo da primeira valvula devido á uma pequena variação de voltagem,
a um dado nivel de entrada aplicada á sua grade de comando, é adaptada a ser comunicada á grade de uma segunda valvula, a qual é disposta de tal modo que a variação da voltagem é retardada até que
a razão de variação da voltagem da anodo seja máxima, de modo
que a variação na circulação da corrente no circuito de anodo da
segunda valvula realiza-se com o máximo de rapidez
4 — Disposições de circuitos para valvulas termiónicas nas
quais uma pkiralidade de valvulas termiónicas são usadas, tendo a
primeira válvula caracteristieas de corrente constante e sendo provida de uma alta impedãneia de anodo e o anodo de cada valvula é
ligado atravez de uma trajetória de corrente continua á grade de
comando da valvula seguinte, sendo tais as negativações de grade
aplicadas ás valvulas que quando não existe nenhum signal de entrada, não circula corrente no circuito de anodo da primeira valvula,
ao passo que nas valvulas restantes a corrente de anodo é altarnadame,nte máxima como determinado pela circulação da corrente
de grade e zero respectivamente, servindo a rápida variação na voltagem de enodo da primeira válvula devido á pequena variação a
um dado nivel de entrada na grade de comando, para inverter as condições da corrente de anodo em cada valvula a uma razão que aumenta progressivamente em suas valvulas successivas.
5 — Disposições de circuitos, de acordo com os pontos 1, 2, 3 ou
4, nas quais a primeira valvula termiónica é um pentodo de alta
impedlincia.
6 — Disposições de circuitos de acordo com os pontos 2, 3 ou 4
nas quais a variação da corrente de enodo na última valvula serve
para operar um ralai ou outro dispositivo sensível.
7 — Disposições de circuita de acordo com o ponto 8, nas quais
é usado um número impar de valvulas termiéenicas se o ralai tiver
que ser excitado devido a um sinal de entrada e um número dar
de valvulaa se o relad tiver que ser desprendido devido a um signal
de entrada.
8 , Disposições de circuitos de acordo com os pontos 2, 3 ou 4
nas quais a ligação do anodo de uma valvula á grade de comando
da valvula seguinte é efetuada atravez de um potenoiometro em
série com uma bateria de negativação.
9 — Disposições de circuito de acordo com o ponto 8, nas quais a
•
bateria de negativação é disposta em série com todos os potenoiometros de alta resistência.
10 Disposições de circuitos de acordo com os pontos 2, 3 ou
4 nas quais é feita uma ligação direta entre o anodo da primeira
valvula e a grade de comando da valvula seguinte.
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11 — Disposições de circuito de acordo com o ponto 10,
nas quais o par de vávulas a seguir à primeira São da tipos arme.
lbantes
12 — Disposições de circuitos de acordo com o ponto 11, nas
quais o potencial ,de negativação para as grades de comando de par
de válvulas a seguir praneira é derivado de uma resistência de ca.
todo comum nos terminais da qual é produzido um potencial substan,*
rialmente constante devido à ação complementar das duas válvulas.
13 — Disposições de circuitos de acordo com o ponto 11, nas
quais as duas válvulas são pentodos de baixa impedância.
14 — Disposições de circuitos de acordo com o ponto ii, nas
quais as duas vá; \*Was são contidas no mesmo bulbo.
15 — Disposições de circuitos de acordo com o ponto 1 i, nas
quais o circuito de anodo de cada válvula inclue um enrolamento dEr
um ralai polarizado.
16 — Disposições de circuitos de acordo com os pontos 1, 2, a,
ou 4, nas quais a negativação estática é aplicada à primeira válvula
por meio de um potenciórnetro ligado à fonte -de suprimento do.'
potencial.
17 — Disposições de circuito de acordo com o ponto 16, nas
quais disposições s-lo providas para variar o nivel de entrada ao
qual deve ser operado o ralai.
18 — Disposições de circuites de acbrdo com o ponto 17, naá
quais o potenciómetro consiste de duas resistências, uma das quais
pode ser introduzida ou retirada do terminal do catodo, ao pasgi
que a outra é variavel.
19 — Disposições de circuitos de acordo com o ponto 16, nad
quais o potenciómetro inclue uma resistência variavel e uma resis-•,
tência fixa de valor tal que a voltagem aí produzida é substancial.
mente igual ao dado nivel de voltagem de entrada, sendo a resistérbaj
eia fixa adaptada a ser introduzida e retirada do circuito de negatial,i
vação para que se possa fazer uma compensação para as varlaçõet
nas voltagens de interrupção das diferentes válvulas.
. 20 — Disposições de circuitos de acordo com o ponto 19, natV
quais o potenciómetro é ajustado de tal modo que a operação dos;
circuito torna-se substancialmente independente das variações da
voltagem de suprimento.
21 — Disposições de circuitos de acordo com o ponto 16, na;;
quais o potenciómetro é posto em derivação por um oondensadoeis
escolhido de tal modo a compensar os pequenos desvios, das varia4
ções do sinal de entrada, de uma linha reta.
22 — Disposições de circuitos de acordo com o ponto 16, nat
quais o potenciómetro tem uma alta resistência para impedir a cir.,
culação da corrente de grade na primeira válvula.
23 — Disposições de circuitos de acordo com os pontos 1, 2,
ou 4, nas quais para que o circuito possa operar com um sinal de 'C'
corrente alternativa, um condensador é introduzido nos terminais dai.;
impedãncia do anodo da primeira válvula ou nos terminais da pró..
pria válvula, afim de impedir o desprendimento de um dispositivQ11
sensível durante os meios-ciclos negativos.
24 — Disposições de circuitos de acordo com o ponto 15, natti
quais um condensador é ligado entre o anodo e a grade de comand 1
da terceira válvula, afim de impedir a produção de oscilações d
baixa frequência por esta válvula.
25 — Disposições de circuitos de acordo com o ponto 12, natt)
quais o potencial de negativação para a primeira válvula é obtida;
por meio de uma derivação variavel na dita resistência comum det
catodo para fazer com que o ralai opere e se desprenda em um ciolq"
constante devido aos efeitos de histerese que podem ser comandadorg
por uma escolha adequada da constante de tempo da impaciência do
anodo da primeira válvula e do condensador ligado aos terminaiS
da válvula.
28 — Disposições de circuito de acordo com os pontos 1, 2, 11
ou 4, nas quais a impaciência do anodo da primeira válvula é varia4s1
vel para prover um comando de precisão no qual se refere ao uiva/
de entrada ao qual o ci4su1to deve operar.
27 — Disposições ofe circuitos para válvulas termionicas suba
tancialmente como foi descrito e representado nos desenhos anexos
A requerente reivindica, de acordo cora a Convenção latem
dual e o art. 38 do Regulamento aprovado pelo decreto n. 16.26
de 19 de dezembro de 1923, o correspondente pedido de prioridad
depositado na Repartiotto de Patentes da Inglaterra, era 1. 1 de n
ar.,
vembro de 1937, sob II. 30.919.
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MARCAS DEPOSITADAS
Publioaolo feita d• &cardo com ti art. II do Regulamento vigente (Doo. a. 0.154. da UM
gar *.raio unto*. Da data do publicaollo comegarit a core ar o prazo da SI dia. para • defira:isento do pedido
;imanto eme prazo poderdo apre pantar anu opoelcd e* ao Departamento Nacional da Pro pritidati• ladaatriti •
audio elie as litigarem prejudicados com a concessflo tio registro rata/oiti*.

Urino n. 64.089, de 12-2-38
Los Avelino da Silva — Campos — Estado do Rio

Termo n. 64.092, de 17-12-38
Abott Laboratories — Estados Unidos da América

afiai

ii

Classe 42 — Parati (Renovação)
Termo n. 64.090 de 17-12-38
)feira, Milller & Comp. — São Paulo

ge2:_e".1.--A4 e u _XI X

MU -- Tintas, tais como: — a óleo, brilhantes a óleo, piladas a
Mee, likool, em pó, de zinco, de alizarina, de amianto, de alcatrilo, minerais, vegetais, com base de borracha, eterisadas, esmaltes, lacas, opacas, transparentes, vitrificáveis, secas, atoaiinogarnicas, luminosas, para capotas de automóveis, para
paredes. para ferro, para calçados, para fazendas, para licõres,
para preservar de ferrugem, preparados para deluir tintas; esmaltes, tais como: para pinturas, para revestir metais, bõres
para esmaltes, lacas, esmaltes, ouro brilhante para pinturas sobre esmaltes, materiais para tornar opacos os esmaltes, produto§ de esmaltagem; ares a álcool, de alizarina, com amianto,
com baile de borracha, de cêras, de alcatrão, de zinco, brilhantes
a Also, piladas a óleo, minerais, vegetais, luminosos, vitrificavas, transparentes, para fazendas, para ferro, para cimento,
para madeira, para construções e inogarnicas; e vernizes, mordentes emantes, e dissolventes químicos para vernizes.

ABROTTILABORATORIES Mor* y MICICACOHLLt UJS„A

Classe 3 — Produto farmacêutico
Termo n. 64.093, de 17-12-36
4.bott Laboratories — Estados Unidos da América

Termo n. 64.091 de 17-12-38
amam rInrre_ia de Sá — Rio Bonito — Estado do Rio
AL

írl'OTT.4.KitORATClRIgS” No R TH C NI

LETU,S 51870-1

Classe 3 — Produto farmacêutico
Termo n. 64.094. de 17-12-38
Ernesto Rapalo — Capital Federal

Ga»1:01884 para cabelo, e gmiws pal'a a pele, deifefelorein
10 • em liquido, vinagres aroin:Wcos ít ,r ua - te toucador,
lede colónia, &abondam Perfumados og 214, ii:11 de arro y, talco,
tithn ame chie. ?'
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Termo n. 64.095, de 17-12-38 Ernesto Rapa/o — Capital Federa/
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Termos xis. 84.098 e 64.099, de 17-12-38
Classe 10 — Produto destinado à limpeza • eonservaçãO
taduras

Sterzeglaan
Classe 48 — Produto destinado à limpeza •

SIMILAR DO LIQUIDO DE DAKIN

TITULADA DE HYPOCLHOR 110
amargo
DE $0 OEXACTomENTE 005*001 ESTA.

RIL.I5ADO DE DUPLA CONCENTRAÇA).
Duo o r. a soe o :. • 424
EST CH el3 INDUSTA. - PAPA LLO
PUA viE1RA BUENO 51 RIO.

"

4

conservação da "delatei.;
(

Termo n. 84.100, de 17-12-38
Jamea Hulme Berman
e
— Estados Unidos da Annirieg.

3

Classe 3 — Cremes próprios para o tratamento de ~MI
Termo n. 84.101, de 17-12-38
Produto farmacêutico

Classe 8

Termo n. 64.096, de 17-12-3s
Jrznasto Rapai° — Capital Federal
7 MIk o ~TINO eia
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03~0014022
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Clame 3 — Produto farmacêutico
Termo n. 64.097, de 17-12-38
ilkneato Rapai° — Capital Federal

Classe 18 — Parquete compensados
Termo n. 84.102, de 17-12-38
Companhia Odol — Sociedade de Responsabilidade Limitada •-n
Buenos Aires — Argentina
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Paes* 3 — Produto farmacêutico

Classe 48 — Almíscar, carmin, rouge, crayons, batons, lápis para maquilage, óleos perfumados, óleo de babosa, óleos para o cabelo,
pó de arroz, talco, sabões e sabonetes perfumados, em massa, em
barra, em bastões, em tubo, em pó, em liquido, em fléocos, em
escamas, e em crème; amemia líquida, em pó, e em pedra para
banhos; dentifrícios, em pasta, em sabão, em °Mine, liquido, elixir e em pó; crémes e pomadas para o embelezamento e maquilagem; essências, extratos, lança-perfumes, sachai" tabletet,
vinagres aromáticos e carminosos; saes perfurmados; extratos,
perfumes, essências cheiros em pastilhas, em tabletes, em lentilhas, em trosciscos, e em pílulas; papeis carminados, perfumados ou com pó de arroz; água para a beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água de colOnia, água para
maquilagem, glicerina perfumada para uso de toucador; pomadas, tinturas, petróleo, loções, brilhantinas, bandolinas, cosmé=
ticos e fixadores para o cabelo, pestanas, cílios e bigodes; depilatórios, desodorantes, vernizes, esmaltes, pastas, tijolos e pês
para unhas; creme para a pele; arminhos, "pons-pons", pentee,
escovas para dentes, cabelo, »edemas, sobrasacglase„ 'Moi a
lanhas.
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Termo n. 64.103, de 17-12-38
Niasi át Comp. — São Paulo

Dezembro de 1938

Termo n. 84.108, de 17-12-38
Alvim & Freitas, Ltda. — São Paulo

RUGO
Alvim 8c Freitas Ltda.

e

SÃO PAULO
)

Classe 3 — Creme medicinal (Renovação)'
Termo n. 64.109, de 17-12-38
Luiz Antunes & Companhia — Caxias — Estado 4Q Rio alltildSt
do Sul

coniour
,••

Paisse 48 — Almiscar, carmin, rouge, -craions, batons, lapis para ma-

quilage, óleos perfumados, óleo de babosa, óleos para ,o cabelo,
pó de arroz, talco, sabões e sabonetes perfumados, em massa,
em barra, em bastões, em tubo, em pó, em líquido, em floco"
em escamas, e em creme; amónia líquida, em pó e em pedra
para banhos; dentifrícios, em pasta, em sabão, creme, líquido.
elixir e em p6; cremes e pomadas para o embelezamento e maquilagem; essencias, extratos. lança-perfumes, sachetes, tabletes,
vinagres aromáticos e carminosos; sais perfumados; extratos,
perfumes, esséncias, cheiros em pastilhas, em tabletes. em lentilhas, em trosciscos, e em pílulas, papéis carminados, perfumados ou com pó de arroz; água de quina, água para maquilagem,
água de rosas, água de alfazema, água de Colónia, glicerina perfumada para uso do toucador; pomadas, tinturas, petróleo, loções,
brilhantinas, cosméticos e fixadores para o cabelo, pestanas, cílios e bigodes; depilatórios, desodorantes, vernizes, esmaltes.
pastas, tijolos e pós para unhas; creme para a pele; arminhos,
"pons-pons", pentes, escovas para dentes, cabelos, pestanas, sobrancelhas, cílios e unhas.
Termo n. 64.104, de 17-12-38
António Bertoni — São Paulo
Classe 42 — Vinho tinto de mesa

'STERvl

TITULOS DE ESTABELECIMENTOS E NOME COMERCIAL

Termo n. 84.108, de 17-12-38
Hotel Castelo, Limitada — Capital Federal
et

Desinfetantes, defumadores, preparados veterinários, miorobleidas, inseticidas, formicidas, sabão para cachorro, sabão
rkiik_ desinfetante, sabão veterinário e fungicidas.
—

Termo a. 64.105, de 17-12-38
Alfredo Aydar — Olímpia — Estado de S. Paulo

HOTEL C,ASTELLO LIMITADA

Uarl ilestaurante e Caff-4
Nome comercial

FORM
OCIT1
•

Termo n. 84.107, de 17-12-38
Hotel Castelo, Limitada — Capital Federal

i%FãE1)0 RWIR

RA& Castello

OLÁMPIR Est: SifoRvU

Bar, Restaurante e Café.

amo knekittsgmhtdaftivmt 0a§ne

Classes 41, 42, 48, 44, 48 e §.9 — ~12
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