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EXERCÍCIO DE 1939
• Di-retOria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
'Igor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercido
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente a) pekiodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delccacias Fiscais, Alfândegas,
Ilesas de Renda e Coletorias.

Aos funcitinarios p3hlicos federais, estadoais e municipais é faImitado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
10 14, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 24000.
Para facilidade e pontualidade aba remessa, AN inscrições de
mod.:
Doutas adi nardo aceitas quando realizadas até • 11111111M dia do mils anterior
' àquele em ii se cometa a assinatura, isto é, até 31 de dezembro ou até 30
à* Junho.
Pede-se ào remir/atilem arrecadadoras que nino aceitem pedidos de
anal.
"aturas, abale dentro densas, eonditdest, a abo ser para tunciondrion.
Preto. de assinaturas anemia do a tifãcio da Justiça » oo de cada atua
Oan acedias do 4vDtátrfo Oficiai%
iRepartiçOen pelifteas ou assinantes{ No
793000
particulares .
No exterior
•-•
1109000
Funcioadrion pubtfus ...,......... ,1 No interior
353000
(No exterior
835000
Ntlaneros aviamos do dia 400 réis, até o limite de dez eadernon com
fresta tonam e main 100 réis peles sntex cadentes, de qaatro 1.41bas (allave) ma tração.
ror nue decorrida. main 350 r44. sobre e presto de dia.
O preta do manter* de bele *titã tirado na Metam Nagina•
095EliVise0E5
....Á Dedatdo aba t.illeeeeed ur.a.z.iltazacisto som assinante* adwacron
ntrazadsen. extraviadas. •a aateriorea à data da assinatura.
▪
Coarilin, por /mo, que os
interessado venere= an suas alisiantartia
COMI a antecedèn,eitt conseniente, atina de Mio Mearem cana as miam colmei-me
deolalcadan.

Os conhecimentos das assinaturas toneatias por intermédio das aofederais, mesa, de rezdas e all;,,Imicnoe, smdevilo ser muceintioliation
diretamente it Imprensa Nacional acne interferência das delegacias
Decais.
• As ~Mamaras mão pagas tirano doa 9/91'neminInne 10 dias do nOVO peWono nardo cancelada" e procedida a cobrança do
respectivo preto.
... No n dias 10 e 25 de cada ntés será plei. r' ,O•lb, em faseleakm apeamos ao
féDidrio da Justiça% a jurisprudência do Temo Tribunal Militar e do
Tribunal de Apelai:Ao do Distrito Federa).

letOrlan

N. da R. — Para boa ordem dos servI,:es 0.; Redat2o, e co fateres...e

3. pablIce, fica eataleeleeldo que os pedido* para reproduttio de matéri.
Maga,. verificada pelota interessados IR existência de erros ou ontissbes. deve_ni

tette* das 15 à 19 hera, e, no mamilo" até 4t3 horas mias a
Orgia= elidais.

MI

01914116

doa

1

rékNO

x

LXXVII

- Dezembro de 1938 26225

DIÁRIO OFICIAL (Seco I)

Sexta-feira 28

SUMARIO

N. 295

DECRETO-LEI N. 967 - DE 21 DE DEZEMBRO DE 1938
Estabelece normas de carater financeiro para o exercício de 1939,
dó outras providências

ANOS DO PODER FaEGUTIVO:

Decreto-lei n. 966, de 21 de dezembro de 1938.
Decreto-lei n. 967, de 21 de dezembro de 1938.
Decreto-lei n. 969, de 21 de dezembro de 1938.
, Decreto a. 3.414, de O de dezembro de 1938.
Decreto n. 3.471, de 21 de dezembro de 1928.
Decreto a. 3.472, de 21 de dezembro de 1928.
Ministério das Relações Exteriores - Decretos de 21 do Co-frente.
Ministério da Viacão e Obras Públicas - Decretos de tee o 4o

corrente.

Departamento Admnistrativo do Serviço Público

O Presidente da República, usando da...faculdade que lhe conferi
o art. 180 da Constituição rederal, e
Considerando a necessidade de -estabelecer medidas de cantor
financeiro para a execução cie Orçamento Geral da República no (mei,loteio de 1939, c, bem assim, de adotar outras provIdénolas de nato' reza correlata a bem dos interesses nacionais, decreta:
Art. 1.° Durante o exercício de 1939, é vedado: •
a) abrir créditos suplementares antes de decorrido o primeira
semestre, salvo caso de absoluta inadiabiliclade da despesa, a juizo.
do Presidente da República; b) abrir créditos especiais no primeiro trimestre.
Art. 2.° Ficará subordinadas à prévia autorização do Preeldentã
da República as despesas que tenham de ser realizadas à conta das
seguintes dotações constantes da lei de meios para o exercício de 0391

SECRWARIAB DE ESTADO:

Ministério da Fazenda

Ministério da Educação e Saúde - Apostilas - Portarias -

Mente do, dos Serviços le Contabilidade e do Pessoal, da Divisão
do Ensino Comercial, do Departamento Nacional de Saúde, da
Inspetoria dos Centros de Saúde , do Serviço de Aguas e Esgoto.
do Distrito Federal e do Conselho Nacional do Serviço Social.
Ministério da 'Fazenda - Expediente do Serviço do Pessoal do Ministério da Fazenda, da Cointadoria Central da República, da
Diretoria das Rendas Internes, do Conselho Superior de Tarifa, da Diretoria do Domínio da União, da Câmara de Reajustamento Económico, da Recebedoria do Distrito Federal, do Sekund° Conselho de Contribuintes, da Diretoria do Imposto de Renda
e da Alfândega do Rio de Janeiro.
Ministério da Marinha - Expediente do Sr. ministro 'e do Tribunal
Marítimo Administrativo.
'Ministério da -Guerra - Apostilas - Portarias -Expediente do
Sr. ministro, do Serviço do Pessoal Civil e da Diretoria doa
Serviços de Remonta e Veterinária.
elinistério da Viação e Obras Públicas - Portarias - Expediente dei
Sr. ministro, do Departamentos de Aeronáutica Civil e da Imo
petoria Federal de Obras contra as Noas.
Ministério da Agricultura - Expediente do Sr. ministro, doa Departamentos Nacionais da Produção Vegetal e da Produção Aia&
mal, da Diretoria da Contabilidade, do Serviço do Pessoal, do
•
Conselho Florestal Federal e do Serviço de Águo.
* Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio - Expediente do senhor ministro, do Serviço do Pessoal, do Departamento Na.
dona! do Trabalho, do Serviço de Identificação Profissional, do
Departamento Nacional da Indústria e Comércio, do Instituto de
Aposentadoria e Pensões d os Marítimos e dos Serviços do Material e da Comunicações.
!tribunal de Contas -Termos de contrato - Noticiário - Parte
comercial - Rendas ~Boas - Editais e avisos - Sooledadee
anónimas - Anúncios.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO-LEI N. 966 -

DE

21 DE DEZEMBRO DE

Modifica *Observa0es" constantes das tabelas anexas à Lei at. 284,
de 28 de outubro de 1938
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe, ~-

rem o art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 As funções gratificadas de Chefe de Divisão, Chefe de
Departamento, Assistente Técnico do Diretor e Chefe do Gabinete
do Diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil, previstas no QueOro II das tabelas anexas à Lei n. 284, de 28 de outubro de 1930,
:serão exercidas por funcionários efetivos da carreira de "Enge-aheiro", do aludido quadro, livremente escolhidos e designados pelo
Diretor da mesma Estrada.
Parágrafo único. Se a designação recair nos atuais ocupantes
•
bfetivos dos car gos do Chefe de Divisão, padrão P, o Engenheiro• Chefe, padrão P, extintos quando vagarem, não terão os mesmos direitos às gratificações de função em apreço.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
'
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1938, 117 0 da Indepenkiéncia e 500 da República.
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1.8 Quando se tratar de obras, deve o pedido de autorização
instruido convenientemente, juntando-se orçamento discriminao da despesa.
3.8 Em se tratando de despesas não decorrentes de obras, poderão Os pedidos de autorização, devidamente j ustificados, abranger
periodos trimestrais, semestrais ou anuais, ou mesmo determinado
perfodo de tempo em que os serviços devam ser realizados.
Art. 8.0 TÉ defeso aos Estados al aos Municípios emitir títulos
.e sua divida pública, interna ou externa, sem prévia autorização
loneedida em decreto-lei do Governo Federal.
Art.- 4.* Fica o Ministro da Fazenda autorizado a estabeleoer
zd regime especial para o serviço de combate ao contrabando e de
TÉ nem el o aos defraudadores das rendas públicas.
or

DE

21 DE DEZEMBRO DE 1938

Dispõe sobre os recenseamentos gerais do Brasil

18.000:00050
1.000 :000$0
2.000:00050
2.000:00050
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Verba 3
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Verba 5
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Art. 5.° Dentro do prazo de seis meses, a contar da data da publicação deste decreto-lei, deverão ser revistos todos os contratos
de que resultem anus para a União, especialmente os que obrigam a
concessão de favores aduaneiros e subvenções, afim de se apurar
se estão sendo atendidas as obrigações estipuladas, com vantagens
para a comunidade brasileira.
Art. 6.° Ficam restringidos os favores de isenção ou redução de
impostos de qualquer natureza, amparados pela legislação em vigor,
aos casos de absoluta necessidade, a juizo do Presidente da República.
Art. 7.° São considerados nulos todos os atos de admissão de
pessoal extranumerário, expedidos sem autorização expressa do Fre..
sidente da República, ficando os responsáveis obrigados a indenizar.
a Fazenda Nacional das despesas resultantes de tais admissões, sem
prejuizo das demais penalidades previstas em lei.
Art. 8.° Deverão os Ministros de Estado submeter à aprovaçâO
do Presidente da República, dentro de 60 dias da data da publi-,
cação deste decreto-lei, a relação das autoridades ou chefes de serviço subordinados às respectivas Secretarias de Estado, que tenhani
direito ao uso de automóveis oficiais, com a indicação dos motivos
que justifiquem a concessão.
Parágrafo único. À relação a que se refere este artigo, será
anexada uma demonstração dos veiculos existentes, de passageiros
ou de carga, com a indicação da data em que foram adquiridos,
marca, preço e respectivo estado de conservação.
Art. 9.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1938, 117° da Independência
e 50° da República
Gurtriao VARGAS.
Francisco Campos.
A. de Souza Costa.
Eurico G. Dutra.
Ilenrigue A. Guilhem
Erico De Lamare São Paulg.
°moldo Aranha.
Fernando Costa.
Gustavo Capanema
Waldemar Falcão.
DECRETO-LEI N. 989 -
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Dezembro de 1938

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con,
fere o artigo 180 da Constituição e nos termos do artigo 3 0 do Dc4
ereto-Lei n. 237, de 2 de fevereiro de 1938, decreta:
Art. 10 • Realizar-se-á decenalmente, no dia 1 de setembro doe
anos de milésimo zero, o recenseamento gera/ do Brasil.
§ 1 0 . Cada recenseamento abrangerá em censos distintos real1.
zados simultaneamente, os aspectos demo gráficos, económicos e sociais do Pais especificados no regulamento que for para esse fim
expedido.
§ 2 0 . O regulamento estabelecerá o processo para a coleta dos
dados censitários relativos aos brasileiros residentes no estrangeiro
ou temporariamente ausentes do Pais na data do recenseamento.
Art. 2°. Todo aquele que exercer função pública, civil ou militar, federal, estadual e municipal, inclusive representacão
mática ou consular, fica obrigado, sob as P ena s cominad as n a lei
penal, a prestar as informações e auxílios que lhe forem regular.,
mente solicitados para a operação censitária.
Art. 3°. As empresas e sociedades que gozem de favores dos
cofres públicos não poderão recusar a colaboração que, na forma do
regulamento, lhes for solicitada para preparo ou execução do reeen.
seamento, sob pena da multa de um a cinco contos de rdis.
Art. 4 0 . Todos os indivíduos, civilmente capazes, domiciliados,
residentes ou em trânsito no território nacional, bem como os brasileiro ausentes no estrangeiro e as pessoas jurídicas estabelecidas
ou re presentadas no Pais, são obrigados a prestar as declarações que
lhes forem solicitadas para os fins do recenseamento, incorrendo, en1
caso de recusa, silêncio, sonegação, falsidade ou emprego de termos
evasivos ou irreverentes, nas seguintes penas:
§ 1 0 . Si o infrator for pessoa jurídica:
a) multa de um a vinte contos de réis, nos casos de sonegaolo,
falsidade ou emprego de tertnos evasivos ou irreverentes na declaração prestada;
b) multa de duzentos mil réis a cinco contos de réis, no casd
de recusa ou silêncio, com intimação para apresentar, dentro de 48
horas, a declaração exigida. Esgotado o prazo e persistindo a ing•
fração, será aplicada nova multa de um a cinco contos de réis.
§ 2°. Si o infrator for pessoa física:
a) multa de cem mil réis a um conto de réis, nos c as o s d4
sonegação, falsidade ou emprego de termos evasivos ou irrevereibe
tes na declaração prestada;
h) detenção pessoal, no caso de recusa ou silfN ucio, como me14
compulsório nora prestar a declaração solicitada, instaurando-se aM
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a
Cabo de 24 horas, si persistir, processo penal pelo crime de desobediência.
§ ;.)°. Si o infrator for pessoa de que trata o § 2 0 do art. 40
erá imposta, e inscrita no Tesouro Nacional para os efeitos legais,
p. multa de uuzehins mil reis.
§ 4 0 . O regulamento determinará a eompelènein para a m11)0'61010 e o processo de aplicação. das penas previstas neste artigo e
no anterior.
Art. 5 0 . As declarações prestadas para a execução do recenseamento, ressalvadas as que se destinarem expressamente a fins de
cadastro, terão o carater confidencial, não podendo ser objeto de divulgação, que as individualize ou identifique, nem fazer prova contra o declarante.
§ 1°. A disposição fina! do artigo não impede, entretanto, que
b declaração sirva de comprovante para aplicação das penalidades
Impostas nos termos deste decreto-lei.
§ 20 . O regulamento determinará as penas disciplinares, que
'serão aplicadas ao pessoal do Serviço do Recenseamento, por infração do disposto neste artigo, sem prejuizo da responsabilidade criminal que no caso couber.
Art. 6. 0 O Governo providenciará para que, na época do recenMomento. não se efetuem deslocamentos de massas demográficas, inblusive forças de terra e mar, nem se promovam medidas de profunda repercussão económica, ressalvados os casos de força maior.
Art. 70 . Cada recenseamento decenal terá o seu plano organizado
O será assistido durante toda a sua execução pela Comissão Censitarbs
Nacional, instituida nos anos de milésimo oito, tendo por sede a
Capital da República, mandato normal de cinco anos, prorrogavel a
critério do Governo, e, no máximo, quinze membros, um dos quais
como seu Presidente.
§ 1.0 A Comissão Censitária Nacional terá a constituição que lhe
atribuir o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no qual ficará integrada, para todos os efeitos, devendo entretante a extensão
dos seus poderes e a escolha dos seus membros ser confirmadas por
ato do Poder Executivo.
§ 2.0 A Comissão fará publicar no "Diário Oficial" as suas debiSõeS, das quais deverão constar as razões que as justifiquem ou
'esclareçam sua finalidade.
Art. 8.0 A Comissão Censitária Nacional será auxiliada:
a) em cada Unidade da Federação, por uma Comissão Regional
nomposta de três membros, inclusive o delegado re g ional como seu
presidente nato;
b) em cada município, por uma Comissão Censitária Municipal
lambem composta de três membros, tendo como presidente o respectivo
prefeito.
Parágrafo único. Essas comissões terão a constituição e os enCargos que lhes atribuir o regulamento da operação censitária.
Art. 9 0 Será igualmente instituido nos anos de milésimo oito
e integrado no sistema do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-.
tistica, o Serviço Nacional de Recenseamento ao qual, sob a responsabilidade técnica e administrativa do Presidente da Comissão Censitária Nacional, que será o seu Diretor, caberá a execução de todos
Os trabalhos censitários, desde a fase preliminar até a publicação dos
resultados definitivos após a sua aprovação por ato da aludida Comissão, ratificado pelo Governo.
§ 1.0 Em cada Unidade da Federação o Diretor do Serviço Nacional do Recenseamento será representado por um delegado regional
auxiliado este pelos delegados seccionais que forem necessários, um
• outros de sua livre escolha e imediata confiança.
§ 2.° No Município, a execução dos serviços ficará a cargo de um
delegado municipal, proposto pelo delegado regional a cuja jurisdição pertencer o município.
§ 3.0 O pessoal necessário à execução do recenseamento será admitido, após prévia verificação de capacidade técnica, e dispensado
livremente pelo Diretor do Serviço ou mandatário seu, para esse fim
'expressamente autorizado.
§ 4.° Extinto o Serviço Nacional do Recenseamento, por conclusão
'dos trabalhos censitários os respectivos arquivos e instalações serão
Incorporados ao património do Instituto Brasileiro de Geografia e

Nstatística.
Art. 10. O Serviço Nacional do Recenseamento gozará:
a) de franquia postal, telegráfica, telefónica, radio-telegráfica ou
radiotelefônica nas redes oficiais ou nas que estejam obrigadas de
qualquer forma ao serviço oficial;
b) das facilidades de transporte lerrestre, marítimo, fluvial e
aéreo concedidas a serviços públicos;
c) de isenção de selo nos documentos comprovantes de despesas
de locomoção, carreto ou quaisquer outras de pronto pagamento, bem
como nos recibos de quitação de vencimentos, salários, ajuda de custo
'diárias, gratificação ou qualquer outra forma de pagamento por prestação de serviço.
Art. 11. O orçamento das despesas de cada recenseamento, abrangendo todo o decurso da operação censitária, será organizado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para prévio
ponheein -Aento e aprovação do Governo.
§ 1.° A. dotação correspondente a cada exercício financeiro constará do respectivo orçamento da despesa, com título próprio, para ser
!entregue ao Instituto, de acordo com o disposto na alínea I do art. 24
o Decreto n. 24.609, de 6 de julho de 1934. sob a forma de auxílio,
gm quotas semestrais antecipadas.

§ 2.° Respeitadas as normas da legislação do Instituto, a Comissão Censitária Nacional deliberará sobre a distribuição do °rádio concedido para a execução do recenseamento, bem como sobre a prestação
de contas das despesas efetuadas com pessoal, material e quaisquer outros cocai gos.
Art. 12. Fica instituido, nos termos deste decreto-lei, o Serviço
Nacional de Recenseamento ao qual compete proceder ao recenseamento geral do Brasil, em 1940, de acordo com as bas.ss aprovadas
pelo Decreto-Lei n. 237, do 2 de fevereiro de 1938.
§ 1.° o regulamento, que for expedido oportunamente. determinará a matéria a ser incluida nos instrumentos de coleta dos URSOS
demográficos, econômico e social, nos seus diversos aspeetes, bem como
a organização do Serviço Nacional de Recenseamento.
§ 2." O regulamento estabelecerá as normas de admissão, formas
do pagamento e atribuições do pessoal do recenseameot •.) o regime
disciplinar e, ainda, restritivamente, os casos em que, eu virtude da
unificação dos serviços estatísticos no sistema do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, o exercício de função censhária, por titular de cargo das organizações de estatística, possa ser considerado,
para os efeitos de remuneração, serviço suplementar oensequente da
função principal.
§ 3.° Os funcionários da Secretaria Geral do Instituto ou dos serviços federais de estatística nele integrados, postos à disposição da
Comissão Censitária Nacional, na forma da legislação sim vigor, poderão perceber, além dos vencimentos do cargo efetivo, uma gratificação por serviços extraordinários.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, Zi de dezembro de 1938, 117° da Independóncia
e 50° da República.
GETULIO VARGAS.

Francisco Campos.
DECRETO N. 3.414 —

DE

8

DE DEZEMBRO DE

1938

Concede inspeção permanente ao Gindsio Municipal São Paulo, com
sede em Agudos, Estado de Sito Paulo
O Presidente da República:
Resolve, nos termos do artigo 55, Decreto 21.244 de 4 de abril de
1932, conceder inspeção permanente ao Ginásio Municipal São Paulo,
com sede em Agudos, Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1938, 117° da Independência.
e 50° da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
(C. 8.272 — . 21-12-38 — let300)
DECRETO N. 3.471 — DE 21 DE DEZEMBRO DE 1938
Extingue um cargo excedente da classe L da carreira de Estatístico,
do Quadro Único do Ministério da Agricultura
O Presidente da República:
Resolve declarar extinto, por se achar vago, um cargo excedente
da classe L, da carreira de Estatístico do Quadro Único do Ministério
da Agricultura, ,aproveitando-se o saldo apurado, dentro da verba
global do respectivo orçamento, para o preenchimento do cargo vago
da classe L da carreira de Estatístico-Cartografista do referido quadro,
conforme dispõem as tabelas anexas à Lei n. 284, de 28 de outubro
de 1936.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1938, 117° da Independénoia
e 50° da República.
Grrunio VARGAS.
Fernando Costa.
DECRETO N. 3.472 — DE 21 DE DEZEMBRO DE 1938
Declara caduca a autorização conferida a Frederico Holsm,ann pelo
Dpereto n. 2.283, de 27 de janeiro de 1938, para Pesquisar
ouro e diamantes no Município de Registro do Araguaia, no
Estado de Mato Grosso.
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil,
usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra "a", da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no art. 27. n. m. e
seu parágrafo único, do Decreto n. 24.042, de 10 de julho de 1934
(Código de Minas), decreta:
Art. IP Fica declarada caduca a autorização conferida, a titulo provisório, a Frederico Holzmazin, pelo Decreto n. 2.283, da
27 de janeiro de 1938, para por ai ou sociedade que organizar;
pesquisar ouro e diamantes no Mun i/pipio de Registro do Araguaia,
no Estado de Mato Grosso.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de .Taneiro, 21 de dezembro de 1938, 1170 da Inde,peridénora
e 50 0 da República.
GRTULIO VARGAS.

Fernando Costa.
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Ministério das Relações Exteriores
Por decreto de 21 de clez,inbro corrente, foi removido Júlio
Augusto Barbosa Carneiro, funcionário classe M, da carreia do diplomata do Quadro únic-o do Ministério das Relações Exteriores, da
Secretaria de Estado para a Legação em Athe,nas, onde x ,Acerá as
fun.ões de Enviado Extraorinário e Ministro Plenipotenciário.

Ministério da Fazenda
Por decreto de 15 de nezembro de 1938:
Foi nomeado:
De acordo com os arts. 41 e 53, da lei n. 284, de 28 de outubro de 1936:
Oswaldo Machado Bitencowt, para exercer, interinamente, o
cargo de "Conferente de Valores", padrão 3, Quadro IV — Caixa de
Amortização, do Ministério da Fazenda, vago em virtude do respectivo titular, Francisco Valeriano da Camara Coelho, estar comissionado como inspetor de Seguros no Ministério do Trabalho.

Ministério da Viação e Obras Públicas
Decretos do dia 19 de dezembro de 1938:
O Presidente da República resolve nomear, de acordo com o
art. 1' do decreto n. 20.486, de 8 de outubro de 1931:
Valdemar Peixoto de Matos, continuo-porteiro, em disponibilidade, classe "E", da extinta Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Pernambuco, Quadro V, do Ministério da Justiça
• Negócios Interiores, para exercer o cargo da classe "E", da carreira de "carteiro", do Quadro XVIII, do Ministério da Viação e Obras
Públicas, vago em virtude da aposentadoria do respectivo titular,
Eugênio Custódio da Silva,
Norberto Fonseca, contínuo-porteiro, em disponibilidade, classe
"F", da extinta Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado
do Pará, Quadro V, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
para exercer o cargo da classe "E", da carreira de "Carteiro", do
Quadro XVI, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude de aposentadoria do respectivo titular, José Germano Regis.
Américo Nunes da Silva, oficial de justiça, em disponibilidade,
padrão "A", do estiras) Juizo Seccional do Estado do Paraná, Quadro
IV, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, para exercer o
cargo da classe "E", da carreira de "carteiro". do Quadro XXI, do
Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude da aposentadoria do respectivo titular, Francisco Correia.
Agostinho Ferreira de Andrade, continuo-porteiro, em disponibilidade, padrão "F", da extinta Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, Quadro V, do Ministério da Justiça e
Negócios Interiores, para exercer o cargo da classe "E", da carreira
de "carteiro", do Quadro XXI, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude da a p osentadoria do respectivo titular, Candido Eugênio de Freitas. (Proc. n. 29.573-38).
Decreto do dia 20 de dezembro de 1938.
O Presidente da República resolve declarar de nenhum efeito o
decreto de 5 de outubro do corrente ano, em virtude do qual Sidreo
Américo Paca, oficial, em dis p onibilidade, padrão "I", da exlinta
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Esnirito
Santo, Quadro V, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
foi nomeado para exercer o cargo da classe "J". da carreira de
"oficial administrativo", do Quadro I, do Ministério da Vinefio e
Obras Públicas, tendo em vista o que consta do p rocesso n. 26.404,
de 1938, da Secretaria de Instado da Viação e Obras Pindicas.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DO SERVIÇO PUBLICO
DF-518 — Em 12 de dezembro de 1938 — Esmo. Sr. Presidente
da República. — Tenho a honra de passar às mãos de V. Ex. o requerimento em que o contador, classe J. do Quadro I — Tesouro
Nacional, do Ministério da Fazenda, José Batista de Lorena, pede
transferência para igual classe da carreira de Oficial Administrativo do mesmo quadro.
O requerente pres n ou concurso de segunda entrância e. conforme
doutrina, adotada por °Ate depm . tamento e aprovada Doe V. Ex., esse
concurso é considerado comi prova de habilitação suficiente à transferência nara n. carreira de Oficial Administrativo e satisfaz a exi;,rt• 35 da l ei n. 284, de 1938.
gène!s
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Assim, ao transmitir a V. Ex. o aludido requerimento, tenho
a honra de opinar no sentido de que nada há a opor à transferência
solicitada, que deve ficar, apenas, condicionada à existência de vaga
e à colocação do in,cressado no último lugar da classe em que pretende ing,resar, findo, outrossim, entendido que o peticionário continuará a erco'. ber o vencimento atual do padrão J, isto é, 1:500$
mensais.
Apros eito a oportunidade para renovar a V. Ex. os protesto&
do meu mai., jo oftindo respeito. — Lei: Simões Lopes, presidentes
Aprovado. Em 13 de dezembro de 1938. — G. VARGAS.
DF-517 — Em 12 de dezembro de 1938 — Esmo. Sr. Presidente
da República. — Tenho a honra de passar às mãos de V. Ex. o reep
querimento em que o oficial administrativo, classe II, do Quadro VII
— Delegacias Fiscais, do Ministério da Fazenda, Clodoaldo Costas
pede transferência para igual classe e carreira do Quadro II — Tribunal de Contas, do mesmo ministério.
O pedido encontra apoio no § 2° do art. 35 da lei n. 284, do
1936, pelo que nada há a opor à transferência solicitada, desde que
o interessado passe a ocupar o último lugar da classe em que pretende ingressar.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex. os protestoe
do meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes, presidente.
Aprovado. Em 13 de dezembro de .1938. — G. VARGAS.
DF/520 — Em 12 de dezembro de 1938 — Exmo. Sr. Presidente
da República. — Tenho a honra de passar às mãos de V. Ex. o requerimento em que o escriturário, classe F, do Quadro VI1 — Delegacias Fiscais, do Ministério da Fazenda, José Fausto de Araujo Júnior, pede transferência para igual classe e carreira do Quadro /I
— Tribunal de Contas, do mesmo ministério.
O pedido encontra apoio no § 2 0 do art. 35 da lei n. 284, de
1936, pelo que nada há a opor à transferência solicitada, desde que
a mesma tique condicionada à existência de vaga a ser preenchida
por merecimento e que o interessado passe a ocupar o último lugar
da classe em que pretende ingressar.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex, os protestos
do meu mais profundo respeito. — Luis Simões Lopes, presidente.:
Aprovado. Em 13 de dezembro de 1938. — G. VARGAS.
DF1521 — Em 12 de dezembro de 1938 — Esmo. Sr. Presidente
da República. — Tenho a honra de passar às mãos de V. Ex. o requerimento em que o oficial administrativo, classe J, do Quadro
Único do Ministério do Trabalho, indústria e Comércio, Wilson Bak..
ker de Araujo da Costa, pede transferência para igual classe e carreira
do Ministério da Fazenda.
2. O pedido encontra, por interpretação extensiva, aplicada a casa
análogos, apoio no § 2 0 do art. 35 da lei n. 284, de 1936, pelo que
nada há a opor à transferência solicitada, que poderá ser para o
Quadro I — Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, desde que
a mesma se verifique em vaga a ser preenchida por merecimento •
que o interessado passe a a nipar o último lugar da classe em que
pretende ingressar, ficando, outrossim, entendido que continuará a
perceber os vencimentos atuais do padrão J, isto é, 1:500. mensais.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex. os protesto&
do meu mais profundo respeito. — Luis Simões Lopes, presidente.
Aprovado. Em 13 de dezembro de 1938. — G. VARGAS.
DFI522 — Em 12 de dezembro de 1938 — Excelentíssimo Senhor
Presidente da República — Tenho a honra de passar às mãos de
Vossa Excelência o requerimento em que o escriturário — classe F
— do Quadro VI — Justiça do Distrito Federal — do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores — Guajará Pereira Paiva — pede transferência para igual classe e carreira do Quadro III — Recebedorias
Federais — do Ministério da Fazenda.
2. O pedido encontra, por interpretação extensiva, aplicada a lusos análogos, a p oio no § do artigo 35 da lei n. 284, de 1936, pelo
que nada há a opor à transferência solicitada, desde que a mesma
fique condicionada à existência de vaga a ser preenchida por merecimento e que o interessado passe a ocupar o último lugar da chisse em que pretende ingressar, ficando, outrossim, entendido que continuará a perceber os vencimentos atuais do padrão F, isto é, 700$
mensais.
Aproveito a portunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes, preeidetne. Aprovado. Em 13-12-38, — G. VARGAS.
DF1523 — Em 12 de dezembro de 1938 — Excelentíssimo Senhor
Presidente da República — Tenho a honra de passar às mA d'&
Voa Excelência o requerimento em que o escriturário, classe G, do
Quadro IV - Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Distrito Federal do Ministério da Viação e Obras Públicas, Otávio Marcetim de Castro Marçal. pede transferência para igual classe e carreira dá Quadro 11 — Tribunal de Contas — do Ministério da Farenda.
2. O pedido encontra, por interpretação extensiva, aplicada a
casos análogos, apoio no § 2° do artigo 23 da lei n. 281, de 1938, pelo
que nada há a opor à transferência solicitada, desde que a mesma
fique condicionada à existência de vaga e que o interessado passe a
ocupar o último lugar da classe era que pretende ingressar.
Aproveito a op ortunidade nara renovar a Vos , a ExcP1hria Os
in'oti ,11) .: 014) meu mais profundo respeito. —
Lvi: Simões Lopes,
pri!sidcnic. Aprovado. Fui 13-12-38. — Sh, Vsaess.
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DI1538 — Em 14 de dezembro de 1'938 — Excelentíssimo Senhor
Presidente da República — Tenho a honra de passar às macis de
ossa 1:5:ee!acia o requerimento em que o oficial edininistrativo,
, N1
'classe I-1, ia, Quadro VII — Delegacias Fiscais do ltiinistei io da Fa1 zenda, José( -. eraldo de Andrade, pede, transferência para igual rlass.e
QUadeb IV — Caixa de Amortização do mesmo Minis'e carreira do

1
..

,

tério. •
lei n. .2St,
2. O pedido encontra apoio no § 2 0 do artigo 35 da
de 1936, pelo que nada há á opor à transferência solicitada, depois do
laProveitame n to dos escriturários beneficiados pelo decreto-lei número 145, de 1937, desde que a dita transferência fique conclieionada à
existência de vaga e que o interessado passe a ocupar o último lugar
'da classe em que pretende ingressar.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos do nieu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes,
presidente. Aprovado. Em 14-12-38. — G. VARGAS.
DE1547 — Em 15 de dezembro de 1'933. — Excelentíssimo Senhor
Presidente da República — Submeteu Vossa Excelência à apreciação
deste Departamento a exposição de motivos número 1-SP-5, de 31
de agosto último, em -que o senhor ministro do Trabalho, Indústria
pela 13' Inspetoria Regional, ina Comércio, atendendo ao propostoda
Ponte, para exercer, nas Inesdica o auxiliar de 3' classe Venda
Ynas condições de extranumerário mensalista, na referida Inspetoria,
as funções de auxiliar de 2", na vaga decorrente da dispensa de lié.
!lio Vilanova Torres.
2. Para as funções de auxiliar de 3" classe, que se verificará em
,
!virtude dessa melhoria de salário, é indicado José Sisley de Sousa.
3. Do processo .em exame constam os documentos apresentados
t
por este candidato, como determina em seu artigo 18, inciso 7, o dereto-lei n. 240, de 4 de fevereiro do corrente ano, havendo o Serviço do Pessoal deixado de anexar a documentação da auxiliar Vanda
• da Ponte, por já a ter registrada,
4. Assim, satisfeitas que foram as formalidadas do citado de- ereto-lei n. 240, aplicáveis à espécie e, como da melhoria de salário
e da admissão indicadas não decorrerá aumento da despesa, por verificarem-se em funções vagas, tenho a honra de restituir a Vossa
Excelancia o incluso processo, opinando no sentido de nada haver
.
'e opor ao atendimento da presente proposta.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelêneia 03
protestos do meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes,
.
,presidente. Aprovado. Em 16-12-38. — G. VARGAS.
...
D0/543 — Em 15 de dezembro de' 1938. Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
O Projeto da Lei Reguladora dos Recenseamentos Gerais do Bremil, que Vossa Excelência houve por bem submeter ao estudo deste
Departamento, não deve ser aprovado, tal como se encontra redigido,
por isso que apresenta vícios não só no tocante à forma, como no que
poncerne à própria substância.
2. Assim, a enumeração das penas obedeceu a critério bifronte.
porque tratou desigualmente as pessoas físicas e jurídicas, distinuindo quanto àquelas as faltas praticadas, para graduação da penaidade, e não levando em consideração o mesmo principio quanto às
pessoas jurídicas.
3. No caso de recusa, e não apenas no de recusa, mas tambem
Po de silêncio, o emprego de meios compulsórios é realmente vante0080, mas, o projeto deixou de considerá-los quantos às pessoas jurídicas. Parece que a ameaça de multa elevada, no caso de persistêucia
na recusa, agiria como elemento capaz de intimidar o infrator, propelindo-o à entrega da declaração.
,
4. Outra omissão do projeto, que exige reparo, diz respeito á
Jeito de dispositivo sobre o destino dos arquivos . e instalações do Ser!viço Nacional do Recenseamento, que deverão, certamente, com a extinção deste, reverter ao Instituto Brasileiro de Geografia e 'EstaOs t iCa .
5. Os §§ 2° e 3° do art. 13 não devem ser conservados tal como
ketlio redigidos no projeto em estudos, pois tratam, de medidas adaniciistrativas, bem como do regime do. "tempo integral", que ainda
pão foi regulamentado.
6. Quanto à forma:
. O art. 2° alude, apenas, às autoridades "investidas na direção de
serviços públicos"; restrição que, evidentemente, não se Justifica.
bois, a obrigação de prestar "informações e auxílios que lhes forem
legitima e regularinent! solicitados para os . fins do ceceweamento",
deve caber, sem distinção, a todos os , que exerçam funções públicas,
kinbora não investidos na direção de serviços. Refere-se. ainda, o
,artigo, às -"penas da lei para os crimes de responsabilidade", exoresKip imprecisa, por isso que na espécie .----- "crimes de responsabilidade" — se compreendem várias infrações que não têm conexão com
¡a que constitue objeto do artigo em análise. A expressão — "legítima
e regularmente solicitados para NB fins do recenseamento" — é redundante porque na solicitaeão regular está implícita a legitimidade e
por outro lado, a parte final ó reproduzida ipsis litteris no art. 2°,
p que aconselha a sua substituição.
7. O tia. 30 classifica moa infração, ,cujas penas sd vêm ca11-alegadas -no art. 5°, parecendo mais certo fundir
os dois dispositivos.
_Por meio de um parágrafo.
. g . i'l parágrafo i'lnien do art. 4" rareei, • lambem ser alt.rado,
pc.-, (S;cie margem a um bis in idem, fazendo com que fieas.-.;e C,,p:1-
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mente apenada a mesma infração, intuito, provavelmente, alheio ao
pensamento do projetista, que ou'ro fim não visava senão possibilitar a prova da infracao.
9. A letra b cio;: 2°. do art. 5°, alude a "auto de desobediência",
p eça elei~lieeitia na teril i ett prore-, sual penal. O dispositivo quer se
referir, pos , ive:mente, a "auto de flagrante pelo crime de desobediência", mas, -ainda assim Mio seria defensavel esse ponto de vista, por
.isso que a flagrância, de jure constitui°, só se caracterizaria no ata
mesmo da .recusa, isto é, no hioniente ern que se efetuasse a detencãe
pessoal e não vinte e quatro horas após, quando a lavratura do flagrante ficaria eivada de nulidade evidente.
10. No parágrafo terceiro do art. 9" parece util dizer-se que
Diretor do Serviço admitirá, após verificação de capacidade técnica,
o pessoal necessário á execução de recenseamento, Por isso q ue 88
trata dé pessoal tarefeiro, de livre escolha dos chefes de serviço, nos
termos da Lei n 210, de 1938.
11. Por Outro lado o § 4° do art. 9° deverá ser suprimido si se
diáer, no parágrafo anterios, como parece colfveniente, que o pessoal
poderá ser "admitido após prévia verificadlo de capacidade técnica e
dispensado livremente" pelo Diretor do Serviço.
12. Na alínea e do art.- 11 deve-ser excluido o termo "prémio"
que não constitue, por certo, "forma de pagamento por prestação de
serviço".
13.. Assim opinando, este Departamento elaborou o substitutivo anexo que submeteu apreciação do Presidente' da Comissão
Censitária Nacional, Proies3or Carneiro Felipe, o qual o aprovou
plenamente.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos de meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Zsopes,
Presidente.
,(Assinado o Decreto-Lei n. 969, em 21-12e38.),
CONSELHO DELIHEHAT1V0
'ATA . DA 10' SESSÃO, EM 3 DE NOVEMBRO DE 1938
'Aos três dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e trinta e oito, às quinze horas, presentes os senhores Luiz Simões Lopes, Mário de Bittencourt Sampaio, Mário Paulo de Brito, Moacir Ri,
beiro BriggS, Paulo de Lira Tavares e Rafael da Silva Xavier, respectivamente, presidente e diretores de divisão do Departamento
Administrativo do Serviçe Público, foi pelo senhor presidente declarada aberta a décima sessão do Conselho Deliberativo.
Depois de lida, aprovada e assinada a ata da sessão anterior o
encher presidente pediu aos senhores diretores que apresentassem
sugestões no sentido de ser simplificado e tornado mais rápido o andamento dos processos que transitam no Departamento, sendo, após
vários alvitres, designados os senliore:; Moacir Ribeiro Briggs, di,
reter 'da Divisão de Organização e Coordenação, e Paulo Vida!, Mofa
dos Serviços Auxiliares, para, constituidos em comissão, organizas
as novas bases a serem adotadas quanto ao andamento de Pa peis ne
Departamento.
Ás dezeseis horas e dez minutos o seu!~ presidente deu por encerrados os trabalhos e, para constar, eu, Luis Carlos da Fonseca Júnior, secretário do Conselho Deliberativo, lavrei esta ata que vai aso
sinada pelo senhor presidente e por todos os senhores diretores de'
Divisão.
Sala das Sessões, em 3 de novembro de 1938. — Visto, Pauiz

,Vidal, chefe dos Serviços Auxiliares.

ATA DA 11 4 SESSÃO, EM 17 DE NOVEMBRO Da

1938
.
,
29°,8 dezessete dias do mês de novembro do ano do mil noareeetie'
tos e trinta e oito, às quinze horas e trinta minutos, presentes os senliores Luiz Simões Lopes, Mário de DiLlencourt - Sampaio, Mário
Paulo de Brito, Moacir Ribeiro Briggs, Paulo de Lira Tavares e Rafael da Silva Xavier, reapectivamente, prersidente e diretores de DI.N
visão do Departamento Administrativo do Serviço Público, foi, peie.senhor preEdderde declarada aberta a décima primeira medo - do:
,.
'
Conselho Deliberativo,
Depois de lida, aprovada e assinada a ata da sessão anterior, O
senhor prt2sidente declarou que ia submetei' à disoutisão do Consellick
o orçamento do Departamento para o exercido financeiro de mil noi
N ecen I as e trinta e nove.
Terminada essa discussão. o senhor presidente deu a palavra hW.
senhor Moacir Ribeiro Beiggs, diretor da Divisão de Organizado 4
Coordenação, para expór as alterações, de caráter urgente, que de+
vem ser feitas no vigente Regulamento de Promoções. Todas as alta.'°
rações, reconhecidas como necessárias, foram aprovadas pelo Come-,
lho, ficando resolvido que o Departamento submeta à apreciaoto dd.
senhor Presidente da República um projeto de decreto (ine ~Mb*
atende as novas medidas a serem adotadas.
Ás dezoito horas e quinze minutos o senhor presidente dee tillW
encerrados os trabalhos e, para constar, eu, Luis Carlos da Fomo:l
Júnior, secretário do Conselho Deliberativo, lavrei esta ata, que v
assinada pelo senhor ' presidente e por todos os senhores diretor
de Divisão'.
.
c-a ep-n g s...rstP
Gr=
-inverribro de TY1:11 n'.2
chefe dos tzenic,os
Miai°
e trizi,..2•.
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ATA DA 12' SESSÃO, EM 18 DE NOVEMBRO DE 1938

Aos dezoito dias do Inês de novembro do ano de mil loviicentots
e trinta e oito, às dezesseis horas, presentes os senheres Luiz Simões
Lopes, Mário de Bittencourt Sampaio, Mário Paulo de Brito, Moacir
Ribeiro Briggs, Paula de Lira Tavares e Rafael da S'leia Xavier, respectivamente, presidente e diretoree de Divisão do Departamento
Administrativo do rviço Público, foi, pelo senhor presidente, de:iterada aberta a ci trina segunda sessão do Conselho Deliberelevo.
Depois de lida, aprovada e assinada a ata da sess.ãe anterior, o
senhor presidente deu a palevra ao senhor Moacir Ribeiro Briggs,
diretor da Divisão de Organização e Coordenação, o qual sugeriu ao
Conselho Deliberativo váriee alterações a serem feitas na lei idltmero
duzentos e oitenta c que!eo, de mil novecentos e trinta e seis, e nos
decretos-leis numeres dementes e cesatro e quinhentos e setenta e nove,
respectivamente de ianeieo e jetho da corrente ano.
Essas alterações forem discutidas e aprovadas pie Conselho, devendo ser convertidas i/rn projeto de decreto-lei que será submetido
à apreciação do senhor Presidente da República.
As dezoito horas, o senhor presidente deu por eacerrados os trabalhos e, para constar, eu, Luis Carlos da Fonseca Júnior, secretário
do Couselho Deliberativo, lavrei esta ata, que vai assinada pelo senhor presidente e por lodos os senhores diretores de Divisão.
Sala das Sessões, em 18 de novemb ro de 193R. — Viso. Paulo
Vida l. chefe dos Serviços Auxiliares.
ATA DA

13* SESSÃO, EM 24

Da NovEMBHO OE •;938

Aos vinte e quatro dias do niõe de neve :libe(' do ano de ¡nu] no-

vecentos e trinta e oito, às dezessete horas, presentee os eenhores
Luiz Simões Lopes, Mário de Bittenccurt Sampaio, :lado Paulo de
Brito, Moacir Ribeiro Briges, Paulo de Lira Tavares e nafaei da Silva

Xavier, respectivamente presidente e diretores ds Divisão do Departamento Administrativo do Serviço Público. foi, peto senhor presidente, declarada aberta a décima terceira sess g.o de Conselho lieli-

berativo.
Depois de lida, aprovada e assinado. a ata da ssJo a fi leriOi". foi,
pelo senhor presidente submetido à apreciação do Censellio Deliberativo, a redação final da proposta de orçamento do Departamento
Administrativo do Serviço Público para o exercício frnance:to de mil
novecentos e trinta e nove.
Posta em discussão a l eeoposta, foi, com ptoluenae alteraeõee,
unanimemente aprovada, devendo scr. oportunamente, erwaipinbada
ao senhor ministro da Fazenda.
Foi depois discutida tuna sugestão apsesentale pi i eeelior
ministro da Guerra no sentido de serem estendidas as Nantasens
Artigo vinte e quatro da lei número duzentos e oiteide e quatro, de
mil novecentos e trinta e seja, a 'outros servidores que exercem .as
suas funções com risco da própria vida.
O Conselho Deliberativõ decidiu distribui: o preso ae serilloz
Moacir Ribeiro Briggs, diretor da Divisão de Orgauizeção e Coortictacão, o qual por se achar incumbido de estudar a regulamentaeão do
monto, apresentará, oportueamente, uma soleção de carater geral.
As dezoito horas o senhor presidente deu por encerradoe os trabalhos, e, para constar, eu, Luis Carlos"da Fonseca Jiletor, secretário
do Conselho Deliberativo, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo
senhor presidente e por todos os senhores diretores d? Divisão.
Sala das Sessões, em vinte e quatro de novembro de mil novelhos e trinta e oito. — Visto. Paulo Vidal, chefe das Serviços Auxiliares

isito do Funcionário Público
PARECER

D.:L'zeinbro de 1938

7. O presente pedido não pode ser atendido porque. sendo o ingresso nas carreiras subordinado ao disposto no art. 41, da lei n. 284,'
de 28 de outubro de 1936, não consta que os requerentes estejam hab i litados com o ne.cessário concurso.
8. Poderão, entretanto, desde que o queiram, requerer traesterência para a mesma classe da carreira de Guarda-Fiscal, de aturdo
com o art. 35, daquela lei, sujeitos às provas de habilitção nele exigidas.

9. Nestas condições, pode o processo ser submetido à apreciação
do Senhor Presidente da República, opinando o Departamento pelo indeferimento do pedido. — Paulo Lira, diretor de Divisão.
Despacho: De acordo. — Luiz Simões Lopes._
PARECER

Processo n. 360 — DF/708 — José Alves de Souza Brasil, dizene
do-se habilitado em concurso de primeira entrância para cargos de
Fazenda, pede a este Departamento seja o seu nome indicado para
uma das vagas de escriturário de qualquer repartição do DistritO
Federal.
2. Solicitado o parecer da C. E. F., pediu essa Comissão inforn
inações ao S. P. F., que esclarece possuir o requerente de fato ti
concurso a que se refere, porém, que, tendo obtido o 50* lugar (em

chave), só poderá ser nomeado quando chegar a sua vez, de acórdo
com a circular daquele Ministério, n. 12, de 28 de junho de 1937.
3, A C. E. F., em face dessas informações, opina que o requerente deve aguardar oportunidade.
4. Nestas condições, e não exercendo o requerente função O."
blica. a sua nomeação deverá obedecer à ordem de classificação? are
quivando-se, assim, o processo. — Paulo Lira, diretor de Divisão.
Despacho: Arquive-se, à vista do parecer. — Luiz Simões Lopes.,
PARECER

Processo n. 638 — DF/709 — Heitor Pires Drumoud, ajudante
da
tesoureire, padrão G, e António José de Souza Gouvéa, escriturárlot
classe G, ambos p ertencentes ao Quadro VII (Delegacias Fiscais), do

Ministério da Fazenda, pedem a este Departamento a
do
seus cargos, de arórdo com o art. 35, da lei n. 284, de 28 permuta
de outuhrO

de 1936.
2. Alceei o primeiro dos requerentes, o que é ajudante de tesdue
reiro, que tem a prova de habilitação exigida pelo citado art. 35, dee
corrente de sua a provação no conramso para os Telégrafos, realizadO

na Bafa. em 1921. e ainda em vigor, peto art. 2* do decreto-lei n. 838,
de 19 de agosto último.
3. O S. P. F. e a E. F. ertendem que as provas prestadas
p-lo ajodan'e de tesoureiro Ri:ti .: rires Drumond
satisfazem às ext.
Ondas da art. 35 aludido, podenda por isso ser atendido o pedido.
-I. O pedide teria apoio nas decisdes deste D e partamento, aproei
-,:adas pelo Senhor Piesidente da República, que, por
extensão do artigo 35, da lei n. 284. permitem transferèncias de cargos isolados dó'
provimento efetivo, para etegos de car:eira, mediante a satisfação.
das est:Vilelas legais.
5. Lata - se, pN- 4 111. no caso, do um cargo isolado, provido mi
omissão, para o qual poderá ser nomeado um funcionário
de car,
reli- a, seui prejuízo do corai de quo. é ocupante efetivo, e no
qual
não poderá ser substituído, durante o seu impedimento..
6.Nsela c3nformidade e n g n sendo admissivel a transferência,
de cargo i g e'acia de prraimento em
Comissão para cargo de carreira,
nao o sere, coeseventemente, a permuta solicitada,
que equivale a
1-ma depla Laesferência. Não mereee d e
ferimento o pedido. — Paulo
Lira, diretor de Diedsão.
Despenho: Todeferido, à e l4a de :arecer. — Luiz Simões Lopes.
.kILECER

Processo o. 1.519 D2 . -718 — Guilherme Bibiani, guarda-livros,
Processo n. 5.852 -- DF/710 — José Antonio de Carvalho e Luiz
Leitão de Souza Pessoa, marinheiros, classe C, do Quadro IX (Agén- classe C, do Quadre I — tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda,
sitia Fiscais). de Min:stério da Fazenda, pedem ao Senhor Presidente cru req uerimente dirigi.% ao Sr. presidente dêste Departamento,
da República nomeação para a carreira de Guarda-Fiscal ds mesmo pede traneferonsie para elasee idêntica da carreira de Escriturário
quadro, ii.egando terem muitos anos de serviços, prestados com a má- do Quadro 11 — Tribunal de ,Contas, do mesmo Ministério.
2. O S. P. F. informa estar o requerente habilitado em conxima aptidg e, zelo e probidade.
2. Os requerentes fazem referência ao seu pedido anterior, qtr. eincurso de i a entrancia de Fazenda prestado, em . 1932, no
Estada
endereçaram ao antigo C. F. S. P. C., e pedemii para serem atendi- do Espirito Santo.
deis de conformidade e...rn a resolução n. 3, do mesmo Conselho.
3. A. C. E. P'., concordando com o paréter do
relator, que
3, O S. P. C. informa que os requerentes já tiveram a Cue pee- julga o pedido p rejudicado por falta de vaga
na classe pretendida,
tensão desatendida pelo antigo C. F. S. P. C. e que só esea Conselho opina pele arquivamento do processo.
poderá apreciar o pedido, de vez que é ele feito por eqeidade.
4. Não há fundamento legal -para o parecer da C. E. F.
4. A antiga C. E. F., de acórdo com a conclusão do S. P. en5. O p edido está amparado pelo art 35, da lei n. 283,
de 28
caminhou o processo ao mencionado Conselho.
de butuhro de 1936, e não pode ser piiejudicado pela inexistêneia

5. A resolução n. 3, invocada pelos interessados, não tem nenhuma relação con o que pedem, pois se refere a um memorial, do tesoureiro e ajudante do Cofre de Depósitos Públicos da Recebedoria
do Distrito Federal, pedindo equiparação de vencimentos.
6. Também na,: houve qualquer pronunciamento do ant'sse
C. 'F. S. P. C. Sobre a pretensão dos interessados e, segundo apnroo
esta D. F., a solução de que es requerentes tiveram ennhe:iim.eit
pelo ofheio.n. 1 .0-5. de -10 de agosto de 1937, da antiga Diretaria
Expectiente-e da -Pessoal,- conforme declaram, refere-se ao in-lef - e;e

mente, -peba -senhor ministre da Fazenda, do pedida anterior.

de v aga, no in onento.
6. Neetas ctinciicti.,...s, nada há a opôr átransferjnicia, mdependelito da itiir o sontação tits provas de habilitneão de que trata o ar-.
tig,o 35, citeOo, ti^itodo a -expedição do ato subordinado á exietensia
de vaga e trdo o retio ,, rente "orr, por ordnin de eetiesuidada
oltime
cqmse a que . niier• perigneer.
7. Pooe, peie, o orocesso sor submetido á ituref-iiii:t.o
,,e,000r
,;:,
/imito /...i/n4 diretor •Je
iSãrl
..• ,• -•. neekido.
• . •. ore Lukr. Simões Lopes.
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PARECER

Processo ii. 1.603-38 DF-711 Efrém de Oliveira, eserit.ur Wio da Contabilidade da Agência do Lloyd Brasileiro, em Santos,
tendo sido habilitado no concurso de guarda aduaneiro para a Alfandega de Santos, consulta a este Departamento, si na qualidade
Cle funcionário do Lloyd Brasileiro, incorporado ao património nacional desde 1937, está compreendido no beneficio estabelecido pela
'exposição de motivos il. DF-127, de 26 de setembro último, apreyada pelo Sr. Presidente da República.
2. A consulta deve ser respondida negativamente, perque os
•
;empregados de qualquer categoria do Lloyd Brasileiro, em face do
tque prescreve o § único, do art. 8 0 da lei n. 420, de 10 de abril
de 1937, que autorizou o Poder Executivo a assumir a responsabilidade do ativo e passivo da sotiedade anônima Companhia de Na;vegação "Lloyd Brasileiro", incorporando todo o seu acêrvo ao patrimônio nacional, — não são considerados funcionários públicos ou
pxtranumerárlos.
' 3. A exposição de motivos DF-127 dêste Departamento, que
mereceu a aprovação do Sr. Presidente da República prevê claraMente que só é dada preferência para nomeação aos candidatos habilitados em concurso que já exerçam função pública.
4. Ora, si o consulente não é considerado funcionário público,
bem extranumerário, não se lhe poderá aplicar o critério firmado na
inenCionada exposição de motivos. — Paulo Lyra, diretor de Di-

YiSãO

•\,, Despacho; De acôrdo, — Luiz Simões .Lopes..
PARECER

Processo n. 1.638 DF-716 — O Sr. Presidente da República
Oübmeteu á apreciação dêste Departamento a exposição de motivos
iem que o Sr. ministro da Viação propõe a readmissao, a título de
teparação, dos ex-praticantes de agente de I a classe da -Estrada de
Ferro Central do Brasil, Guilherme Aleixo Succar e Carlos de Sousa
remendes.
2. Conforme esclarece o Sr. ministro da Viação, foram aquele
funcionários demitidos, em 1936, por motivo de atividade de carater
:extremista, ficando provado, porém, não terem figurado no processo,
:acne como indiciados.
, 3, Requereram, pos isso, reintegração em seus cargos, hoje'
telaasificados, pelo reajustamento, como "Agente de Estrada dist
remo", classe F.
• 4. Nessa classe, porém, há cargoe -excedentes, não podendo',
Vertente, ser feitas as nomeações propostas, de acórdo com o pará-i
grafe único do art. 30, da lei n. 184; de 28 de outubro de 1936.
5. A vista dèsse impedimento legal, consulta o senhor ministrd
readmisslfes,
Na Viação Obre a possibilidade de serem feitas as
atendendo-se a que existem vagos dois daqueles cargos ,excedentes,
Rue ainda não foram extintos, e uma vez que se trata de reparação.
G. O D. A. S. P. não pode apreciar o direito á reintegração
írequerida, desde que á exposição não está anexadó o processo respeotivo.
1 7. Tratando-se, porém, de readmissao, como propõe o senhor
go(nistro da Viação, não há como faze-lo, em face da legislação
pitada, em classes em que há car gos excedentes.
8. Assim sendo, deve o processo ser restitufdo ao senhor Pre;
Flidente da República, manifestando-se este Departamento contrário
readmissão proposta, desde que existem cargos excedentes na
plane da carreira a que pertenciam os interessados. — Paulo Lyra,
'diretor de Divisão.
Despacho; Aprovado. — Luiz Simões Lopes.
PARECER,

Resta, assim, examinar, apenas, o alvitre da C. E. V., quant0
.tificação de classificação, e que deverá ser apreciado pela D. C.,
a qual poderá ser o processo encaminhado. — Paulo Lyra, diretor
de Divisão.
Despacho: De adira°. D. C. — Luir, Si-mães Lopes,
PAREC Eft

Processo n. 1.922 — DF/711 — José Custódio Barriga Filhd,
escriturário classe G, do quadro XXIII — Diretoria Regional doo
Correios e Télegrafos — Rio Grande do Sul, do Ministério da Via- ,
ção e Obras Públicas, em requerimento dirigido ao senhor presidente '1.
deste Departamento, pede transferência para carreira e classe idênticas .do quadro IV — Diretoria Regional dos Correios e Télegrafoio
DiMrito Federal, do mesmo ministério.
2. O pedido encontra amparo no parágrafo 2 0 , do art. 35 dif •
Lei do Reajustamento o a C. E. V. manifesta-se favbrável
seu atendimento.
3. Nestas condições, nada há a opor h transferência, ficando a
expedição do ato condicionada:
a) à existência de vaga, e
b) colocação do interessado, por ordem de antiguidade,
no último lugar da classe a que vier pertencer.
4. Pode, pois, o processo ser submetido à apreciação do Senhor
Prasidente da Revi:11)110a. — Paulo Lira, diretor de Divisão..
Despacho: De ardo. — Luiz Simões Lopes.
. ,

PARECER

Processo n. 1.974 — DF/707 — O senhor ministro da Guerra
submeteu à consideração dèste Departamento o requerimento que
lhe foi dirigido pelo 30 sargento escrevente provisório, Amaurf Augusto Pais Leme, pedindo a sua inclusão na extinta carreira de escrevente do Quadro I, do Ministério da Guerra.,
R. Aleg a o requerente:
a) que foi inscrito no concurso de escrevente do Ministério
da Guerra, que deveria realizar-se em princípio de 1937;
bo que possue os certificados de exames finais de português, francês, ingfès, aritmética, geografia, corografia, cosmografia, História Universal, História do Brasil, física, quimica e História Natural, passados pelo Colégio Pedro II, e
c) que foi aprovado na prova de dactilografia a que foi
submetido, no . G. da 4 11 R. M., para o seu ingresso provisório no quadro de escrevente.
S. A C. E. G., emitido o seu parecer, esclarece que o minourSo aludido pelo requerente foi sustado, em virtude da lei número 284, de 28-10-936, e que a carreira de escrevente foi extinta pelo
decreto-lei n. 388, de 22 de abril último, tendo sido pelo mesmo
decreto-lei ampliada a carreira de escriturário, que, futuramente,
rubstituirá aquela.
4. Opina, em vista do exposto, pela indeferimento do pedido.
G. A referida Comissão, tendo em vista, ainda, a informação do
S. P. C., de que o requerente declarara, por escrito, desejar inscrever-se no concurso de escriturário, propoz ao senhor ministro dO
Guerra sejam soliritadas a êste Departamento providências que
permitam a inscrição, no referido concurso, dos candidatos que se
encontram nas condições do requerente.
A pretensão do interessado não tem -amparo legal, porque':
1 0 , não está habilitado em concurso, como exige o art. 14
I da lei n. 284, de 28 de outubro de 1936;
2°, tendo sido existinta a carreira de escorevente, nãO
' pode haver nomeação para a mesma carreira.
- 1 7. Quanto à providência sugerida peta C. E. G., de semi
tomedas providências que permitam aos candidatos nas condições dei
requerente inscreverem-se no concurso de escriturário, conquanto O
senhor ministro da Guerra não faça referência a respeito, em seu
ofício, devo esclarecer que a inscrição para o concurso referido está
encerrada desde 30 de setembro último, não tendo sido prorrogado
b prazo respectivo.
8. Nesta conformidade, deve o processo ser restituido lio senhor
Ministro g, Guerra, manifestando-se o D. A. S. P. pelo indeferimento cla petição. — Paulo Lura, diretor de Divisão.
Despacho: De acórdo. Restituo ao senhor ministro da guerra.
•— Luis Simões Lopes.
nannassi

Processo n. 1.682 — DF/713 — De ordem do senhdr ministra
Viação,
submeteu o S. P. V. ao exame do D. A. S. P. a re-Uai
tpresentação que fez àquêle titular, propondo a- inclusão do doutor
Gilberto Procópio na letra G da carreira de médico, do quadro II,
trjaquêle ministério.
*".',„ 2. Justificando essa proposta, diz aquêle Serviço:-",
a) achar-se êsse candidato exercendo, em caráter iateW.áno, aquele cargo;
b)
ser
o
mesmo
ocupante
efetivo
do
cargo
de
esorituran'
kl° classe E, eaquêle ministério;
c) não sendo possível sua efetivação na classe G, da Dar' freira de medico,: consulta se o referido funcionário poderá
ontinuar como interino nessa carreira, sem-- perder o seu
Processo n. 2.144 — DF/712 O Si'. Ministro da EdUciaolle
/ cargo efetivo,
Saúde
encaminhou. a este Departamento o processo referente ao ros
As
sugestões
do
S.
P.
"V.
não
podem
ser
atendidas,.
porque
I R.
querimento
dirigido ao antigo C. F. S. P. C. por Maria Te6filo Raas
.ocupantes
Interinos
de.
cargos
públicos,
de
cara)
,
reira não podem ser efetivados independente .de provas, se mos, extranumerário-mensali s ta (coadjuvante de ensino de 3! classe
da
Escola
de
Aprendizes
Artffices
do
Amazonas).
pedindo
nomeação
nomeados antes da lei do Reajustamento, ressalvadas as resefetive para esse cargo que diz yir exercendo bit Mais de dez anos e
trições permitidas, ou de concurso, se após a sua vigência;
a transferência não é possível, porque há desigual- ter prestado concurso para o ingresso no mesmo.
b)
,
2 A requerente junta uma certidão passada pela Escola refe.e
a .possuir,
de fato. mais de 10 anos de serviços
-'..«'
o
f
erific
uncionário
exercer
atribuiç
ões
diferen-,
ride
,
donde
se
v
e) não será
ingressado
mediante 1. prestação de eonouree.
prestados
e
ter
rivativas
da
sua
carreira.
ter das nue são p
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• 3. - O S. P. E. manifesta-se contrário à pretensão, de vez que
o número de profeseores adjuntos foi sempre variável :ia razão da
f,equencia média de alunos e representar o concurso prestado pela
requerente a prova presumida de capacidade, que pode ser utilizada
quer para o provimento de um cargo efetivo, quer para o exercício
rh urna fnneão precária.
4. A C. E. E. manifesta-se também pelo . indeferimento do pedido.
5. Consta da processo que a eequerente foi" admitida na vigência
do Regnlametno aprovado pelo deereto n. 13.0e1, de 12 de j u n ho de
19/8, cujo art. 11 e parágrafo único rezam:
"Desde que a frequncia mêdla do curso primário ou de
desenho exceda o número de 30 alunos e a 42 cada oficina exceda o número de 30, serão respectivamente, admitides lautos
adjuntos ou contrames t ee, quantos forem os gripes desses
-números ou frações".
"A admissão de novos adjuntos ou contramestres só terá
lugar quando a necessária frequência média de aula ou oficina
fôr apurada, durante dois meses seguidos".
d. A requerente teve um pedido anterior despachado pelo senhor ministro da .Educação eSaúde, que mandou aguardar o resultado
dos trabalhos que se estavam eca:ieando sobre a organização do pesosa/ do Ministério.
7. Diante dá precariedade da funeão exerci ia pela requerente, e
tendo em vista a legislação reguladora do assunto nenhum direito lhe
assiste à efetiVidade.
8. Além disso, a requerente corno contratada que era, tinha,
anualmente, o seu contrato renovado, decorrendo disso a interrupção
do exercício, e hoje acha-se integrada no decreto-lei n. 240, de 4 de
fevereiro último, coma mensalista, cuja admissão não poderá exceder de cada exercício financeiro (art. 16 e seu parágrafo), sondo
mentida no exercício seguinte nas respectivas fruições desde que se
torne indispensável a preStacio das s erviços para nua fôra admitida
(art. 24 e seu parágrafo' .
9. Nestas condições nada há que deferir, podendo o processo
ser arquivado. - Paulo Lira, diretor de Divisão.
Despacho: Arquive-se, à ,-ista do parecer. - Luiz Simões Lopes.

s PARECER
Processo n. 2.281 - DE/10 - Maximiano Fonseca da Costa,
inspetor de alunos, da classe E, do Quadro I, do M. G., em petição dirigida à-C. E. G., requer que a conta g em de soa antiguidade de casse
seja feita a partir de 9 de maio de 1313, isto é.- que seia retificada a
sua colocação na lista básica ote ant'guidade, puuticeda em 1937.
2. Alega, a favor do que pleiteia, os termos do decreto de nomeação, que possue. expedida de 'acôrdo com a artige
in-fine, das
D. T. da lei n. 281/1936 e (pie ecergo esto anteriormente donoreinado guarda da Escola Mil i ter, para o qual rei nomeado em 9 de
maio de 1913".
3. O diretor do Co'egio leforma que o peticion.S.rio foi
nomeada guarda da Escola mimar em 9 de maio de 1913; em virtude
de leis posteriores. aquele cargo passou a denominar-ee sucessivamente, inspetor de alunos e inspetor de 1e classe: em 1928, por permuta,
passo, / a ea,e-ear
cargo de u/sp,-toe de s ofpcida •iiass..? do Colégio
4. A C. E. np.eeieedo a petição, ene pereeer favmável,
sob o fundamento de que sempre foram iguais as funções de guarda
e de inspetor. a que leaun o iluisi cc titula, da oi s ta ia Guerrx a deferir o requerimento do uaeressade.
.5. A qtiestão. poir , m, não está na equivalacia das funçõee
cargos de guarda e de insp,:tor dá Escola Militar, equivalência, de fato,
existente e que justificou o e, lido si tivesse eontleuado o reqnereiVe
a servir como inspetor da E. M. e, em tal situaeão, o encontrasse a
!ei n. 28-1/1936.
6. Os ivadroc ia T': . co!n Militar e do Colégio Militar eram, na
eituacão anlerior a() eerl .iinclamentn, distinto; e independentes, tendo
sido o requerente transferido, por permuta, isto á, por sua exclusiva
conveniência e, naturalmente. a pedido, de um 'quadro para outro;
cessou aí, portanto, a sua qualidade ele inspetor de 1 da E. 1. para
adquirir a de inspetor de 2° do C. M.
7. Com a vigência do Re g ulamento de Remoções, estes casos
estão clara e perfeitamente definirias, não fiando, aliás, a permuta,
ensejo a que o -funcionário conte a sua antiguidade anterior.
8. Anteriormente. porém, os casos análogos ao do requerente,
eram regidos por disposições restritas de alguns re gulannntos, das
repartições; no M. da Guerra, no entanto, não invia dispositivo legal
ou regulamentar, que regesse a matéria.
9. Não havendo, portanto, apoio legal que ampare a pretensão
de Maxirniano Fonseca da Costa, niló sendo justo que. um funcionário,
ingressando a pedido, em novo quadro. consiga melhor colocação dos
quê nele . .ja se achavam.
10. Quanto à alegação do peticionário, com' relação aos termos
do referido decreto, houve, evidentemente, en gano, pois o que lhe assegurou a inclusão em cargo da classe E, da carreira, de inspetor de
ainnes, do Quadro I, do M. O.. foi &sua qualidade de "InsPetor de '
classe do Colégio Militar" ('yide situnto antiga das tabelas) e rão a
de "guarda da ',nela Militar"; cargo que deixou de TxPre o r em 19'8,
_voe efeito de transferènela.
.1114

11. Exposto. assim.
V. E. G.

o assunto, não pode ser acelbo o paoecer

12, Deve o proceso ser restituído ao Sr. ministro da Guerra,

sugerindo o D. A. S. P. que se digne S. Ex. apreciar, à vista das
novas razões expostas, o assunto, reconsiderando o seu respeitável
despacho anterior e determinando a consequente retificação
do decretg
expedido de acôrdo com o art. 1° ia-tine das
disposições transitóriaa
da Id ri. 281 de 28 dc outubro de 1936 a Maximiano Fonseca da Costa.
- Paulo Lira, diretor de Divisão.
Despacho: De acôrdo. Restituo ao Sr. ministra da Guerra.
Luiz Sim(7es Lopes.
PARECER

•

Proe. a. 2.518 - DF;720 - Jair Vieira da -6,1va,
classe "E", do quadro VIII - Alfandegas, do Ministério daurvente,
Faxen-,
da, em requerimentc dirigido ao Sr. presidente deste dopartamen.
to, pede trai-afio-Oleia para classe
idêntica, da carreira de Guarda
-Aduaneiro, do mesmo quadro.
2. O pedido encontra apoio no artigo 3. 5, da Lei do
Reaj
mento o a C. E. E., tendo em vista a informacão prestadaustapelo
S. P. F., de haver e requerente prestado concurso para
o cargo
que pretende, em 1935, nesta capital, obtendo classificação em ZR
lugar, opina pelo deferimento da pretensão, indep
das Pro-I
vas exigida o pelo dispositivo legal citado, ficandoendente
a expedição de
ato subordinada à existência de vaga a ser preenchida por -merc..'
cim,ento ou de nume' ário para p rovimento de cargo
vago e Indo:,
o interessado ocupar, por antiguidade, o último lugar da classe que
vier a pertencer.
3. Nada ha a opor à transferência, devendo o pedido ser submetida à consideração do Se. Presidente da Repúb!ica. - Paula
Lyro, diretor de Divisão.
Despacho: De acordo. - Luiz Simões Lopes.
PARECER

Proc. n. 2.556 - DFj715 - José Elói Filho, escriturarki,
classe "E", do quadro XIII Estrada de Ferro de aliar,
do
nisthio da Viação e Obras Públicas, em requerimento dirigidoMI.4
aei
titular daquela pasto, pede transferência para classe e carreira

idênticas cio quadro 1 do mesmo ministério.
2. O pedido encontra apoio no § 2° do artigo 35, da Lei 44
Reajustamento e a C. E. A. é favorável ao seu atendimento.
3. Nestas ,enedieeles, nada há a opor à transferência, ficando

expedieão do ata condicionada:
a) à exietência de vaga ou de numerário para provimento de
caree) vage, e
1) si à colocação do interessado no último lugar da classe ã qu4

vier pertencer.
4. Pode pois, o processo ser submetido à consideracão de
Sr. Presidente
' da República. - Paulo Lyra, diretor de Divisão.
Despacho: De acordo. - Luiz Simões Lopes,
PARECER

P toe ri. 2.602 - DF1719 - Iná Ribeiro Dantas, escrituráriO,
classe "F", do quaili o VII - Delegacias Fiscais, do Ministério dal
Fazenda, em requerimento dirigido ao titular daquela pasta, Pede
transferência para classe e carreira idênticas dos quadros III
Recebedorias Federais, ou VIII - Alfandegas, do mesmo mini

Nrio.
2. O S. P. F. e a C. E. F., manifestam-se favoráveis ao
atendimento do pedido, esclarecendo o primeiro que na classe "F*1.
da caeceira de escriturário dos quadros pretendidos existe cargos
ve g oe a Se= preenchidos com dotação de excedentes.
3. A pretensão está amparada pelo § 2°, do art. 35, da Lel
do Reajustamento, pelo que nada há a opor ao seu deferimento,
para qualquer dos quadros pleiteados, ficando a expedição do ato
carelicioneda:
•'
a; 'a (xistèneia de vaga a ser preenchida por merecimento on
de numerário para provimento de cargo vago;
O) ir a requerente ocupar, por antiguidade, o último lugar dd
classe que vier a r erteneer, e
c) continuar a rerceber o seu atual vencimento do padrão "F",

isto é, 700$0 mensais.
4. Pode o mocesso ser submetido à decisão do Sr. Presidenta
da República. - Tanto Lura, diretor de Divisão.
Despacho: De acordo. - Luiz Simões. Lopes.

Classificação de funcionários públicos civis da *União, por or..
dem de antiguidade, em 1 de janeiro de 1937, "ex-vi" do artigo Ir,
parágrafo único, das Disposições Transitórias da Lei n. 284, de 28
da outubro de 1936, aprovada pelo Sr. Presidente da República, pot
despacho de 16 de novembro. (Proc. D. 2.311)..

MINISTÉRIC; DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
QUADRO: XXXIV (DIR. REG. 134YrDC.ATÚ)

Carreira: AgenteClasses: II, G (vaga) - F (vago, E D
Classe
1. D e ocieei) de R( unde Soares.

N•N.
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1.

Classe E
1. Osmany Caldeira Pinheiro Machado
2. Virgilina de Alreeida Viana.
Classe D
4. Antonio Soares de Mello. •
2. Ililda Castilho de Avellar
.8. Alice de Paula Machado.
4. Vida! Vieira de Almeida.
5. Adelino Moreno Lopes..
,6. Olinda Trancoso.
7. Joaquim Casar de Barros.
8. Sebastiana de Araujo Costa.
O. Saul Silveira.
• José Mazzante.
Dinorah Linhares da Frota.

•

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

a

. Carreira: Ajudante de agente
Classes: G (vaga), E (vaga), D e
Classe D
1,. Maria Thereza Meirelles de Oliveira
t. Iracema de Mello.
Classe G
T. Maria da Conceição Mello.
R. Maria Deolinda de Carvalho Louzada.
8. Nadyr de Avellar Garcia.
4. Laureano Machado.
Nelson Mouro.
(Reproduz-se por ter sido publicado oom incorredies no
.410
Oficial" de 20112138).
Classificaoão de funcionários públicos civis da União, por 'orklein de antiguidade, em 1 de janeiro de 1937, "ex-vi" do artigo 5°,
parágrafo único, das Disposiçbes Transitórias da Lei n. 284, de 28
de outubro de 1936, aprovada pelo Sr. Presidente da República, por
ilespacho de 18 de dezembro. (Proc. n. 2.205).
MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICA
QUADRO: XXIII -- D. R• R. O. DO ST/

Carreira: Carteiro
Classes: E, D, G, )
Classe E
Rf. 'Amedeu da Rocha Pedrosa.'
Classe G

ta. Adalcio Gonçalves de Riguer6.
Divisão de Organização e Coordenação
Proo. a. 1.178 — As medidas propostas pela C. R. J., no
'pfielo anexo, foram atendidas com n a expedição do decreto n. 3.409,
de 8112138 Pode, assim, ser o processo arquivado. — DG., em 19
',kle dezembro de 1938. — Moacgr Briggs, diretor de Divisão.
Arquive-se. Em 21112138. — Luiz Simões Lopes.
proa. n. 2.445 — Os "serventes" da Inspetoria de Saúde do
:Perto do Rio de Janeiro foram, pela lei do reajustamento, incluIdos na alasse "C" da -carreira de servente, do quadro I do Ministério da Educação e Saúde.
Os "serventes auxiliares" dessa repartição, porém, ficaram na
kLasse "B" da aludida carreira.
Baseado nesse fato, João Batista Lourenço da Costa, atualmente
'funcionário da classe `11" da carreira em apreço, junta um decreto
pelo qual teria sido, em 1931, nomeado servente da Inspetohia de
Saúde do Porto do Rio de Janeiro F• pede retificação de classifipagão, para o fim de ser ineuido na classe "C".
Há, porém, no processo, prova de que a única vaga existente
4-0 tempo da nomeação do interessado era de "servente auxiliar";
desse modo, é fora de dúvida ter havido erro na redação do de*reto do requerente, que, aliás, até o reajustamento exerceu, sem
,.or.eolamar, o cargo de "servente auxiliar".
, Verifica-se, portanto, que a reclamação não tem fundamento.
'Acresce que o prazo para pedidos de retificeção de olassifica'
jpio terminou em 80 de Orli de 1987 e a inalai do proclamo é de
pesombre deus ano.
Assim esclarecido, pode o processo ser restituido ao Sr. miMouvr Orkgs, diretor de
stro da Educação. Em 191121988.
_visão.
g
Da acordo. Em 81.11.21:313ja Luiz Sirailes 1,0;1

Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é facultado pagar o custo da assinatura, &amputado já o descanto de
%, a que têm direito, em duas prestadias semestrais de 28$000

SECRETARIAS DE ESTADO
Ministério da Ekticação e Saúde
Departamento de Administração Geral
Serviço do Pessoal
ExPlIDIENTE Do SR. MINISTRO

Dia 3 de dezembro de 1938
Apostila:
No decreto de nomeação de Rui Ramos ~ilibo, para assistente
da Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil, foi declarado que o funcionário é nomeado nos termos dos arts. 1° O 4° do
decreto n. 618, de 16 de agosto de 1938, para eXerCer, COMO Substituto, o cargo de assistente da referida Escola, padrão II, do quadro
no impedimento do respectivo titular, Edmundo Franca do Amaral,
posto à disposição do Govêrno do Estado do Rio de Janeiro, sem vencimento do cargo. (*)
Dia 16
PorLarias de admissão de extrantimerarioa menaidiaLas, cuja despesa corre por conta da verba I, consignação "Pessoal variável", aubconsignação n. 9, item II, d .o orçamanto vigente.
Ns. 319 a 330 — Drs. Silvio Carvalho d'Avila Melo, Mário DaVivier Goulart, Oromar Moreira, 'rito Enéas Leme Lopes, Lafaiete
Itodrigues Pereira, Vitor de Miranda Ribeiro, Salim Franciss, Olindio
Mariano da Fonseca, Jaime Naslauky, Renato de Toledo Leme, Alfredo de Morais Continha Filho e Rui Goiana, por 15 dias, para médicos assistentes adjuntos de 3" classe da Faeulda le Nacional de Medicina, com o salário mensal de 1:0002000.
Dia 20
• Ns 331 e 332 — Leda Araújo de Malas e Juvenil Pereira, I,or
dias, para sub-ajudantes técnicos de 5' &asse, do Observatório Nacional, com o salário mensal de 8502000.
N. 333 — Dr. Heitor Costa Pinto. Marback, por la dias, paia
assistente de ensino de 3' classe da Faculdade de Medicina da Baia,
com o salário mensal de 950$000.
N. 334 — Dr. Raul Nascimento Silva, por 15 dias, para médiao
assistente adjunto de 3 1 classe da Faculdade Nacional de Medicina,
Com ó salário mensal de 1:1002000.
N. 335 — Loa Moreira de Aguiar, por 15 dias, para servente de
3' classe para a Faculdade Nacional de Medicina, cOin o salário mensal de 3002009.
N. 336 — Dr. Aludi. Rodrigues Palmeiro, por 15 dias, para médico' adjunto de 1" classe do Serviço Anti-Vn.erco das Fronteiras,
com o saiário mensal de 7002000.
N. 337 — Edgard de Oliveira Pinto, por 15 dias, para enfermai.ro-ajudante de 5° classe do Serviço de Saúde Pública do Distrito Federal, com o salário mensal de 2002000.
N. 338 — Domingos Francisco do Espirito Santo, por 15-dias,
para coadjuvante de ensino de 3' classe da Escola e Aprendizes Artifices de Sergipe, com o salário mansal de 15d$000.
N. 339 — Juvêncio Mendonça de Oliveira por 15 dias, para coadjuvante de ensinoo de 3" classe da Escola-de 'Aprendizes Artifices de
Rio Grande do Norte, eom o salário mensal de 450200.
N. 340 — Glaura Vilar Guedes, por 15 dias, para coadjuvante •lei
ensino de 3' classe da Escola de Aprendizes Artifices da Paraíba,
cem o salário mensal de 4502000.
N. 341 — Nicodemus Alves Pereira, por 15 dias, para assistente
técnico de 5' classe da Delegacia Federal de Saúda da 3° Re gião coei
o salário mensal de 1:4002000.
(*) Reproduz-se por ler sido publicado com inearreçãe
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N. 342 - Dr. Saturnino Jorge Reis Velho, por 15 dias, para
coadjuvante de ensino de 1' classe da Faculdade (je Medicina de
Porto Alegre, com o salário mensal de 550$0e0.
N. 343 - :111nuel José Cordeiro, por 15 dias, para ajudante de
motorista de 1' classe do Serviço de Tran sportes, com salário rnei_sal de 500$06.0.
N. 544 - Esleiila Roaigues Fontes, por 12 meses, a partir de
1 de janero de 1938, para coadjuvante de ensino de 3' classe da E.5cola de Aprendizes Artifices de Pernambuco, com o salário mensal
de 4503000.
N. 345 - Francisco Render, por +5 dias, para guarda,final de
5' classe do Mit:-eu Nacional, com o salário mensal de 450$000.
N. 346 - Sinfronio da Silva Farias, por 15 dias, para assistente
de ensino de 2 classe da Faculdade de Medicina da Bala, com o salário mensal de 950$000.
Requerimento despachado
Pedro Cesar Cantil, à vista do parecer do D. A. S. P., indeferido. (455, de 1936).
Portaria:
ConcPclendo dispensa a Vitor Kurudz, das funções de fiscal de
Estabelecimentos de Ensino Comercial no Estado do Santa Catariaa.
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAL

Dia 19 de dezembro de 1938
Apostila:
No decreto expedido a José Francisco Gonc e lves, servente da
classe C, do quadro IV, foi declarado que seu nome é José Francisco
Gonçlaves dos Santos.
Requerimentos despachados
Edagrd Gomes. - Há excedente na classe. Arquive-se. (43.424,
de 1938).
José da Silva Pedroso. - Não tendo sido contado em dobro o
tempo de serviço do requerente, não há o que deferir. (33.482, de
1937).
Dr. Garfield Augusto Perri de Almeida. - Sele os documentos.
(44.825, de 1938).
Dia 21
Bento Barata Ribeiro. - Concedo por 30 dias. (44.471, de
1938),
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 19 de dezembro de 1938
Requerimento despachado
.Rafael de França Melo. - Sele o documento. (42.103, de 1938).
Licenças
A Helena de Alencar Alcântara, professora do padrão G, do quadro III, seis meses, nos termos do art. 8°, n. I do decreto n. 14.663,
de 1 de fevereiro de 1921, a partir de 11 de novembro último.
A Cândida Costa, copeira da classe D, do quadro I, seis meses,
nos termos do art. I do decreto n. 42, de 26 de abril de 1935.
A Fernandina Rabelo, enfermeira da classe F, do quadro I, 10
meses e 11 dias, nos termos do art. 19 do decreto n. 14.663, de 1 de
fevereiro de 1921, a partir de 19 de novembro último.
Dia 20
Plascidina Santos, enfermeira ajudante de 5' classe, do Preventório Paula Cândido, 3 meses, nos termos da letra h do art. 158 da
Constituição, a partir de 24 de novembro último.
A Ismael de Barros, contra-mestre de 2' classe da Escola de
Aprendizes Artífices da Baía, dois meses, nos termos do art. 8. 0. n. I,
do decreto n. 14.663, de 1-2-921, em prorrogação.
Apostila:
No decreto de nomeação do Dr. José Júlio Velho da Silva para
exercer, como substituto, o cargo de professor catedrático, da Facuidada Nacional de Medicina, foi declarado que seu nome é José
Velho da Silva.
Requerimentos despachados:
José Alexandre de Moura Costa. - Certifique-se o que constar
(34.729 - 38).
Olívia Drumond. - Sele devidamente a petição (44.630-38).
Dia 21
Oscar Damaso da Silva Santos. - certifique-se. (31.568-38).
Jorzelino Pinto. - Certifique-se (44.035-38).
Inácio Joaquim da Silva. - Certifique-se (41.525-38).
Valdemira Figueiredo Pimentel. - Certifique-se (42.806-38).
Dr. Gildo Aguirre. - Já lendo sido indeferido o pedido peio
D. A. S. P., conforme publicação do "Diário Oficial" do 12 do corrente, arquive - se (41.7127 - 37).
Mário Tavares. - Compareça para esellrecimentos (42.703-38 .
Licenças:
Alvaro José da Silva, prático de laboratório da cla zse E do
=adro I, um ano dos termos do art. do decreto n. 42, de 15 de
aril de 1985.

Dezembro de 1938
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A Deoelécia Santos, enfermeira da classe F do quadro I, dois
meses. nos lermos do n. 1, do art. 8.° do decreto n. 14.663, de
1-2-921.
Antonieta Melo, enfermeira da classe F do quadro I, um mês,
nos termos do art. 8.` n. I, do decreto acima referido.
A Maria Werneck Machado de Cerqueira Lima, estatístico-aux-1-s
:lar da classe G do quadro I, dois meses, nos termos do art. 8' do
decreto acima referido, em prorrogação.
A Manuel Joaquim de Oliveira, lavrador da classe C, do quadro
I. um ano, nos termos do art. 1.°, do decreto n. 42, de 15-4-935, a
Partir de 1 de novembro último.
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Dia 22 de dezembro de 1938
Portarias de admissão de extranumerários mensalistas, cuja'

despesa corre por conta da verba I, consignação "Pessoal variável"
- Subconsignação n. 9 - Item II do orçamento vigente:

N. 347 - Léa de Castro Araujo Burnier, para enfermeira de
3' classe do Serviço de Assistencia Hospitalar do Distrito Federal,
com o salário mensal de 5003000.
N. 348
Dr. Og de Almeida e Silva, para médico assistente
de 48 classe do Hospital Estácio de Sá, com o salário mensal de
1:3004000.
N. 349 - Vitalina da Silva Costa, para enfermeira ajudante
de 4' classe do Hospital Estácio de Sá, com o salário mensal de
3004000.
N. 350 - Stella António de Aguiar; para enfermeira ajudante
de 5' classe do Hospital Estácio de Sá, com o salário mensal de
5904000.
N. 351 - Maria Joaquina da Silva, para trabalhador de 5' classe
do Hospital Estácio de Sá, com o salário mensal de 1504000.
•
N. 352 - Hermann Huascar Pedro de Farias, para auxiliar de
escrita de 3" classe, do Hospital Estácio de Sá, com o salário mensal
de 6004000.
N. 353 - Jorge Rabelo, para auxiliar técnico de 5' classe do
Hospital Estácio de Sá, com o salário mensal de 4004000.
N. 354 - António Castagna, para auxiliar técnico de 5` classe
do Hospital Pistácio de Sá, com o salário mensal de 4004000.
Na. 355, 358 e 357 - Jorge Carvalho da Silva, Alair de Andrade
e Celinda de Sousa Matos, para trabalhadores de 4' classe do Hospital
Estácio de Sá, com o salário mensal de 2004000.
Todos êsses extranumerários foram admitidos pelo prazo de /9
dias.
Serviço do Pessoal
Relação a que se referem as normas 8' e 9' da circular n. 7138,
de 16 de agosto último, da Secretaria da Presidência da República,
dos funcionários que na forma do despacho do Sr. Ministro, de 29
de novembro, constante do respectivo processo e de Word° com a
permissão contida no art. 89, do Regulamento desta Secretaria de
Estado, aprovado pelo decreto n. 19.560, de 5 de janeiro de 193/,
combinado com o art. 399 e seu parágrafo, do Regulamento Geral
de Contabilidade Pública, farão Jús tt gratificação por serviços a
serem prestados, fora das horas do expediente normal, à Escola Nacional de Belas Artes, durante o mês de dezembro corrente
1. Nelson Henrique Batista, Secretário.
2. Luiz de Siqueira, Bibliotecário. .
3. Heitor Ferreira, Escriturário.
4. Floriano Luiz Viana, Escriturário. .
5. Jaime de Almeida, Porteiro.
6. Dimpino Luiz Balduino, Auxiliar.
7. Heitor Ferreira Filho, Auxiliar.
8. João Soares Campos, Inspetor de alunos .
?. António Caetano, Inspetor de alunos. .
10. João Marins, Inspetor de alunos.
11. Eulálio Ferreira da Silva, Servente,
12. Osvaldo Luiz Viana, Auxiliar.
13. José Pinheiro da Silva, Servente.
14. Satiro Costa, Servente.
15. Sebastião de Sousa, Servente.
16. Ari de Siqueira Costa, Servente.
17. Nelson da Silva, servente.
18. João Marques de Morais, Servente.
10. Mário Amoètio, Serven'e.
20. Euzebio Cardoso, Servente.
21. Triticu Barbosa. Servente
22. ,Nlanuel da Costa Maceue, Servente.
Total .
S:! n 'eito Financeira, em 20 de dezembro de 103R.
Fonsero, chefe da seco.

4003000
4004000
3004000

3004000
3004000
3003000
3004000

3003000
3004000
3004000
3004000

3003000
2504000
2504000
2504000
2503000
2503000
2503000

2504000
2504000
2504000
2503000
6:3004000
- .7cm,
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Relação a que se referem as normas 84 e 9' da circular n. 7138,
de 16 da agosto último, da Secretaria da Presidência da República,
cies funcionários que, na forma do despacho do Sr. Ministro, de 20 de
dezembro corren`e, constante do respectivo processo e de aeôrdo com a
permissão contida no art. 89, do Regulamento desta Secretaria de
Estado, aprovacie 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 serv:ços a
prestar, fora das horas do expediente normal. ao Colégio Pedro II
-1.(Internato), no período de 20 a 31 de dezembro corrente.
Valdemar Correia Picanço, Servente D.
Ri3ardo Enricarte, Servente D.
3. Eduardo de Oliveira, Copeiro D.
À. Faustino Pinheiro Lemos, Copeiro D.
5. Braz Branco, Servente D.
6. Paulino Teixeira, Servente D
7. Alexandre Rodrigues, Servente D.
8. Raul Alves de Campos, Servente D.
9. Artur Farias, Servente D. IA. Mauro de Sousa Santos, Servente de 3'
41. Manuel Jacinto, Servente de 3.
12. Manuel Pereira de Medeiros, Servente de 3'.
13. Antenor Alves de Lima. Servente de 3'.
14. Constancio Gonçalves Filho, Servente.
..
15. Osvaldo Veiga, Servente.
16. Ananias Gomes Carneirc, Servente.
17. Hermogenio Mendes de Vasconcelos, Servente D.
'18. Jesus de Sousa, Servente D.
19. Alexandre de Freitas Vila Real. Cozinheiro E.
20. Gabriel de Oliveira, Servente de 3'
V. José Severo dos Santos. Servente de 3'.
22. João Batista Cavalcanti, Servente de 3'.
23. Aníbal de Magalhães, Servente de 3'
24. Justino Cruzai, Servente de 3'
25. Abílio Ferreira, Servente D.
26. Carlos Correia Madeira, Servente D. .
27. Nestor Bernardino do Nascimento, Servente
28. Joaquim Bezerra de Andrade, Servente D.
29. Francisco de Assis Coelho, Servente.
230. Luiz Guimarães Póvoas, Barbeiro E.

2278000
2278000
2278000
2278000
2278000
2278000
2278000
2278000
2278000
2278000
2278000
2278000
2278000
2278000
2278000
2278000
2278000
2278000
1818600
1818600
1818600
1818600
1818600
1818600
1603500
1668500
1518400
1518400
1368200
1368200

1. José Firmino Ferreira, servente D
2. João Rodrigues Alves, servente D
Z. Marcos de Andrade, servente D
4; Rafael Branco, servente D .
5. Frankides da Costa e Silva, servente D.
Francisco Pereira Pinto, cozinheiro E

2278000
2278000
2278000
2278000
2278000
4818500
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Escola Doméstica Maria Raythe, do Distrito Federal, comprovando auxilio recebido em 1937. (S. E. 23.890/38).
Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, comprovando auxilio recebido em 1937. - Aprovadas as contas. (S. E. 23.885/38).
Faculdade de Medicina, de Curitiba (Paraná), comprovando auxílios recebidos no 2° semestre de 1936 e exercício de 1937. -- Aprovadas as contas. (S. E. 22.218/38).
Ho_pital Pedro I, de Campina Grande (Parelha) comprovando
auxilio recebido em 1937. - Aprovada a prestação. N. E. 28.891,
de 1938).
Liga de Proteção aos Cegos do Brasil, do Disteito Federal, comprovando auxilio recebido em 1937. - Aprovada a prestação. (8 E.
28.645/38).
. Patronato São Francisco. de Campinas (São Paulo), comprovando auxilio recebido em 1937. - Apróvaila a prestação. (S. E.
28572/38).
Santa Casa de Misericórdia, de Patrocínio de Sapucai (São Paula), comprovando auxílio recebido em 1937. - Aprovada a prestação. (S. E. 32.367/38).
Santa Casa de Misericórdia, de Faxina (São Paulo), comprovando
auxilio recebido em 1937. - Aprovada. S. E. 13.125/38).
Sociedade dos Artistas Mecanicos e Liberais (Mantenedora do
Liceu de Artes e Ofícios), de Recife (Pernambuco), comprovando
auxilio recebido em 1937. - Aprovada a comprovação. (S. E. número 28:613/38).
Santa Casa de Misericórdia, de Ribeirão Preto (São Paulo), comprovando auxílios recebidos no 2° semestre de 1935 e exercício de
1937). - Aprovadas as contas. S. E. 22.048/38).
Tenda Espirita Dr. Neto Guterre-3, de São Luiz (Maranhão),
comprovando auxilio recebido em 1937. - Aprovada a comprovação., (S. R. 24.003/38).
Dia 15

Associação das Damas Protetoras da Infancia (Lactário S. José);
de Juiz de Fora (Minas Gerais), comprovando auxilio recebido no
2 semestre de 1937. - Aprovada a comprovação. (S. E. 23.884,
de 1938).
Santa Casa de Misericórdia, de Campos (Rio de janeiro), comprovando auxilio recebido em 1937. - Aprovada. (S. E. 28.628,
de 1938).
Escola de Arquitetura de Belo Horizonte (Minas Gerais), comprovando auxilio recebido em 1937. - Aprovadas as contas. (S. E.
Wotal
6:0838800 22.984/38).
Hospital N. S. Aparecida, de Divinópolis (Minas Gerais), comSecção Financeira, em 21 de dezembro de 1938. Visto. - A. provando auxilio recebido em 1937. - Aprovada a prestação. (S. E,
tlodonia da Fonseca, chefe da secção.
29.345/38).
Orfanato Presbiteriano, do Distrito Federal, comprovando auxíSECÇÃO FINANCEIRA
lios recebidos em 1930 e 1937. - Aprovadas as contas. (S. E.
mero 23.883/38).
Academia de Lomércio, de Juiz de Fora (Minas Gerais), comRelação a que se referem as normas 8' e 9' da circular n. 7/38,
Ce 16 de agosto último,. da Secretaria da Presidência da República, provando auxilio recebido em 1937. - Aprovada a prestação. (S. E.
dos funcionários que, na forma do despacho do Sr. ministro, de 20 30.844/38).
de dezembro de 1938, constante do respectivo processo e de acordo
Albergue Santo Antônio, de São João dei-Rei (Minas Gerais),
com a permissão contida no art. 89, do regulaxnento desta Secretaria comprovando auxilio recebido no 2° semestre de 1937. - Aprovadas
de Estado, aprovado pelo decreto n. 19.560, de 5 de janeiro de 1931, as contas. (S. E. 25.751/38).
Associação Brasileira de Educação, do Distrito Federal, comprocombinado com o art. 399, e seus parágrafo, do Regulamento Geral
de Contabilidade 'Pública, farão jús á gratificação por serviços a vando auxilio recebido em 1937. - Aprovada a comprovação: ,(5..
prestar, fora das horas do expediente normal, ao Colégio Pedro II E. 28.233/38).
Dia 16
•-- Internato, de 20 a 31 de dezembro corrente:

1:3168600

Total . . •

Secção Financeira, em 21 de dezembro de 1939. - Aidamaaor
chefe da Secção.

;Fonseca,

Somyko de Contabilidade
EXPEDIENTE DO

Si. DIRSTOR

Dia 13 de dezembro de 1938

Academia de Comércio do Rio de Janeiro do Distrito Federal,
reprovando auxilio recebido em 1937. -- Aprovada. (S. E. número 29.344/38).
Abrigo Teresa de Jesus, de Recife (Pernambuco), comprovando
buxilio recebido em 1937. - Aprovada. (S. E. 28.264/38).
Caritas Social, do Distrito Federal, comprovando auxílio recebido em 1937. - Aprovada. (S. E. 23.874/38).
Casa de Caridade, de- Cantagalo (Rio de Janeiro) . , comprovando
.41uxilio recebido em 1937. - Aprovada as contas. (S. E. 23.902.
gg, 1938).
Casa da Criança, do Distrito Federal, comprovando auxilio re~ido em 1937. - Aprovada. (S. E. 24.000/38)
•

Floriano de Sá Peixoto, requerendo pagamento de vencimentos
do disponibilidade no período de 1932 a 1937. - Reqoeira por exercícios findos, separadamente. (S. E. 1.031/38).
Colégio Santa Teresa, de ereto (Ceará), comprevando auxílios
recebidos no 2° semestre de 1936 e exercício de 1937, As faturas
relativas a material de construção não servem e a instituição deve
completar a documentação. (S. E. 28.660/38).
Conferência N. S. do Carmo, da Sociedade de São Vicente de
Paulo, de Monte Carmelo (Minas Gerais), comprovando auxilio recebido em 1937. - A documentação é insuficiente. (S. E. 29,333,
de 1938).
Grêmio Espirita de Beneficência, de Barra do Pirai (RIO de
Janeiro), comprovando auxílios recebidos em 1936 e 1937.- 08
documentos não se referem á instituição que recebeu o auxilio a
não podem ser aceitos. (S. E. 28.909/38).
Dia 17

Associarão Mantenedora do Orfanato São José,. de Campos (Rio
de Janeiro), con-Ipro'cando em 1937. - Os documentos são insuficientes. (S. E. 29.10V38).
Associação São Vicente de Paulo, de reinópolis (lhe de Janeiro).
comprovando auxilio recebido em 1937. - Os docuatentos não se
eferen1 á instituição que recebeu o auxílio. (S. E. 23.251/38).
Coléaie Sanlana, de Sobral (Ceará), comprovando auxilio em
1937. -- Os documentos apresentados tão satisfazem. (S. E. número 10.119n8).
Di5pen = 1Srio São José, de floresta dos Leões (Perntínhoro),
1" semestre de, 1o37,
t omprovaimo auxilias recebidos em 1030
instifirição deve legalizar os documentos e .completar a compro..
%ação de 1937. (S. i. 22.2. 17,138` -•
•
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Departamento Nacional de Educação

lambem ser autorizada, neste ponto, a modificação do primeiro orçan

DIVISÃO DE ENSINO COMERCIAL

4 - O delegado da 5' região pede a seu turno autorização para O
emprêgo, eui serviços gerais, dos leprosários da região, de um pe.,
queno saldo ide 5:9532300), diferença entre orçamento e concorn

EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR DA DIVISÃO DE ENSINO COMERCIAL

Dia 19 de dezembro de 1938
S.C. 38.670/38 - Àogela Carew Boldrini. - Deferido, na forma

do parecer.

S.C. 39.931/38 - Julieta Lopes Pereira. - Deferido.
S. C. 41.380/38 - Lia Pinto Rodrigues. - Deferido.
S.C. 12.575/38 - Manuel Augusto Cavalcanti Dantas. - Deferido.
S.C. 19.942138 - Nelson Carvalho Palmeira. - Deferido.
S.C. 27.898/38 - Nolniyuki Tanaami. - Deferido.
S.C. 24.091/38 - Osvaldo Silveira Martins. - Deferido.
S.C. 27.905/38 - Tsunêo Ni,shioka. - Deferido.
S.G. 33.339/38 - Valdemar Alves. - Deferido.
S.C. 41.378/38 - José Dias. - Deferido.
S.C. 41.381/38 - Lázaro Guerreiro Puglia. - Deferido.
S.C. 33.338/38 - José Saffioti. - Deferido, na forma do patecer.
S.C. 33.336/38 - Antônio Augusto Guarinon. - Deferido, na
forma do parecer.
S.C. 635/38 - D.E.C. 311/38 - Alberto Matos.
Deferido,
na forma do parecer.
S.C. 41.375/38 - Atailda Tlaydée de Almeida. - Deferido.
S.C. 33.337/38 - Adriano Rasteiro de Azevedo. - Deferido,
0a forma do parecer.
S.C. 32.415/38 - Eunice do Amaral Gurgel. - Deferido.
S.C. 41.376/38 - Ghisela Deutsch. - Deferido, na forma do
Parecer.
13.6. 27.896/38 - João Matsumoto. - Deferido.
Quotas:
Instituto Comercial de Niterói - Niterói - Estado do Rio it :200$000 (um conto e duzentos mil réis), relativo ao segundo semestre de 1938, de 19 de dezembro de 1938.
Ofícios:
1n1. 2.876 - Inspetor João Silveira Filho.
N. 2.877 - Diretor da Escola de Comércio de Itapetininga,
N. 2.878 - Inspetor José Dell'Aglio.
N. 2.879 - Inspetora Herniantina Iolanda Pcloso.
N. 2.880 - Inspetor Adindo Ribeiro Horta.
N. 2.881 - Inspetor Abdon da Costa Andrade Pimentel.
N. 2.882 - Inspetor Antônio Laprano.
N. 2.883 - Inspetor Arlimio Ribeiro Horta.
N. 2.884 - Inspetor Homero Batista de Barros.
N. 2.885 - Inspetor Garcia Bueno Brandão.
N. 2.886 - Inspetor Nelson Pereira Rebel.
N. 2.887 - Inspetor Homero Batista de Barros.
N. 2.888 - Diretor Escola Superior de Comércio de Vitória.
N. 2.889 - Inspetora Hilda D'Onófrio Papa.
N. 2.890 - Fiscal geral Dr. Cesar Pereira de Sales..
N. 2.891 - Rosendo Sonsa Filho.
N. 2.892 - Inspetor Vitor Kurudz.
N. 2.893 - Ins.netora Marina Correia Machado.

Departamento Nacional de Saúde

rência. Parece também possa ser atendido (fls. 61.).
Em 10 de dezembro do 1938. - Barros Barreto. Opinou o Sr,
ministro da Educação e Saúde nos seguintes termos: De acordo. A:
consideração do Sr. Presidente. Em 12-XII-38.
Capanema.
Foi o seguinte o despacho do Sr. Presidente da Repúblioa:
Autorizado. Em 14-12-938. - G. VARGAS.

Serv iço de Águas e Esgotos do Distrito Federal
SECÇÃO DE EXPEDIENTE
EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. DIRER'011

Dia 21 de dezembro de 1938
Ofícios:
Ao senhor ministro:
N. 3.465 - Restitue o aviso n. 173 de 19/10/1938.
- Ao senhor diretor da S/A Força e Luz Vera Cruzt
N. 3.467 - Solicitando retirada de postes.
- Ao senhor juiz de direito da Segunda Vara de (Mãos do Mei
trito Federal:
N. 3.469 - Sobre consumo dágua por hidrõmetro.
- Ao senhor juiz de direito da Terceira Vara de Orfilos do Dietrito Federal:
N. 3.471 - Sobre consumo dágua por hidrômetro.
- Ao senhor juiz de direito da Segunda Vara de Orfãos do Mak
trito Federal:
N. 3.473 - Solicitando uma informação.
- Ao senhor representante da Société Anonyme da Gás do RIO
de Janeiro:
N. 3.475 - Pede remessa de orçamento.
N. 3.477 - Pede remessa de orçamento.
- Ao senhor diretor da Recebedoria do Distrito Federal:
N. 3.479 - Inclusão de taxa de saneamento (1937 e 1938).
N. 3.481 - Inclusão de taxa de saneamento dos anos de (1935
até 1938).
- Ao senhor diretor do Patrimônio e Cadastro da Prefeitura do
Distrito Federal:
N. 3.483 - Conserto em canalização dágua.
- Ao senhor diretor de Engenharia da Prefeitura do Distritq
Federal:
N. 3.485 - Solicita uma informação.
- Ao senhor primeiro procurador da República:
N. 3.487 - Restitue o processo de executivo fiscal n. 5.555,
série 11.0.
- Ao senhor segundo procurador da República:
N. 3.489 - Restitue o processo de executivo fiscal n. 8.205, s4s
rio F.P.
- Ao senhor diretor da Recebedoria do Distrito Federal:
N. 3.491 - Inclusão de taxa de saneamento.
N. 3.493 - Inclusão de taxa de saneamento de (1937 e 1938).
- Ao senhor superintendente da Companhia de Cgrís, Luz e
Força do Rio de Janeiro, Limitada:
N. 3.945 - Faz comunicação.
- Ao senhor diretor de Engenharia da Prefeitura do Distrito
Federal:
N. 3.497 - Pede informação.
- Ao senhor juiz da Quarta Pretoria Civel do Distrito Federal:
N.-3.499 -- Sobre comparecimento de um funcionário em Juizo.
- Ao senhor diretor das Rendas Internas do Tesouro Nacional:
N. 3.501 - Volta o processo n. 56.529/38.
- Ao senhor segundo procurador da República:
N. 3.503 - Volta o processo de executivo fiscal a. 7.785, série G. G.
- Ao senhor procurador geral da República:
N. 3.505 - Sobre desapropriação de terrenos.
N. 3.507 - Sobre desapropriação de terrenos.
N. 3.509 - Sobre desapropriação de terrenos.
' EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. CHEFE DA SECÇÃO DE EXPEDIENTE
Ofícios:
Ao senhor assistente do diretor da Recebedoria do Distrito Fe-

No processo ri. 12.703/38, o diretor do Departamento Nacional
de Saúde fez a seguinte promoção:
- Corno V. Ex. pode verificar pelo telegrama incluso, (fls.
57), foi cumprida a determinação do Sr. Presidente da República no
tocante a obras do leprosário de Mirueira, em Pernambuco. Apenas
um concorrente apresentou preços e êsses foram além do nosso orçamento. Para não perder a verba destinada h construções Aste ano,
parece indispensável autorização de S. Ex. no sentido de se alterar
o orçamento, na base proposta pela Divisão de Saúde Pública (folhas
158), feita dentro dos preços obtidos em concorrência que ficará, deste
modo, homologada. Cumpre esclarecer, haver conveniência em construir as casas sobre pilotis para facilidade do serviço de aguas e esgotos. Esta d a alteração proposta:
1 pavilhão para 50 doentes
114:0008000
2 pavilhões para 28 doentes; 1 para observação e
1 com conjunto operatório (4)
1 96:00000O
Residência do administrador
24:000$000
grupos de casas geminadas
86:0008000 deral:
Serviços gerais .
20 000$300
N. 1.150 - Devolve o processo n. 32.142/38.
- Ao senhor assistente do diretor da Recebedoria do Distrito
440:000$000 Federal:
N. 1.151 - Restitue o processo n. 40.060/38.
N. 1.152 - Restitue o processo n. 28.838/38.
2 - Para o leprosário de Iguá é proposta urna pequena altera- Ao senhor diretor da Imprensa Nacional:
10 que não modifica o orçamento, apenas a descriminação de obras
N. 1.153 - Pedindo publicação de edital.
a fazer (fls. 59): pela mesma importância de 15 contos, corstruir
N. 1.154 - Devolve o processo n. 36.138/38.
Tuna casa -geminada, em lugar de casa para o administrador.
N. 1.155 - Devolve o processo ri. 31.428/38.
3 - O delegado da 2' região, a seu turno (fls. GO), pede o z, proN. 1.156 - Restitue o processo de referência ao prédio n. 7, chi
volta m en to, em trabalhos do terreno do leprosário do Amazena.3, de travessa Silva Baião.
kffini saldo de 15 contos da verba destinada ao censo. Penso possa
N. 1.157 -- Dev olve o processo n. 38.202/38.
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N. 1.158 d- Devolve o processo n. 35,925/38.
N. 1.159 - Restitue e processo referente ao piédie n. 912- da
•
rlIN Conde de llosifim.
An senhor diretor da Imprensa Nacional:'
N. 1.160 - Pede publicação de edital.
N. 1.161 - Pede publicação de edital.
- Ao senhor presidente da Caixa de Aposentadoria e reardies do
Serviço de Aguas e Esgotos do Distrito Federal:
N. 1.162 - Remete tempo de serviço de Ibraim Josee da Silva.
nneuertndeddos DESPACHADOS PELO SR. ENCIENHEITtO CIIErp
3a DIVISÃO
N. 9.345/38 - Carmem Silvares. - Cancele-se.
N. 11.519/38 - José Martins Cardoso. - Deferido.
N. 11.882/38 - Aurélio Pereira Mota. - Não pode ser atendido.
N. 12.705-38 - Edite Lopes. - Deferido.
N. 12.928-38 - José Luiz remendes Braga Júnior. - Deferido.
- N. 13.188-38 - Angela Reea de Mendonça. - Aguarde a solução do processo n. 14.940-38.
Sub. iiidrdN. 13.471-38 - Joaquim Ferreira Coutinho.
metro.

N. 13.629-38 - Brandão, Magalhães 45; Comp., tida. - Defe-

rido.

N. 13.828-38 - Joaquim ,Coutinho de Siqueira, ;.- Defe-

rido.
- N. 13.850-38 - Clarinda Siqueira de Almeida. - Deferido,

N. 13.391-38 - Manuel Antônio Brandão Martinho. - Consno prazo de 20 dias, nova caixa protetora de indrômeiro, em
alvenaria, de aeordo eorn as' dimensões exigidas no aviso.
N. 14.917-38 - Cavalcante Junqueira. - Deferido.
N. 14.972-38 - Caixa de Construções de Casas do • Ministério da
Marinha. - Deferido. N. 15.150-38 - Artur de Sousa crUirrpriles. - Deferido.
N. 15.290-38 - Euelides Inácio da Costa. - Deferido.
.N. 15.343-38 - Francisco Simões Correia da Silva -Júnior. -e
Compareça ao 6° Distrito.
Deferido.
N. 15.615-38 - Cerdelino Ramos dos Santos.
N. 15.567-38 - Said Nansur Antônio. - Compareça a Senão
de Expediente.
N. 15:695-38 - Luiz Felipe Braga, - Deferido.
N. 15.790-38 - Otavio Delgado Mota. - Deferido.
N. 15.873-38 - Ildefonsee Sardoza. - Compareça Senão de
Expediente.
• N. 15.8139-38 - Caixa de Construções ele Casas do Ministério da
Marinha. - Deferido.
Deferido.
N. 15,893-38 - Mário E. Saldanha da Gama.
N. 15.900-38 - Augusto Vasques Queiroz. - Compareça ao
3° Distrito.
N. 15.937-38 - José Feliciano Moreno. - Compareça ao
3° Distrito.
N. 15.919-38 - Ribeiro, Junqueira limos Botelho. - Deferido. •
•
N. .16.012-38 - Manuel Lopes Amorim. o- Deferido.
N 16.0i7-38 - João Rezende Tostes. - Não há que deferir.
N. 16.025-38 - Manuel Lopes Marins. - Cancele-se..
N. 16.053-38 - Manuel Lopes Pereira. - Deferido.
N. 15.054-38 - João Machado Soares. - Deferido.
N. 10.062-38 - Antenor Rodrigues. - Deferido.
N. 16.081-38 - José Lima Segura. - Deferido.
N. 10.087-38 - António Marins Pinto. - Deferido..
N. 16.131-38 - Alves & Comp. - Deferido.
N. 16.182-38 - Companhia União Comercial dos Varejistas,
Deferido.
Deferido.
N. 16.133-38 - Granado dc Comp.
truir,

e A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinituras dos orgãos oficiais, para o exercício
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao p0rodo 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, estadoals e municipais é faltado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
tr,, a que tém direito, em duas prestações semestrais de 281000.

Fazenda • '
Ministério da
Serviço do Pessoal
•
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAL DA FAZENDA NACIONAL
- DESPACHOS*
Processo
ia.
.81.350-38
- Eduardo de Azevedo, agente fiscal do
•
'imposto de consumo na capital do Estado de São 'Paulo, pramovicro
para identirso lugar no Distrito Federal, 'pedindo reconsideraçao DO
despacho deste seeriço que lhe negou e abone de ajuda de ,custo de

preparados de viagem e de primeiro estabelecimento. --,Nego provirnento ao 'recurso ele acordo- com o parecer do Sr. diretor do Serviço do Pessoal. 13-12-938.
O pardcer a que se refere o'despacho acima é o seguinte:
"0 requerente recorre do despacho de 9 de maio ltimo, deste
Serviço, exarara, DO processo n. 12.072, de 1938. Nenhum argude
mento nove. apresenta que possa ser modificado aquele despacho, o
quel çiev<vá er mantido'.
Encaminho o processo à consideração do Sr. tiretor geral.
Serviço do Pessoal, em 21-11-38. - Néro de Macedo, diretor.
EXPEDIENTE DO 'SR. DIRETOR DO SERVIÇO DO -PESSOAL
DESpACHO

Processo .n. 31.747-38 - Josefina Tavares Bussieger, inventadente do espólio de seu marido, Manuel Cristiano Bussinger, pedindo
Mandar cumprir o ideará, expedido pelo -M. M. juiz de, Direito da
comarca de Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro para levantamento da fiança prestada pelo extinto. Prove a requerente
que . ainda é inventariante de Manuel Cristiano Bussinger. 20 de
dezembro de 1938.
•

APOSTILA
•

Na portaria do Sr. ministro da Fazenda, n. 80, de 18 de fevereiro de 1937, que prorrogou o contrato de Maria Teresa de Freitas, para exercer as funções de auxiliar de escrita de 4 a classe da
COIDISSIO Central de Compras foi feita a deguinte apostila:
"De acordo com o despacho exarado pelo Sr. Presidente da
República na exposição de motivos n. 3.89, 'do Conselho Federal
do Serviço Público Civil, fica o presente contrato prorrogado até
41 de dezembro de 1938, correndo a despesa por conta da verba 1 4 -Titule 2° - Subeousignação 17.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1938. - Néro de Macedo,
diretor".
OFICIOS

• Dia 19 de dezembro de 1938 .
Ao Sr: . diretor do Imposto de Renda:
N. 185 - Comunicando que resolveu indeferir o requerimento
no qual e oficial administrativo da classe J, do quadro XII - Oscar
Pinto Coelho, que foi mandado servir na Secção do Imposto de Renda no Estado de Alageas, pede' abono do ajuda de custo.
- Ao Sr. delegado fiscal em Moto Grosso: .
N. 119 Transmitindo a portafia do Sr. diretor geral, concedendo trinta dias de licença, em prorrogação, para tratamento de
saúde ao escrivão da classe 1. do quadro XII - Arf , Kerner Pena
Firme, com exercício na 'Administração do Domínio da União, na
mesma repartição.
- Ao Sr. contador geral da República:
N. 169 - Comunicando que .o Se. diretor geral resolveu, que,
por conveniência do serviço, passe a ter exercício na Contadoria Ceccional junto à Delegacia Fiscal no Ceará o guarda-livros, da classe
F, quadro I. Eraldo da Mota Valença, atualmente servindo na Contadoria Seccional na Estrada de Ferro Central do Piauí, com sede em
Parnaiba
-- Ao Sr. inspetor da Alfândega do Rio d'e Janeiro:
N. 218 - Remetendo o processo em que - Antônio Joaquim
de Oliveira, pede concessão do abono provisório, providenciando no
sentido ser atendido o que foi solicitado na informação e parecer
de fls. 6 verso.
---- Ao Sr. diretor do Domínio da União:
611 - Transmitindo a portaria do Sr. diretor geral, que
-concede dois meses de licenc . n, para tratamento de saúde, ao inspetor regional da Diretoria do Domínio da União, padrão K•do . quadro'
- Milton gamos.
-- Ao . Sr. Presidente do Conselho Superior de Tarifa:.
N. 46 - Comunicando que o Sr. diretor geral resolveu, que o
escriturário da elasse F, quadro VII -; Carlos Alberto de Oliveira
Leite. que servia nesse Conselho, passe a ter exercício no Arquivo
desse Tesouro..
Tdêntimo fel) n. 6724 ao Sr. chefe do Serviço de Comunica.
ieões•
- Ao Sr. diretor da Senão de Fiscalização do Exercício Profissional:
Solicitando providências, no sentido de ser inspecionado de
saúde. para efeito de posse, Milton 'Toren, nomeado 'para o cargo
da pia s se E. da carreira de guarda-livros, do quadro I.
- e . ) Sr. direto" da Secção de *Fiscalização do Exercício Profieseade
N. 299 - Solicitando providências no sentido de 'ser iespecionade de saiào, para posse - Luiz Xavier de Almeida, nomeado para
vxtwner o caldo da classe J, da carreira de oficial administrativo, do
quadeo 1.
AO Si'. chefe da l a Circunscrição de Recrutaria-ente balam.:
Na.- 204 e 250 - Comunicando que satisfizeram as exig,erdiins
nue trata o boletim n. 68, de 10 de novembro de 1933, os seguintes:
Cornehis, noemado,- para exercer,..intecinamentc. o cargo
ert classe 1. da carreira de. contabilista do quadro XII e Geraddino
Pires de (Visa:dee. ri m-rend a. nara o lugar de • n á4le • isOal do Imposto
de ronstnin no interior do Eslado. d0 Sergipe. .
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delegado fiscal no Amazonas:
- - Ao
N. 160 — Remetendo portaria do Sr. diretor geral, n. 741, de
.15 'do corrente, concedendo cento e oitenta dias de licença, para tratamento de sati::e, ao guarda aduaneiro da classe F, do quadro VIII
— Raimundo de Oliveira Barreto, com exercício na Alfândega desta
capital.
N. 159 — Remetendo portaria do Sr. diretor geral, n. 740, de
14 do corrente, concedendo noventa dias de liceiça, em prorrogação,
para tratamento de saúde, ao marinheiro da classe D, do quadro
PC — Milton Bitencourt Cantanhede, com exercício na Agência Aduaneira do Brasil, em Manda, nesse Estado.
N. 158 — Remetendo portaria do Sr. diretor geral, n. 738, de
14 do corrente, concedendo cento e oitenta dias de licença, para
tratamento de saúde, 'ao ajudante de tesoureiro, padrão G, do quadro VII, deste Ministério, Oscar Lopes Gonçalves.
— Ao Sr. delegado fiscal no Ceará:
N. 116 — Comunicando que o Sr. diretor geral, resolveu por
conveniência do serviço, passe a ter exercício na Contadoria Seccional junto a esse Delegacia o guarda-livros, da classe F, do quadro
— Tesouro Nacional — Eraldo da Mota Valença.
— Ao Sr. delegado fiscal em Mato Grosso:
N. 120 — Comunicando que foi autorizada a posse de Augusto
Ribeiro, no cargo de coletor federal em Santo António do Rio Abaixo,
.00M observância, do item 9, da circular n. 3, de 21 de fevereiro do
eorrente ano, e remetido o título de nomeação.
— Ao Sr. delegado fiscal no Piauí:
N. 92 — Comunicando que o Sr. diretor geral, resolveu Ror conveniência do serviço, passe a ter easercício na Contadoria Seccional
Junto à Delegacia Fiscal no Ceará, o guarda-livros, da classe F, do
quadro I — Tesouro Nacional — Eraldo da Mota Valença, que vinha
servindo na Contadoria Seccional junto a Estrada cie Ferro Central
do Piauf, nesse Estado.
— Ao Sr. inspetor da Alfândega de Parnaíba:
N. 91 — Remetendo portaria do Sr. diretor geral, n. 745, de 14
do corrente, concedendo quatro meses de licença, para tratamento de
eande, ao guarda aduaneiro-da classe D, do QuadroVIII, João Batista
de Sales, com exercício nessa repartição.
— Ao Sr. inspetor da Alfândega de Paranaguá:
N. 174 — Remetendo portaria do Sr. diretor gera), n. 746, de
18 do corrente, concedendo seis meses de licença a oguarda aduaneiro
da classe D, do Quadro VIII, deste ministério, Francisco Toledo, com
exercício nessa Alfândega.
• Ac Sr. delegado fiscal no Estado do Pará:
N. 142 — Comunicando que o Sr. diretor geral aprovou a proposta relativa à designação do servente da classe D, lrval Lima de
Macedo, para exercer as funções de chefe da portaria dessa Delegacia.
— Ao Sr. delegado fiscal na Paraíba:
N. 91. — Remetendo portaria do Sr. diretor geral ; n. 743, de
11 do corrente, concedendo sessenta dias de licença. para ratamento
de saude, ao escrivão do Coletoria Federal em São João do Cariri,
nesse Estado, Eumar da Fonseca Neiea.
— Ao Sr. delegado fiscal em Pernambuco:
N. 167 — Remetendo portaria do Sr. diretor geral, n. 741, de 14
do corrente, concedendo três meses de licença, para tratamento de
saude, ao escrivão da Coletoria Federal de Caruarú, : I ene Estado,
Francisco Florêncio de Sousa.
— Ao Sr. delegado fiscal em São Paulo:
N. 481 — Remetendo portaria do Sr. diretor geral, n. 739, de
14 do eme ente. concedendo trinta dias de licença, para tratamente de
eaude, ao escrivão da Coletoria Federal em Itatiba, nesse Estado,
Afonso Bueno de Aguiar.
N. 737 — Remetendo portaria do Sr. diretor geral, u. 737, de 11
do corrente, concedendo seis meses de licença, para tratamento de
mude, ao escrivão da Coletoria Federal de Jaearef, nesse Estado, José
'Ramos Sampaio.
— Ao Sr. diretor da Recebedoria Federal de São Pauio:
N. 493 — Remetendo o decreto de 10 do corrente, nomeando Iiná
Costa Garcez para exercer o cargo da classe D, da carreira de escriturário, do Quadro III, deste ministério, e ter exercício na mesma Recebedoria, e autorizando a dar ao referido nomeado a posse do respe' divo carga, com observância do item 9 da circular deste Serviço, ml•mero 3, de 21 de fevereiro 1.11tirno, bem corno o disposto no art. 2° do
;decreto n. 23.326, de 8 de novembro cM 1933, que fixa, em 30 anos
limite máximo de idade.
Dia 9‘)

Ao Sr. d7,- ttor cls Casa da Moeda:
N. 177 -- Solicitando providências no sentido de ser informado
eete Serviço quanto h conalusão do processo do Conselho Superior
Administrat i vo da Fazenda e ao qual responde o agente fiscal do imposto de consun . o o destino dado ee d"ei processo.
— Ao Sr. inspetoa da Alfândega do Rio de Janeiro:
N. 220 -- Comunicando que deverá compareéer às 11 horas, no
dis 23 do andante, na Secção de Fiscalização do . Exercício Profissional, João Martins Ferreira, afim de sei- submetido a exame de saude,
para fins de aposentadoria.
- A) Sr. direto r da Scer. ão de t e iscal;zaçeo do Exercício Profissional: •
N. 300 — Solieítv-hdo a inspeção de sande, para
efeito de ;orne, zernesaue o;sii . te:cietio de Sousa, nomeado para exer„zer o .cargo da. classe 1, da • careehn de oficial administrativo, do
.aultdrq
1110mM:de Watts. deete htinistirlo
.
_
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— Ao Sr delegado fiscal na Bala:
Ns. 190 e 191 - - Remetendo os decretos que nomeiam Sebad,,
Ns. 190 e 191 — Remetendo os decretos que noraeaiam Sebos.%
n ião Maciel Monteiro de Oliveira e loâ.'o Batista de Carvalho, para A.
cargo da classe E, da seareira de guarda-livros, do quadro I, devendo,
cs mesmos tarem exercício na Contadoria Seccional junto à diretorial
regional dos Correios e Teiegrafos no mesmo Estado e autorizado ith
dar aos referidos nomeados a posse do respectivo cargo, COM ObElern
vância no item 9 da circular deste Serviço, n. 3, de tf de fevereira
último.
— Ao Sr. delegado fisral em Goiaz:
N. 68 — Remetendo o decreto que nomeia Leopoldo Varela Pd,
reira de Sousa, para exercer o cargo da classe E, da carreira do
guarda-livros, do quadro I, deveido ter exercício na Contadoria Saem'
cional junto N. Ciretoria reg!onal dos Correios e Telégrafos no mem('
Estado e autorizando a dar ao referido nomeado a posse do respectin
v o cargo, com observância no item 9 da circular deste Serviço, lit44
mero 3, de 21 de fevereiro efitimo.
— Ao Sr. delega& fiscal em Paraiba:
N. g 2 — Remetendo o decreto que nomeia Maria de Lourdea
Teorga, para exercer o cargo da classe E, da carreira de guarda-IW
vros, do quadro I e ter exercício na Alfândega de João Pessoa; co-i
municando, outrossim, que o referido nomeado tomou posse do rema
pectivo cargo, neste Serviço.
— Ao Sr. delegado fiscal no Maranhão:
N. 160 Remetendo o decreto que nomeia Ossian de Morven
Calafange, para exercer o cargo da classe E, da carreira de guarda..
livros, do quadro I, devendo ter exercício na Contadoria Seccional
junto a mesma Delegacia o autorizando a dar ao referido nomeado
a posse do r . spectivo cargo, com observância no item 9, da circula
deste Serviç l , n. 3, de 21 de fevereiro último.
— Ao Sr. delegado fiscal em Mato Grosso:
N. 122 — Remetendo o decreto que nomeia Merice Fernandee
Pereira, para exercer o cargo da classe E, da carreira de guarda..
_livros, do quaoro 1, devendo, ter ex3rcício na Contadoria Seccional
Junto a mesma repartição e autorizando a dar ao referido nomead0
a posse do respectivo cargo, com oboervância no item 9 da cireulcat
deste Serviço, n. 3, de 21 de fevereiro último.
— Ao Sr. delegas% fiscal em Minas Gerais:
Na. 299 e 300 -- Remetendo os decretos que nomeiam Márid
Macedo e Augusto Mousa'Continho, para o cargo da classe E, da card,
reira de guarda-livros : do quadro I, e comunicando que os referidos
nomeados torta:iam posse do reepectivo cargo, neste Serviço.
- — Ao Sr. delegado fiscal no Pará:
N. 143 — Remetendo o decreto que nomeia Isaura Metias dei
Araújo, para o cargo da classe E, da carreira de guarda-livros, dei
quadro I, devendo ter eximido na Contadoria Seccional junto 0
mesma repartição e autorizando a dar ao referido nomeado a posse
, do respectivo cargo, com observância no item 9 da circular deste Sere
viço, n. 3, de 21 de fevereiro último.
— Ao Sr. delegada fiscal no Paraná:
N. 175 — .:omunicanda que Livio da Gosta, nomeado para exera
cer o cargo de escriturário da classe D, do quadro VII — Delegacias
Fiscais, tom ai posse neste Serviço, tendo apresentado os documentos
sxigidos pela circular n. 3, de 21 de fevereiro último.
— Ao Sie èelegad N fiscal no Rio Grande do Sul:
N. 4 .11 — Remetendo o decreto de promoção do patrão da classe D, do quadl o VIII — Isidoro Câmilo dos Santos, e comunicando
que foi feita a apostila de que trata a ofício n. 152, de 18 de outn -e
bro do corrente ano, da Alfendega do Rio Grande, no mesmo Eetado.
— Ao Sr. delegaste fiseal em São Paulo:
Ne. 487 e 489 Remetendo os decretos que nomeiam Fran.
cisco Duarte Cabral, Ilidi° Pereira de Alencar e Mauro Monteiro,
para o caras, da classe E, da carreira de guarda-livros, do quadro r
e autorizando e dar aos referidos nomeados a posse do respectivd
cargo, com observância no item 9 da circular deste Serviço, n. 3, dO
21 de fevereiro último,
•
.

Dia 21

Ao Sr. diretor da Despesa Pública:
N. 616 — Comunicando haver o Sr. diretor geral resolvido que
o escriturário da classe F, do Quadro VII, Paulo Amorim Goulart
de Andrade, passe a servir nessa repartição.
Ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal:
N. 245 — Comunicando que fica concedido á mesma Recebedorld
o credito de vinte e cinco contos de reis (25:000$), para pagamento'
de g ratificações por serviços extraordinários, a que fizeram jús
ocl
tuni.,,e,;: n -os dessa l'epartMO.
'z,' de j efm110 fiscal em São Paulo:
N. 190 — Comunicando que fica concedida á mesma Delegaelt
o credite de três contos e oitocentos mil reis (3:800$), para paga
mento de diárias que competem- aos oficiais administrativos da elas.
se K, do Quadro VII, João Batista Coelho e, classe .1, d'o Quadro VI.%
' JOEIOCO Ma/ta Guimarães, durante o período de 17 de outubro a 31
de dezembro sto corrente ano.
Ao Sr. irspetor da Alfandega de Santos:
N. 49' — Comunicando que foi deferido.o retinerimento mu qud
o ofi0 ,1 adro , n!strativo; Masse J, do Quadro -VIII, Odtlin alar i i ne do
Ar'euj ee pediu -fosSe averbada em seus a entainento q a Sti1 f !tialfOade de Isactre.,1 rn eieticias jiMdicas e -:36ciais.
-
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Contadoria Central da Repúblied
Expediente do dia 16 de dezembro de 1938

lbizeinbro de 1:938 26239
Diretoria das Rendas Internas
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 21 de dezembro de 1938.
Ofícios:
Ao Sr. Delegado Fiscal em Sergipe:
1
Ao Sr. diretor geral da Fazenda Nacional:
• N. 47 — Comunicando ter resolvido que o agent distai do imN. 3.168 — Transmitindo cópia do ofício n. 6.475, de 9 do posto de consumo no interior desse Estado, Geraldino Pires de Olifoorrente, do Tribunal de Contas, protocolado no Tesouro Na:ional veira, que serve como encarregado da Fiscalização do 134510 nas Ope'sob o n. 96.981-38, relativo ao registro do crédito especial de réis rações Bancárias no Estado de Mato Grosso, passe a ter exercício na
20:000$, aberto pelo decreto-lei n. 862, de 17 de novembro último, mesma fiscalização no interior do Estado de São Paulo".
go Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
— Sr. Delegado Fiscal em São Paulo:
r
Ao Sr. diretor do Pessoal — Ministério da Fazenda:
N. 557 — Comunicando que o Sr. Diretor Geral, a quem foi preN. 3.164 — Transmitindo fólha de pagamento referente ao sente o processo em que a "Brazilian 'Warrant Agency Finance
Mas de dezembro corrente, dos extra-numerários inensalistas auxi- Co. Ltd., apresenta esclarecimentos quanto a sua forma de comércio
, aiares-técnicos de 4a classe, com exercício nesta capital.
proferiu, em 30 de novembro último, o seguinte despacho:
N. 3.166 — Comunicando, a pedido de funcionários transferidos
vista do parecer da Diretoria das Rendas Internas, cancelem-se
¡lesta Contadoria, os respectivos saldos de férias.
as cartas patentes".
N. 3.169 — Sobre funcionário.
O parecer desta direioria, está assim expresso:
.1
N. 3.184 — Transmitindo cópia dos atos expedidos por eata
"A Brazilian Warrant Agency Finance Company Ltd., casa coontadoria, em novembro último, relativos á vida funcional de seus missária
de café e de outros produtos, solicita cancelamento das
serventuários.
.
cartas patentes de fls. e dispensa do pagamento de cota de fiscaliAo Sr. diretor da Despesa Pública:
zação, de vez que nãp pratica operações bancárias.
N. 3.167 — Idêntico ao de n. 3.168.
Do processo consta que a requerente apenas adianta dinheiro a
Ao Sr. presidente da Comissão Central de Compras:
seus comitentes, para financiamento de safra de seus produtos, sob
N. 3.170 — Sobre-funcionário.
das colheitas futuras. Tais adiantamentos, como tem decidido
Ao Sr. diretor da li a Divisão — Comissão Central do Compras: garantia
•
N. 3.173 — Respondendo ao telegrama 1.694, sobre modelo de uniformemente este Ministério, não constituem operações bancárias 1
sujeitas à fiscalização de que trata o decreto n. 14.728, de 16 de I
livro para canhenho.
março de 1921, Q0M0 se verifica, entre outras, da ordem telegráfica t
Ao Sr. diretor do Lloyd Brasileiro:
u. 566, de 3! de maio de 1937, do Gabinete de S. Ex. o Sr. ministra,
Solicitando fornecimento de passagem para fun- da Fazenda, Jus seguintes termos:
N. 3.176
cionário.
"Declaro-vos de ordem do Sr. ministro que adiantamentos feitos
N. 3.18,1 — Agradecendo o fornecimento de máquina de somar pelos comissários de café, algodão e quaisquer outros produtos agríeléctrica, feito á Secional, anexa aquela via-férrea.
colas aos seus comitentes agricultores niso devem ser considerados
Ao Sr. delegado fiscal no Ceará:
como operações bancárias, regidas pelo decreto n. 11.728, de 1921, de
N. 3.174 —. Solicitando providência junto ao Sr. diretor re- vez que não são empi. éstimcs caracteristisos e tornam-se indispengional, no sentido de serem evitadas as omissões verificadas na en- sáveis à vitalidade da indústria, cumprindo-vos assim providenciar.
s Cega de telegramas dirigidos á Contadoria de Fortaleza.
afim de que cesse quaisquer ação fiscal nesse sentido".
• Por outro lado, o Segundo Conselho de Contribuintes, decidindo
Ao Sr. delegado fiscal em Santa' Catarina:
ultimamente o processo que tem por base uma representação contra u
N. 3.175 — Remetendo processo n. 21.674-35 do T. Naeional, funcionamento da requerente, com capital inferior a 9.000 contas,
no qual é interessado' o Sr. Pedro Bittencourt.
por considerá-la sucursal de banco estrangeiro sediado no exterior,
N. 3.180 — Remetendo processo n. 7.600-35 do Tesouro Na- resolveu, pelo acordão n. 6.-135, de 15-7-1938, (recurso 6.665)„ que
•ional, relativo á requisições militares feitas em 1930.
"demonstrado, com clareza, no processo, que no de tratava de sucursal
Ao Sr. contador secional no Ministério da Fazenda:
de Banco, com sede no exterior, não havia razão para se exigir a inN. 3.178 — Para os devidos fins, declaro que os adiantamentos tcgralização do capital".
pedidos para atender as despesas miúdas e de pronto pagamento a
Gomo se vê, está eviden:eznente provado que a interessada não
que se referem os empenhos ns. VI, VII e IX de 20 de julho Oltime pratica as opern.ções definidas no decreto n. 14.728 citado e, uma
e XIV, de 22 do mesmo mês, não podem mais ser entregues, con- vez que as carias patentes juntas foram expedidas em virtude de informe comunicação da Diretoria da Despesa, por haver expirado o timação desta diretoria, sou per que sejam canceladas, independente
prazo dentro do qual tais adiantamentos deveriam ler aplicação e do pagamento do sêlo, a que se refere o parecer, Isentando-se, em
peco a devolução das terceiras vias remetidas a essa Secional.
,consequênVia, a requerente, do recolhimento de cota de fiscalização, .
que até agora, vem pagando.
• Ao Sr. contador secional no Ministério da Guerra:
A. consideração superior".
N. 3.179 — Declarando ter sido deferido, seu requerimento do
— r. Delegado FisJal em São Paulo:
férias.
N. 558 — Comunicando que o Sr. ministro da Fazenda, a quem
e.
Ao • Sr. contador secional no Ministério da Agricultura:
presente o processo fichado sob o n. 57.943, de 1938, em que e
N. 3.182 — Remetendo terceiras vias de conhecimento de em- foi
(.e .1,....a P 11wirão 1-reto pede que o donativo
penhos, da Diretoria do Expediente e Contabilidade daquele Minis- Szt:',.,
mensal e permanen1e qu lhe faz Cel, Francisco Maximiano Juntério.
queira; de 200 litros de alcool proveniente da Usina Junqueira. de
Aos Srs. chefes das Contadorias Secionais:
- sua propriedade, instalada em !garapau, seja embalado en. tambor,
Na Inspetoria de Obras contra as Secas e Dia. imposto de R nula: assim como isento do imposto de consumo, exarou, em 8 do corrente,
o seguinte despacho:
-N. 3.165 e 3.171 — Sobre funcionário.
"Deferido, por equidade, devendo a Delegacia Fiscal em São Pauto
Na Policia Civil do Distrito Federal: .
adotar as medidas que julgar necessárias . para cautela dos interesses
N. 3.172 — Respondendo oficio n. 18, sobre serviço.
•
da Fazenda".
Na Inspetoria de Obras contra as Secas:
Sr.
Delegado
Fiscal em Santa Catarina:
—
N. 3.177 — Remetendo processo n. 91.154-38 — do T.
N. 72 — Comunicando que o Sn. ministro da Fazenda, por des,-----cional, relativo a despesa efetuada . pelo Banco do Brasil.
pacho de 8 do corrente proferido no processo fichado sob número
Na Delegacia Fiscal no Rio de . Janeiro:
•71 1 / 38, 1etulvet1 a p rovar o alo de que rtá conta o vosso ofício rit5- I N. 3.183 — Remetendo processo n. 6.616-38, sobre retençao de
mera
705, de- 31 de outubro último, permitindo á Companhia Hering,
renda pela Coletoria Federal em Macaé.
eoin sede eu) Blinnenati, pagar por verba a diferença do imposto ue
Na Delegacia Fiscal em 'Minas Gerais: a que estão sujeitas as meias de sua fabricação, saldas de
N. 3.185 — Remetendo processo n. 7.619-38, desta Contadoria. consumo
estabelechnento
fabril antes de conhecida nesse Estado a alteseu
pfaas
agências
relativo á remessasdt extratos de Contas-Correntes,
ração
introduzida
na
taxação
respectiva, pelo decreto-lei n. 739, de
do Banco do Brasil,
21 de setembro do corrente ano.
Na Delegacia Fiscal no Piai:
.s--•Ao Sr: delegado fiscal- em Minas Gerais:
N.• 509 — Comunicando que o senhor diretor geral, tendo preclasistieaaas
N. 3.186 — Respondendo oficio 104, relativo
sente o processo fichado sob ri, 84.415: de "1938, em que João de
receita proveniente de seIngeni de stock.
,
Almeida Pardas estabelecido em São- Sebastião 'do Parais°, -solicita
, Requeri:mentos despitcharlos:
- P. C.. 7s736 de. 1938 — -Protocolado ,na Contadoria Central da permissão- para efetuar em prestações mensais o pagamento da
multa de 2 :000%00 a que foi condenado em virtude do auto deDolores Albano Ribas. — Deferjaa.
• -Repúb l ica:
in fração n. 7. do 1937, proferiu, em data de '8 do córrente; o seContadoria
Cenlrst
da
.
na
Protocolado
,
P. C... 7.799 de .193S s-s
guinte • despacho:
.
República — Elvira Gliirna. rães Ferraz. — Deforido.•Contadarir Cent ealG. 7.800 de 193$ — Protacolatie
"Já •tecorren: até aqui, da data. cai que foi formulado• o re•
Deferido.
. atepahnea
orlanao Araujo BernardPs,
qáerimento d ' lIs. 14, prazo superior a cinco. meses._
P ,, b , irado por ter saído eo:n iluorr eçõ osun "Dial:to:Oficial" da
NeSsa conformidad 3, indefiro 'o pedido, por 'isso que . o impedia !7 rio (fe •-:eitibro de- 1938: .
P. C. 6:6(37 de 1938 -- Piao ()solado na 1:on1releris -Central :.-ott _ tilinte foi praticamente atendido.
Restitua-se o auto anexo á 'Delegacia -Fiscal.. em "dkataas. :Geraiar,
GuimarãeS.,-- Indeferi to,ss.
Bi ir
•
-•
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— Ao Sr. deleeado fiscal em Mato Grosso:
N. 7e:
ismeinieando, ter resolvido que o ageete fiscal do
impo s to de coesieno no inte r ior do E s tado de Sergipe, Geueldiett
Pires Pires de leivt.dra, que serve como em:em p am-1n da Fiscalizacão
do bêto nas Operaçõt‘s Bancárias nesse Estado, passe a ter ceei:cicio na mesma fiscatização no interior do Estado de São Paulo.
— Ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal:
N. 533 — Comunicando que, o senhor ministro da Fazenda, por
despacho de 5 do corrente, proferiu no processo fichado sob Muriero
65.797, de 1938, resolveu indeferir a solicitação feita por Gaspar
Martins Moreira, despachante da Prefeitora Municipal do Distrito
Federal, no sentido de lhe ser permitido desempenhar, cumulativamente, identicas funções nessa Repartição.
— Ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal:
N. 534 — Comunicando que, o senhor ministro da Fazenda. a
quem foi presente o processo fichado sob o n. 81.360, de 1938, em
que a Companhia Cervejaria Brahma pede restituição de adicionais,
exarou, em 29 de novembro último, o seguinte despacho:
"Aprovo o despacho do senhor diretor da Recebedoria do Distrito Federar.
— Ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal:
N. 535 — Comunicando que, o senhor ministro da Fazenda.
por despacho de 13 do corrente, proferido no processo fichado sob
n. 15.524, de 1938, resolveu indeferir a solicttação feita por José
Pereira de Sousa, estabelecido com o comércio de botequim á estrada . Marechal Rangel n. 837, para o fim de ser levantada a perempção em que incorreu no processo n. 38.956, de 1938, referente
is transferência "ex-officio" do seu estabelecimento e multa de réis
125$000 aplicada por essa repartição.
N. 536 — Comunicando que, o senhor diretor geral, tendo rireDente o processo fichado sob n. 91.801. de 1936. em que Gabriel
'orge Ward, estabelecido á avenida Tomé de Sousa ri. 120. multado
j
°Dl 1:~000, em virtude do auto de infração n. 10, de 1936. perle
para solver em prestações mensais a sua divida para com a Fazenda
Nacional, proferiu. em data de G tio corrente, o seguinte despacho:
"O requerente, com a simples demora verificada na solueão do
seu requerimento, que é datado de 14 de outubro de 1930, foi praticamente atendido.
Nessa conformidade, indefiro o pedido.
Restitua-se o auto anexo 'á Recebedoria do Distrito Federal".
— Ao Sr. diretor do Domínio da União:
N. 681 — Restituindo a i a via da fatura de material forneeido
pelq Serviço de Almoxarifado dessa Repartição a esta Diretoria.
— Ao Sr. diretor do Imposto. de Renda:
N. 244 — Comunicando que o Sr. diretor geral, tende presente o
processo fichado sob n. 36.478, de 1938, em que Antenor Guimarães,
funcionário, aposentado, da Caixa Econômica Federal. solicita iammissão para pagar em prestações mensais o imposto de renda relativo aos exercícios de 1932 a itni, proferim-em data de G do corrente,
o seguinte despacho:
"Tratando-se' de pedido para pagamento do débito cri quatro
prestações mensais, "datado de 25 de maio último", arquive-se o processo, por isso que o impetrante, com a simples demora verificada na
Solução de dito pedido, foi praticameute atendido."
N. 245 — Comunicando que o Sr. ministro da Fazendo, por des•
pacho de 30 de novembro último, proferido no processo fichado sob
n. 70.482, de 1938. resolveu indeferir a solicitação do capitão-tenentç
reformado da Armada Nacienal. Anibal Moreira Pinto, no sentido de
lhe ser dispensado e pagamento do imposto de renda e respectiva
multa, -referente ao exerciei e de 1933, alegando, para justificar tal
pedido, ter sofrido diminuir:ao nos seus vencimentos em virtude de
ter sitiei reformado administrativamente.
N. 243 . — Comunicando que o Sr. ministro da Fazenda, tendo
presente o processo fichado sob n. 77.837, de 1938, em que o general
de divisão Pedro Aurélio, de Góis Monteiro, pede a anulação de lançamento "ex-officio". referente ao exercício de 1932 para o firo cie ser
aceita a declaração que posteriormente apresentou, para efeite de
pagamento do imposto simples que fôr devido, uma vez que se encontrava em operaçõeS militares fora da sua sede, na Opoca psóoria
para apresentaeão das • declarações referentes ao mesmo cate:cicio,
proferiu, em data de 30 de novembro último. o seguinte despecim:
"Deferido, por equidade."
— Ao Dr. juiz de Direito de São Vicente — São Vicente —
tecle do Rio Grande de Sol:
N. 682 — Tendo em vista a consulta formulada no oficio e. 2ar•
de st t de outubro último, desse Juízo, transmito a V. Ex. came
circular n. 40, de 30 de julho pretérito, desta Diretoria, publicaste no
Picfrio Oficial de 2 de aaosto segainte, pela quel se verifica tom O assunto tratado no efício supra-referido já foi resolvido por tuar
(Processo ri. 92,046138.)
Sr. geree;t2 da Casa Bancária "Ribeiro Junqueira, ire e
Itaperune:
• Piefe : t.o"
A. 1.481 — Solicitando proattlincias no sentido d e ser remetido.
corn- urganeia, a esta Diretoria. acompanhado da publicação respectiva, o belnecete desse estabelecimento relativo ao mê s de junto deste
ano, que deixou de ser enviado na época próprio, (Proreseo nOrrie-ro 77.1!.)
N. 691: — O Sr. diretor das Rendas Internas rio Te s eure Nacelnal
~Iara ao Fse. superintendente da Fiscalização do Selo mis Operações
Banciáriae..para :seu conhecimento e devidos fina que. tendo presente
o processo encaminhado á esta Diretoria, cern à remessa n. 163. de 24
ale novemibro último. dessa renartição. e fichado rio. Tesome, Neetered
•

"
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sob n. 6.693, de 1938, de interesse da Cor, panhia de Níquel do Isresil.
proferiu], em 10 do corrente, o seguinte oespache:
'lnilefiro (.n lcd udo it falta de amparo legal.
:•! •
(ice-se, portne. nevo selo. sem
•-•
acido coro o raet-,O, ido per esta Direteria 110 PIVCN;.. rn e. 2'
• te.
ano, de que dá conta a portaria O. 20e, indicada na intermeefi
Cernunique-see'
N. 693 — O Sr. diretur das nilida, Talemos dl) Naeomal
dee.lara ao Sr. superintendente da Fiscalização do Seio nas letertmees
Bancárias, para seu conhecimento e devidos fins, ter restevat., que o
agente fiscal do imeosto de consumo no anterior de le t:J ie,:ee,
Geraldino Piles de Oliveira, que se encontia na ris :ma laseenzaeão
no Estado de Mato Grosso, passe a servir no interior 11, eatmte de São
Paulo.
N. 694 — O Sr. diretor das Rendas Internas do Tesouro Nacional
declara ao agente fiscal do imposto de consumo no interior do Estado
de Sergipe, Geraldino Pires de Oliveira, servindo como encarregado
da Fiscalização do Selo nas Operações Bancárias no Estado de Mato
Grosso, ter resolvido designá-lo para servir como auxiliar da mesma
Fiscalização no interior do Estado de São Paulo.

Diretoria do Domínio da União
.DIvISA0 DE CADASTRO E REGISTRO
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 15 de dezembro de 1938
'Ofícios:
N. 1.308-D. A. — Ao Sr. diretor do Material do Depar1arnent0
dus Correios e 'Telégrafos — Solicitando sejam remetidas a esta dirttoria duas cópias dkt planta do próprio nacional onde funciona a
agência postal-telegráfica de Durandé, município dc Manhuiniinna
ro Estado de Minas Gerais.
N. 1.313-D. A. — Ao Sr. diretor da Diretoria do Saneamento
da Baixada Fluminense — Comunicando não pertencer à União (1
Provei de que trata o ofício n. 620, de 9 de agosto último.
N, 1.314-D. A. — Ao Sr. diretor de Contabilidade do Ministerio
da Justiça e Negócios Interiores — Comunicando existir em depósito
nos armazéns do Porto de Vitdada. no`Estado do Espírito Santo, 665
e:agradados que contém urnas de aço.
N. 1,310-1). A. — Ao Sr. diretor do Patrimônio da Prefeilera
do Distrito Federal — Reiterando os termos do oficio n. 338-D. A.,
de 2 de abril último.
N. 54-D. — Ao Sr. M. 1. Stafford, American Consdlate Geareal Rio de Janeiro — Respondendo ao ofício n. 832.3, de 28 de oule i to último,
EXPEDIENTE DO SR. CHEFE 01 DIVISÃO

Dia 20 de dezembro de 1938
Processos:
N. 56,279-36 — Relativo ao aforamento de terreno de marinha
situado na avenida Ordem e Progresso, cidade de Vitória, requerido
poe SílviO Veridino de Aguiar. — Encaminhe-se ao Serviço Regional
do Domínio da União no Estado do Espírito Santo. — Bento Pleary
da Bocha •
N. 24.467-37 . — Ofício n. 40, de 19 de janeiro de 1937, do Campo
de sementes São Simão, sobre a isenção de aluguel de casa acis
cionários contratados (trabalhadores rurais). — Encaminhe-se ao
Serviço Regional do Domínio da União no Estado de São Paulo. —
Bento Fleury
Pecha.
DIVISÃO DE ENGENHARIA E OBRAS
ExPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 19 de dezembro de 1938
fie
:
N. $i8 — Ao Sr. chefe do S. R. D. U. no Estado do Rio de Janeire — necomendando a devo/tição do processo n. 15.893-35.
N. 820 -- Ao Se. chefe do S. R. D. U., no Estado da Pareiba
.frenecrevendo os termos do ofício n. aa, de 19 de julho ultimo,
ao:ore:to à Delegacia Fiscal naquele Felndo.
Dia 20
Peoreseo u. 86.934-34 — Empresa Industrial São Cristóvão, ee(merendo arrendamento de terrenos alagados- de mangues, situados no
1 etede de — Arrecade-se preliminarmente a taxá de meiem.
de ..1.1a e olte o processo a despacho. — Ulpiano de Bari'08.
01 te t os :
N. 821 — Ao Sr. diretor geral da Fazenda Nacional — Comunieande haver sido tomadas as providências necessárias ao pronto andamento do processo n. 85.94048.
N. 53 — Ao Sr. interventor federal no Estado do Nmeiati — Solteitendo providências sobre terrenos de marinha situades na cid: 1U.'
fi n Pernil:varia. raquete Estado.
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Dia 19 de dezembro de 1938

EXPEDIENTE DO SR. CHEFE DE

Processos:
N. 87.461-38 - Oficio n. 65, de 5 de 11 wembr {Mim, da Alfândega de Manaus, referente a obras nece:-.."tiaas ao ( . 1ifício onde, a
mesma está instalada. - Solicitada aiii1Wir ia ilo :3. R. D. U. no
Estado do Amazonas. - A. C. Merchant/.
Dia 20
N. 87.487-38 - Oficio n. 70, de 5 de no ,:nni)ro úllinto, da Alfândega de Manaus, sobre obras necessárias à ies] de Rendas de
Porto Velho. - Solicitada au@liéncia do S. Il. D. U. no Estado do
Amazonas. - A. C. Marchand.
Câmara de Reajustamento Econômico
Expediente do dia 22 de dezembro de 1938 .
Foi mandada protocolar a . petição de pedido de reconOidétatIO
referente ao processo de n. 3.903.
Mandou-se dar as certidões pedidas de referência aos processos
de ns. 29.630, 30.026, 28.838, 27.527.
Foram mandados notificar para cumprimento de formalidades
indispensáveis os interessados no processo de a. 28.972.
O Sr. Presidente despachou favoravelmente as petições em que
os interessados nos processos de as. 29.640 e s/n., pediam a juntada
de documentos.
Por despacho do Sr. Presidente foi enviado h. respectiva Agência do Banco do Brasil para a devida Instruo o processo Çl.e
mero 27.136.
Recebedoria do Distrito Federai
EXPEDIENTE DO BR. DIRETOR

Dia 22 de dezembro de 1938
Precatórias:
N. 45.146 - Juizo da ia Preteria Criminal, entrega de 3008000,
"a favor de Ernani Correia. - Cumpra-se.
N. 45.142 - Juizo da 1 • Preteria Criminal, entrega de 3008000,
a favor de Herminio Afonso de Sousa. - Idem.
N. 45.145 - Juizo da I. Preteria Criminal, entrega de 300$000,
a favor de Paschoal Magnelli. - Idem.
N. 45.143 - Juizo da 14 Pretoria Criminal, entrega de 3008000,
a favor de Herminio Afonso de Sousa. - Idem.
N. 45.141 - Juizo da 1' Preteria Criminal, entrega de 2008000,
á favor de Dr. Fernando Carlos Lemos de Carvalho. - Idem.
Requerimentos:
N. 49.990 - Temistocles Vidal. - Imponho de acórde com O
parecer a pena de revalidação corespondente ao sélo devido. Publicado o despacho e decorrido o prazo legal, remeta-se o processo a
Procuradoria Geral da Fazenda Pública para a inscrição da divida.
N. 48.782 - A. Rodrigues de Sá. - Idem.
N. 49.015 - Nogueira Irmão & Comp. - Idem.
N. 48.988 - João de Lemos Viana. - Idem.
N. 48.989 - Comp. Fiação e Tecidos Confiança Industrial. ._
Idem.
N. 48.152 - Kuhn & Compp Ltda. - Idem.
N. 44.792 - Guilherme Hurnitzoch & Comp. Ltda. - Altere-se
a classificação rara "droguista e fabricante de tintas" a pedir de
novembro finde.
N. 40.754 - Delgado & Ferreira, de acÔrdo com a informação
e parecer. - Intime-se para efetuar o pagamento no prazo de oito
dias, sob as penas da lei.
N. 41.461 - Israel Scwartz. - Idem.
N. 43.236 - Matias & Mesquita. - Idem.
N. 6.698 - Carmine Carnevale. - Idem.
N. 46.569 - Fonseca & Guedes. - Idem.
N. 45.661 -3. P. de Sousa & Comp. - Idem.
N. 48.155 - Ismael de Amorin2 Bezerra. - De nardo com a
Informação e parecer, imponho ao requerente a pena de revalidação
correspondente ao sèlo devido.
N. 43.162 - Gustavo Antunes de Malo z . - Intime-se Gustavo
Antunes de Matos por seu procurador o advogado Valdemar Maia a
pagar o sèlo da certidão que requereu sob pena de cobrança executiva.
Auto n. 565, de 1938 - e/ A. Matias. - Á vista do que consta
deste processo e atendendo ao fato de não ter havido venda, estando
a mercadoria em sua embalagem originária, julgo improcedente o
auto de fls. 5 e determino o seu arquivameni o.
Anotada a decisão, entregue-se a mercadoria e selos mediante
recibo.
Foram, ainda, julgados improcedentes os seguintes autos:
N. 608-38 - c/ França Pomes & Comp.
Comp. (Drogaria Sul AmérfN. 611-38 - c/ Silva Gomes
cana) .
N. 613-38 -'e/ Reis & Jacobsen - São Paulo.
N. 602-38 - c/ Alvaro Bustamanto & Co:rp.
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Auto n. 485, de 1936, contra G. Bassingart:
vista do que connsta deste processo, que correu a revelia,
julgo procedente o auto de fls. 3 e 4 e. imponho a firma G. Bas,
singart, a multa de 4008000, maximo do artigo 112 § 1°, letra b combinada com' os acta. 88 e 122, do regulamento anexo ao decreto mi,
mero 17.464, de 6 de outubro de 1926.
Intime-se para recolhimento da multa no prazo de 30 dias, sob
pena de cobrança executiva, sujeitando-se, ainda, áás demais sul...,
ções legais, resalvado o direito de recurso dentro de. 20 dias, obseroA
vades as exigências do decreto-lei 607, de 10 de éagosto de 1936.
Foram, ainda julgados procedentes os seguintes autos:
N, 481-36 - Contra G. M. Feijó, multa 2008000.
N. 498-38 - Contra Ramiro Ribeiro, multa 1008000.
N. 610-38 - Contra Perfumaria Lopes S. A., multa 2008000.
Contra Milano & Comp. - São Paulo, - multa
:0.084NN
O20,
O diretor, atendendo a que o artigo 1 do Decreto-lei
de 1937, estipulou verdadeiro compromisso,
1(1.6;516:d8edezembro
mediante o qual ficam os interessados obrigados a provar, dentro de
prazo de 30 dias, haverem intentado em Juizo ação anulatória dI
processo que houver dado causa à exigência fiscal;
Atendendo a que o depósito por ventura feito em obediência
ao preceito legal citado, só é conversivel em renda si os interessados
deixarem de dar cumprimento áquele compromisso, tornando-se
conversivel no caso contrário e imobilisado até que tenha passado mil
julgado perante o poder judiciário a ação ajuizada;
Atendendo a que o referido depósito precisa de ser escriturado
oom todos os esclarecimentos e perfeita lndividualização,,a bem doe
interesses da Fazenda, e para maior segurança das partes, evitando.
se qualquer dúvida ou confusão por ocasião da sua futura restitui..
tão ou conversão em renda quando terminado o processo Judicial
quasi sempre bastante demorado;
Declara aos senhores subdiretores desta Reõebedoria que os de.
pósitos a que se refere o citado artigo 1 sé podem ser recebidos mediante requerimento ou petição dos interessados e despacho dcetii
Diretoria e não simplesmente por meio de guia sendo escriturados
no Caixa Especial de Depósitos e Cauções, observadas a respeito as
normas estabelecidas no Capitulo II do Título V do Regulamento dei
Código de Contabilidade da União.
EXPEDIENTE DO SR. ASSISTRNTR

Dia 22 de dezembro de 1938
Requerimentos:
N. 14.846 - Alcino Coelho Vieira. - Ordeno a baixa •ex-effl.
elo" prop osta. Imponho a Alcino Coelho Vieira a multa' de 5080004
mínimo da lei.
N. 22.012 - Graciano Monteiro da Silva. - Idem.
N. 15.698 - João Ferreira & Martins. - Idem.
N. 7.028 - "A Nação". - Idem.
N. 24.478 - Companhia Propaganda Administração 6 Comércio,
Averbe-se.. Imponho à Companhia Administrativa e Comércio g
multa de 50000, mínimo da lei.
P+ 18.479 - José Marques. - Idem.
N. 18.397 - Manuel José da Silva. - Idem.
34. 17.444 - Jorge Moreira de Barros. - Idem.
N. 48.669 - Otávio de Brito Martins. - Imponho a Otávio
fir:to Martins a multa de 1008000, mínimo da lei.
N. 48.e71 - José Pires: - Idem.
N. 48.672 - Whdetney Moreira Guimarães. - Idem.
Adriano Maria da Costa. - Idem.
N. 48.670
N. 48.668 - José Gonçalves Bastos. - Idem.
N. 48.667 - Henrique Uaks. - Idem.
N. 48.666 - Valter Porto Monteiro. - Idem.
N. 48.639 - Tibúrcio Slamoviks. - Idem.
N. 48.664 - Luiz da Silva Rocha. - Idem.
N. 48.653 - Celso Milton Poley. - Idem.
N. 13.426 - Tarifa Abrão. - Inscreva-se a coleta de fie. 2,
com a nota de "isento".
N. 42.629 -Ginevra Ravazzi Martoglio. - Paca-se a retifica..
tão em face da prova que me foi exibida.
Notificações:,
N. 1.096 - Joaquim Vilela - Sidõnio Pais n. 53. - Multa de -1958000, mais a importância de 1958000, relativa a emolumentos
registro. Prazo 20 dias, Intime-se.
CertidÕes:
N. 48.723 - Joaquim Leandro da Mota.
Certifique-8e P. Mugi
constar.
Idem.
N. 43.294 - Norival Azeredo Menezes.
Diretoria do Imposto de Rendai
EaPEDIENTE DO SR. DIFISTOR

••

Dia 21 de dezembro de 1938
UI1CiOS expedidos:
Sr. diretor da Companhia de Navegação "Lloyd Brasileiro
N. 253 - ReciLisitando transporte para oito caixotes' contendi
material de expediente destinado à Secção de Porto Alegre e MOO
dua::, maquinas de escrever "Remington".
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r,
l
- Sr. diretc7. da Despesa Pública:
N. 13.095-38 - Abel José Barbosa. - Certifique - se o que
Ns. 6501651 -- Transmitindo processo em que é interessada a constar.'
I
Emorêsa de Nav pgação Fluvial de Migueis & Comp.. referente a
N. 17.733-38 - Maria da Glória Antunes de Andrade. - Cer: eeltas.
tifique-se o que constar.
Sr.
presidinte
do
Instituto
Nacional
de
'revidencia:
N. 18.721-38 - Aços Styria Limitada. - Certifique-se o que
N. 1.162 - Solicitando inforniaes.
constar.
- Sr. genera - diretor provisório de Armas:
N. 19.200-3d - A. Fernandes S. Lemos.. - Prove haver pwri o
Ns. 1.16311b4 - Solicitando informações.
imposto do exercício de 1938.
- Sr. chefe da Secção de Minas Gerais:
N. 19.312-38 - Alfaya Martinez & Comp. - Prove o inicio do
N. 2.016¡20 - Remetendo processos cio que são interessados negócio.
de
Azevedo
Câmara
e
Cândido
de
Andrade.
,
\sa.fos
N. 1.034- - Carmen Barbosa França de Oliveira Castro. - Sr. chefe da, Secção do Rio Grande do
De {wOcclo colo o pa reet-1: fls, e minuta e de cálculo de fls., retifiN.
2.021
Idem,
em
que
é
interessado
Luiz
Eugànie
Peixoto
de
,
que-se o lançamento.
i y rei tas Abreu.
N. 2.261-38 - Hans Muellel. - Deferido. Pelos fundamentos
i
- Sr. chefe da Secção do Geará:
i
N. 2.022 - Idem, em que é interessado André Beenardino do parecer, cancele-se o lançamento.
N. 5.762-36 - Companhia de Fiação e Tecidos Corcovado. --liaves.
Pague a taxa devida na forma do art. 16 do decreto 24.763, de 14- Sr. chefe da Senão do Paraná:
L.
7-1934.
N. 2.023 - Idem, em que é interessado José Geminiano Cidade.
N. 7.478-38 - Djahna Antão Nunes. - De acórdo com o pare- Sr. chefe da Secção de Paraíba:
cer„indefiro a petição de fls. Prossiga-se na cobrança do débito reN. 2.024 - Idem, em que é interessado Cândido de Andrade.
---= +
gularmente apurado em lançamento ex.:officio.
- Sr. chefe da Secção de Niterói:
Ns. 2.025128 - Remetendo processos em são inceressado.: Leon
N. 7.748-37 - Cleto Barreto. - O documento apresentado não
f gob ic h e z , Júlio Ribeiro Sobral, Alcides Augusto Rist e Erni'. Cleff.
faz prova do quantuni auferido no ano de base do imposto, referias,
Telegrama expedido:
do-se apenas ao vencimento fixo estabelecido para o ano de 1931.
Chefe da Secção da Paraíba:
Em tais condições e por ter sido efetuado com apóio em informação
N. 181 - Sobre objeto de serviço.
do Tesouio do Estado de Santa Catarina, mantenho o lançamento
impugnado.
Ofícios expedidos em 22 de dezembro de 1938
N. 7.869-38 - Vítor Wellisch. - De acórdo com o parecer
N. 3.329 - Provedoria e Resíduos - Prestando informação deixo de tomar conhecimento da reclamação, por apresentada fora
eobre o espólio de Ana Rebelo da Silva Ferreira das Neves.
legal.
N. 3.330 - 3" Vara Cível - Prestando informação sobre o es- do prazo
N. 8.441-38 - Nelson Tinoco. - De acórdo com o parecer,
pólio de Frandiser, Gonçalves da Silva.
N. 3.331 - Provedoria e Resíduos - Prestando informação mantenho o lançamento.
N. 9.006-38 - Manuel Paiva. - Não estando positivada a data
*obre o espólio do Beatriz Cota de Almeida Gama.
N. 3.332 - Provedoria e Resíduos - Prestando informação do recebimento pelo interessado, da notificação de lançamento, tomo
conhecimento da reclamação, mas para indeferi-la por falta de amsobre o espólio de Alexander Scott.
N. 3.333 - Provedoria e Resíduos - Prestando informação paro legal. Mantenho o lançamento, regularmente procedido.
.
N. 19.510-38 - João de Miranda Valverde. - Por falta de ameobre e espólio de António Ribeiro França.
N. 3.334 - 2' Vara de órfãos - Prestando informação sobre o paro legal, indeferido. Prossiga-se na cobrança do débito e arquivese o processo.
espólio de Manuel Luiz de Barros.
N. 9.182-38 - Gordon Henry Parkes. - Indeferido. De acórdci
N. 3.335 - Provedoria e Resíduos - Prestando informação
com o parecer, mantenho o lançamento.
Obbre o espólio de Antônio de Sá Teixeira Azeredo.
N. 3.336 -: 2* Vara de Órfãos - Prestando informação sobre. o
N. 10.423-38 - Dulce Marinho Rego. - Indeferido, por falta
de amparo legal. Mantenho o lançamento.
espólio de Remo ou Rêmulo Severo.
N. 3.337 - 2' Vara Cível - Prestando informação sobre o esN. 10.433-38 - Almir Paranhos Ferreira. - Indeferido, ex-vi
• ,, pólio de Lino Deocleciano dos Santos.
do dispesto no art. 88, § 1* do regulamento dêste imposto. Mantenho,
N. 3.338 - 3* Vara Cível - Prestando informação sobre o es- pois, o lançamento.
pólio de Júlio Machado Serpa.
. N. 8.991-38 - Haroldo Teixeira Valadão. - De acórdo com
• N. 3.339 - 2` Vara de órfãos - Prestando informação sobre o parecer. indefiro a petição de fls, para manter o lançamento. Os
de
João
Martins
Pimenta.
.bspólio
proventos estranhos ao exercicio da advocacia não podem ser consiN. 3.340 - 54 Vara Orei - Prestando informação sobre e es- derados para se aquilatar da proporcionalidade de deduções da c,é-g
,p6lio de Joaquim Cerqueira.
dula D.
N 3.341 - 3' Vara Cível - Prestando informação sobre o espólio de José Pinto de Oliveira.
Segundo Conselho de Contribuintes
N. 3.342 - 2' Vara de órfãos - Pzestandrb intermação sobre o
¡espólio de Antónie Francisco Ariza.
, N. 3.343 - 1" Vara de Órfãos - Prestando informiiçãe irára o RESUMO Dl SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16 DE DEZELMBRO DE 1938,
Às 14 HORAS
'papólio de Galileu Ferraro.
N. 3.34-1 - 6' Vara Cível - Prestando informação sobre a firma
Compareceram os Srs. Genaro Vidal. Leite Ribeiro, presidente;
t°uilherme MoUler.
N. 3.345 - 2' Vara Cível - Prestando informação sobre o es- Janserico de Assis, vice-presidente; Francisco Brandão Cavalcanti,
Vicente de Paulo Galliez e Gustavo Linhares Bentenmüller, membros
pólio de Neréa Acosta de Noronha.
N. 3.346 - 6' Vara Cível - Prestando informáeão sobre o es- do Conselho; o Si,. Oton de Melo, representante da Fazenda Pública, e
t
o eecretário do Conselho Sr. Frederico Diniz Martins. O Sr. José Fran!Pólio •le José Maria de Lima.
de Matos justifica a sua ausência, por motivo de doença.
N. 3.347 - 6' Vara Cível - Prestando informação sobre o es- ciscoAberta
a sessão, foi lida e aprovada a ata da se.,são anterior, realzidora
da
Mota
.Muniz
Barreto
e
de
Valentina
Muniz
Barde
pólio,
1;zada no dia 13 do corrente.
peto
N. 3.348 - 6' Vara Cível - Prestando informação sobre a
Passando-se ordem
à
do dia, foram julgados os seguintes recursost
Companhia de Eeguros Marítimos e Terrestres União oins ProprietáAcordãos:
/pios e. outros
Vara de Órfãos - Prestando informação sobre o
N. 3.349 N. 6.799 - Recurso n. 347-11 - Fidelis Rosito - Imposto de
--„....pspólio do Dr. Frdederico Pupo Nogueira.
consumo - Pedido de reconsideração do acordão a. 3.929 - AlfânN. 3.350 - 2' Vara Cível - Prestando informação sobre o es- dega de Porto Alegre - Relator., Sr. Genaro Vidal. - Indefere-se o
tio de Clara Stamm dos Santos.
pedido de reconsideração, uranunemente. Ausente o Sr. José F. de

r

[ots

Requerimentos despachados
Dia 22 de dezembro de 1938
_ N. 7.913-38 - Amaurí Batista Nunes. - Deferido. De acórdo
m o parecer, cancele-se o lançamento.
N. 8.226-38 - Ari Tompson Correia de Sá. - Indeferido. De
wordo com O parecer, mantenho o lançamento.
N. 8.772-38 - Alberto Vincentl. - Indeferido. De acôrdo com
i
§ parecer, mantenho o lançamento.
N. 8.909-38 - Maria José Cordovil da Silveira. - De acórdo.
tifique-se o lançamento como se prop6e.
N. 19.652-38 - Olalo Egidie de Sousa Aranha. - Certifiqueo que cometer.
N. 2.944-36 - Espólio de Abraham Lincoln rotter. - Retifie-se o lançamento do exereieio de 1033. de acórdo com a minuta
ie oftioulo de fls.

Matos.

N.

6.800 - Recurso n. .371-R - Scavino, Bertuzzi & Comp. - Im-

posto de consumo - Pedido de reconsideração do aeordão n. 5.881 Delegacia Fiscal no Rio Grande do Sul - Relator, Sr. Vicente Galliez.,
- Indefere-se o pedido de reconsideração, unanimemente. Ausente
o Sr. José F. de Matos.
N. 0.801 - Recurso n. 6.556 - António T. Castro - Imposto de
consumo - Recebedoria Federal em São Paulo - Relator, Sr. Genare
Vidal. - Nega-de pl'ovimento ao recurso, contra o voto do Sr. presi-

derte. É designado o Sr, Galliez para redigir o aeordão. Ausente O

Sr. José F. de Matos.
N. 6.802 - Recurso n. 7.086 - Cristiano Moog - Imposto de
consumo - Delegaria Fiscal no Rio Grande do Sul - "ex-officio" Relator, Sr. Janserlec de Assis. - Nega-se provixnento ao recurso
"ex-afficio", unanimemente. Ausente o Sr. José F. cie Matos.
N. 6.803 - Recurso n. 7.110 - Manuel Ptibeiro de Sousa - Decrei 17.101. de 192G. c 23.6M, de 1933 - Delegacia Fiscal em
Minas Gerais - "ex-officio" - Reitor, Sr. Gustav:, BeatenrniBler -
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N. 7.143 - S. A. arneiro & Monteiro - Decreto n. 23.66
Impcoido o Sr. Janserico de Assis. - Toma-se conifecimento do recurso "ex-officio", para o fim de julgar-se improcedente o auto, una- de 1933 - Recebedoria do Distrito Federal - Relatar Sr. Band Cavalcanti.
nimemente. .Ausente o Sr. José k. de Matos.
N. 6.804 - Recurso n. 7.111 - Aristidcs Dornelas Coimbra e José
N. 7.151 - Manuel Pedro Irmãos - Imposto de codumo -0
da Costa Carvalho - Decretos ns:. 17.16/, dc 1926, e 23.664, de 1933 - Delegacia Fiscal em Sergipe - Relator Sr. Brandão Cavalcanti.
Relator, Sr. GeDelegacia Fiscal em Minas Gerais - "ex-officio '
N. 7.168- Instituto Pinheiroe - Decreto n. 22.262, de 1933
Balo Vidat Impedido o sr. Janserico da Assis -- o Sr. José Recebedoria Fiscal em São Paulo - "ex-officio" - 'Relator
F. de Matos. - Nega-se provim-cato ao recurso 'ex-offlelo", unanime- Janserico de Assis.
mente,
N. 7.191 - Irmãos Bongiovani - Imposto de consumo N. 6.805 - Recurso n.1.114 - Jesuino Lapas -- Decreto n. 3.01, cebedoria Fiscal em São Paulo - Relator Sr. Genaro Vidal.
de 1938 - Delegacia Fiscal em Minas Gerais - RelaLor, Sr. Gustavo
N. 7.197- A. Pel/egrini - Imposto de consumo - Recebedor
Bentenmüller - impedido o Sr. Jaaacrico de Assis. - Nega-se pro- Fiscal em São Paulo - Relata," Sr. Genaro Vidal.
vimento ao recurso, unanimemente. Ausente o Sr. José F. de Matos.
N. 7.203 - Paseoal Umherto Garofalo - Imposto de consumi/
N. 6.806 - Recurso 11.7.123 - Pedro Rodrigues do Barros Delegacia Fiscal em São Paulo - Relator Sr. Genaro Vidal.
Decretos ns. 17.464, de 1926, e 23.664, da 1933 - Voluntário e "exN. 7.209 - Pedro Zaterca & Cia - Decreto n. 23.664, de 1934
officio" - Delegacia Fiãcal em Pernambuco - Relator, $r. Jauserico - Delegacia Fiscal cm São Paulo - "ex-officio" - Relator Sr. GIM,
de Assis. - Nega-se provimento aos recursos, "ex-officio" e volun- Lavo Bentenmüller.
N. 7.210 - Rugai & Cia - Decreto n. 23.664, de 1933 tário, unanimemente. Ausente o Sr. José F. de Matos.
legacia Fiscal em São Paulo - Relator Sr. Genaro Vidal.
N. 6.807 - Recurso n. 7.135 - Amadeu Salerno - Impcsto
N. 7.222 - Alberto Stievani - Decreto n. 22.262. de 1932
consumo - Relegacia Fiscal em Minas Gerais - Relator, Sr. Genaro
Vidal - Impedido o Sr. Janserico de Assis. - Nega-se provimento Delegacia Fiscal em iSão Paulo - Relator Sr. Genaro Vidal.
N. 7.226 - Joao Batista Lourenço - Imposto de consumo
ao recurso, unanimemente. Ausente o Sr. José F. de Matos.
N. 6.808 - Recurso n. 7.154 - Arlindo Pinheiro - Imposto de Delegacia Fiscal em Minas Gerais - Relator Sr. Gustavo Bento
consumo - Delegacia Fiscal na Baia - Relator, Sr. Gustavo Ben- müller.
N. 7.227 - Chicre Francisco - Lnposto de consumo - Dei
tenmüller. -Nega-se provimento ao recurso, unanimemente. Ausento
gacia Fiscal em Minas Gerais - Relator Sr. Genaro Vidal. o Sr. José F. de Matos.
N. 6.809 - Recurso n. 7.171 - P. Ebraico - Decreto n. 22.262. pedido o Sr. Janserico co ASSIS.
N. 7.232 - Moisés Farah & Irmão - Imposto de consumo
de 1932 - (Consulta) - Recebedoria Federal em São Paulo
officio" Relator, Sr. Vice,nte Galliez. - Toma-se conhecimento da Delegacia Fiscal em Minas Gerais - Relator Sr. Genaro Vidal.
recurso "ex-officio" para serem os produtos considerados sujeitos ao Impedido o Sr. .Tanserico de Assis.
N. 7.252 - António de Sousa Rabelo e João Freire de Assis
pagamento do imposto
' de coo3unio, unanimemente. Ausente o Sr. Jogé
Imposto de consumo - Delegacia Fiscal na Bafa - Relator Sr. J
F. de Matos.
N. 6.810 - Recurso n. 7.180 - Irmãos Bandieri, sues. de Amaded serico de Assis.
N. 7.258 - Vitalino Veríssimo de Sousa - Imposto de cous
Bandieri - Imposto de consumo - Recebedoria Federal em São Paulo
Relatei.. Sr. Janserico de Assis. - Da-se provimento, em parte, ao mo - Delegacia Fiscal no Piauí - Relator Sr. Janserico de AssiS
recurso, para reduzir-se a multa a 200-1000, rninimo dos arts. 72 e 81, - N. 7.264 - Empresa Sul Brasileira de Eletricidade S. A..
do regulamento anexo ao decreto n. 17.464, de 1926, unanimemente. fTE Indústria Thermo Eletrica- Ltd. - Imposto de consumo legacia Fiscal em Santa Catarina - Relator Sr. Janserie,o de Ânsia
Ausente o Sr. José F. de Mat.is.
N. 7.268 - Said M. Mattar e Said Mattar & Cia. - Doere
N. 6.811 - Recurso n. 7.189 - Fábrica de Artefatos de Aço Tupi
Ltda. - Decreto n. 22.262, de 1932 - . Recebedoria Federal em São ,ns. 17.464, de 1926 e 23.664, de 1933 - Delegacia Fiscal em Mi
Paulo - "ex-officio" - Relator, Sr. Vicente Galliez. - Nega-se pro- Gerais - "ex-officio" - Relator Sr. Gustavo Bentenmüller vimento ao recurso "ex-officio", unanimemente. Ausente o Sr. José pedido o Sr. Janserico de Assis.
N. 7.270 - Antônio Silveira da Costa - Imposto de eonsu
F. de Matos.
N. 6.812 - Reçurso n. 7.195 - Caetano Marengo - Decreto - Delegacia Fiscal em São Paulo - "ex-officio" - Relator Sr. J
n. 22.262, de 1952- Recebedoria Federal em São Paulo - "ex-offic:o" seriei) de Assis.
N. 7.274 - José Ferrado - • Imposto de consumo - (Canana
- Relator, Sr. Vicente Galliez - Impedido o Sr. Gustavo Bentenmüller.
Nega-se provimento ao recurso d ex-officio", unanimemente. Au- - Recebedoria de Distrito Federal - "ex-officio" - Relator Sr. G
Lavo Bentenmüller.
tente o Sr. José F. de Matos.
N. 7.276 - Trussardi Cia - Imposto de consumo (Consultai
N. 6.813- Recurso n. 7.208 - Prieto & Garcia - Imposto de
consumo - Delegacia Fiscal em São Paulo - Relatei', Sr. Vicente Recebedoria Fiscal em São Paulo - "ex-officio" - Re/ator Sr. J
Galliez. - Nega-se provimento ao recurso, unanimemente. Ausente serico de Assis.
N. 7.284 - Kurt Woltmann - Imposto de consumo - De
o Sr. José F. de Matos.
gacia Fiscal no Rio Grande do Sul - Relatar Sr. Vicente Galiez.
Adiados:
N. 7.302 - Casa Pratt S. A. - Imposto de consumo cebedoria do Distrito Federal - "ex-officio" - Relator Sr. Vicen
Recursos ns. 6.957 e 6.969.
Galiez.
Diligência:
N. 7.308 - Aragão. Barreira St Cia Ltd. - Decreto n. 22.2
de 1933 - Recebedoria Fiscal em Sito Paulo - Maior Sr. Vice
Recursos ns. 7.116 e 7.165.
Galiez.
Vista ao Sr. Janserice de Assis:
Secretaria do Segundo Conselho de Contribuintes. 21 de dez
bro de 1938. - Frederico Diniz Martins, secretário.
Recurso n. 5.655.
Secretaria do Segundo Conselho de Contribuintes, 21 de dezembro
de 1938. - Frederico Diniz Martins, secretario.
Alfândega do Rio de Janeiro

Segundo Conselho de Contribuintes
Pauta pai a Sessão ordinário a realizar-se no dia 27 de de-

zembro de 1938. às 14 horas.

RECURSOS

DECISÕES DA COMISSÃO DA TARIFA, EM DIS DE JANEIRO DE

1938

N. 66 - A. J. Gonçalves & Cia. - N. 1.148 de 1938. classificados pela nota n. 105.653, de 1931, "brinquedos simpel
classificados" do artigo 1.867, taxa de 78800 por quilogramo.
O conferente Sr. Euclides de Carvalho verificou "brinquedos aci
dos por meio de mola" do mesmo artigo, taxa de 1815200 por qui
gramo, à vista de decisão existente. - A Comissão da Tarifa, ap
cándo a presente questão, por sua maioria, subscreve o segui
voto do senhor conferente Dr. Amanho de Noronha: - "De ao
com o resolvido pela Decisão n. 1.250 da Comissão da Tarifa,
14 de dezembro de 1937, classifico como brinquedos neionados
mola, da taxa de 184;200 por quilo, como entende o Br. confere
do despaho"; e o senhor conferente Eugênio Pourchet proferou
seguinte parecer: - "Máquina de costura, em tamanho reduzido,
cada á mão ou manivela, considerada "brinquedo", arpesar de p
produzir costura e, pelas dimensões, destinada á vestimenta de bo
cor. - Funciona por manivela, ou é acionada à mão que im,p •
movimento à manivela. - O artigo 1.887 da classe 35' estipula as
m. de 18$200 para o quilogramo, peso legal, de brinquedos que f
cionsm por meio de eletricidade, ou sejam acionados por corda,
Ias, volantes e semelhante, n que squivale ao funcionamento ou
autonoma do brinquedo. - Mas o em questão, máquina de corto
em miniatura, á mão ou manivela, não funeigna ou não 6 acion
por eletricidade, miSla, corda, volante, razão pela considero bem
pachada a mercadoria". - O senhor inspetor decidiu de acordo

N. 6.504 - Couto & Cia - Imposto de consumo - Delegacia
Fiscal de Minas Gerais - Relator Sr. Brandão Cavalcanti - Impedido o Sr. Janserico de Assis.
N. 6.957 - Getúlio Fidelis Campos - Decretos. es. 17.464,
de 1926 e 23.664, de 1933 - Delegacia Fiscal de Minas 'Gerais Relator Sr. José F. de Matos - Impedido o Sr. Janserico de Assis.
, N. 6.969 -- Moreira Magalhães & Cia - Imposto de consumo Recebedoria Fiscal em São Paulo -- Relator Sr. José F. de Matos.
N. 7.020 - J. A. Gurgel - Imposto de consumo - Delegacia
Fiscal no Ceará - Redator Sr. Janserico de Assis.
N. 7.065 - Companhia Força e Luz de Minas Gerais - Imposto de consumo - Recebedoria do Distrito Federal - Relator senhor Brandão Cavalcanti.
N. 7.091 - Pedro Joaquim de Sant'Ana e Antônio, de Sonsa
Paiva - Decreto n. 21.949, de 1932 - Delegacia Fiscal em Pernambuco - Relator Sr. Brandão Cavalcanti.
N. 7.131 - H. Gaiser - Imposto de consumo - Recebedoria
do Distrito Federal - Re/ator Sr. Brandão Cavalcanti.
N. 7.136 - Companhia Paulista de Artigos de Seda - Decreto n. 22.262, de 1932 - Delegacia Fiscal em São Pauto - ."exofficio" - Relator Sr. Brandão Cavalcanti. a maioria.
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I N. 67 - A. S. Carneiro & Cia. - N. 46.404 de 1937. - Sub- sificar a mercadoria como couro não especificado, de cor natural, dç
meteram a despoeho pela nota n. 91.471, de 1937, arame de ferro, art. 37 e taxa de 108040 por quilo". O senhor inspetor assim deliso, nú. galvanizado, ate 1 man] de dianmetro, do artigo 843/1 e ta- cidiu e manda que se publique a seguir, o referido parecer do Instixa de. 8780 por quilogramo. - G conferente Sr. Carlos alameda tuto Nacional de Tecnologia. - O parecer a do seguinte teor: verificou tiras de ferro, gaivralizadas, até 0,25 riam de espessura cio Insl duto Nacional de Tecnologia. - Rio de Janeiro, 18 de janeiro caz
artigo 800, taxa de 1$040 e mais 20%. - "A Comissão da Tarifa, 1938. - Assunto: - examinar a mercadoria representada pela amosapreciando a presente quastão e tendo em vista o laudo do exame tra (peles) e informar sobre a qualidade da mesma. - Remetente:
pericial n. 6., de 15 deste mas cio Gabinete ae Pe...ícias da Casa da Alfândega do Rio de Janeiro, ofício n. 5.755 de 31-12-37 protocoladc
, Moeda, declarando que se trata de tira de ferro galvanizada de no Instituto Nacional de Tecualogia sob n. 2 em 3-1-938. - Resul0,105 rem de espessura (laminada) e não. d .e acame (trefilada); que tado da Análise. - A amostra, uma pele curtida, de cor branca, tenda
asserções supra resultam dos oxarnes químicos e microscopicos e em média 74 ema. de comprimento por 65 mis. de largura, trazia
onatalográficos procedidos naquele Gabinete; que a fita metálica
um papel onde se liam os seguintes dizeres esa:ritos à mão:
i. oferece caracteristicos típicos da laminação sofrida; que ao micra- colado
"Amostra da mercadoria despachada pela nota de importação número
i oram automático de Sellopper constata-se que sua espessura média . é 96.635 de 1937 a que se refere a petição n. 49.842 deste ano. Arm.
I 0,105 min e a largura de 0,582 mm; e que o exame químico revelou 5 em 10-12-1937". - Pelo exame ao microscópio, identificamos s
fratar-se de ferro (aço (lace) revestido de estanho por galvanisação, amostra como sendo de couro ovino. Em outros ensaios, constatamoi
por unanimidade de votos, classifica a mercadoria em causa como ter sido o couro em questão curtido com alumen, (sulfato duplo de
-... tiras de ferro, galvanizackaa lisas, até 0,25 milirnetros de espessura, alumínio e potássio) e não fixado, não tendo portanto resistência à
„aaa
---- do artigo 800, combinado com a nota n. 228, alasse 21" da Tarifa lavagem. Não é tinto, nem sofreu acabamento com ceras, tintas ou
a taxa de 0248, isto é, 1804n e mais 20%, por quilo. -- O senhor vernizes. Trata-se, pais, de um couro de ovino, curtido ao alumen,
de cor natural, e classificado comercialmente como "carneira branca",
i Inspetor assim decidiu.
N. 68 - A. achatai - n. 1.737 de 1938. - A. Sclunid. -- - José Luiz Rangel, químico. - (ilegível), assistente chefe. - FonDespachou pela nota n. 2.056 de 1938, obras não classificadas de seca Costa, diretor.
Cobre niquelado, para escritório •aparadores de lapis do artigo 791,
N. 72 - Busi & Cia. - 24.944 de 1937. - Não concordando
'
nota 206, taxa de 274;040 por quilo. No ato da conferência,
entendeu com a classificação de produto químico não classificado, do art. 1.234,
aorém, que, á vista do resolvido nos acordãos lis. 1.220 o 1.655 do 251° ad-valorem, dada no Armazem E. Postais à mercadoria que rece.
Conselho Superior de Tarifa, a taxa a pagar devia ser a de obras não beram, pediram que fosse ouvida a Comissão da Tarifa. - "A Co.
•lassificadas, não especificadas, de cobre niquelado, do artigo 791, taxa missão da Tarifa, apreciando a presente questão e tendo em vista
de 138520 por quilo. - O onferente Sr. Dr. Sá e Sousa verificou análise do Laboratório Nacional - laudo ri. 177, de 18 deste mês,
1# despacho. - A Comissão da Tarifa, por unanimidade de votos, que demonstrou ser a mercadoria analizada, representada por um
atubsereve
o seguinte parecer do senhor conferente Castelo Branoo: líquido amarelo claro, contida em um frasco de vidro, trazendo um
ge
. 0-. "Em face do que está expresso na pauta tarifária em vigor, os rótulo com os seguintes dizeres: "AVISOL - 1 galon - O. d. Weeks
aparadores de lapis uma vez que não estejam especificadamente, Co. Inc. 16 Hudson Street - New York, N. J.", - de bisulfito da
na tarifa, e nem sejam propriamente máquina, ficam compreendi- sódio, impuro, - por unanimidade de votos, subscrevo o seguinte
aios na classificação genérica de obras não classificadas e não es- parecer do senhor conferente Euganio Pourchet: - "Segu.ndo o
pecificadas, da mataria de que forem fabricados; pois, não são eles laudo do Laboratório Nacional - análise n. 177, de 18-1-938, Bisúl.
semelhantes a nenhum dos artefatos nominalmente indicados em fito de sódio - impuro - Classificação: Sulfito ácido ou bisúlfito
Cada classe entre as obras não classificadas, para Uso em escritários. de sódio - t. m. de $800 p/k., p. real, Art. 1.198 da classe 25 da
X foi por éssa simples razão que acordai) de n. 1.655 do Conselho Tarifa". - O senhor inspetor assim decidiu.
superior da Tarifa, publicado no Diário Oficial de 23 de maio de 1936,
N. 73 - Química "Bayer" Ltda. - 50.085 de i937. - DespaMandou cobrar dos aparadores cio lapis de mataria plástica a taxa charam pela nota de importação n. 95.960, de 1937, sóro animal
latribuida na pauta tarifaria ás obras não classificadas de matarias terapcutico, contido em Serulas, sujeito a direitos a peso real. O
plásticas. - Ningem dirá que o aparador de lapis em discussão, conferente Sr. Francisco Castelo Branco verificou &tiro anil-tetânico
keja semelhante a tinteiro, berço para mata-borrão, córta-papeis, Behring, sujeito a direitos a peso real, e aparelhos de vidro, não elasI rivaninhas, esponjeiras, pesos para papeis, ele., dados como exem- sificados para cirurgia ou medicina, do art. 1.717, classe XXXI, da
plo na respectiva disposição tarifaria. - Assim, classifico o apa- vigente tarifa aduaneira, e taxa de 228800 por quilogramo, peso "legal,
rador de lapis estanhado, niquelado ou cromado, cerno obras não cias- recipiente da mercadoria sujeito a direitos por fórça do art. 42, inhificadas e não especificadas, de estanho cromado, do artigo 714, ciso V, das Disposições Preliminares. - A Comissão da Tarifa, por
Classe tarifaria XX, e taxa de 1320 por quilograma peso legal". sua maioria, subscreve o seguinte voto do .Sr. conferente Dr. Sá e
P senhor inspetor assim decidiu.
Sousa: "Tratando-se no caso de uma ampóla de vidro, especial, com
N. 89 - Anibal Gonçalves R: Cia. - 53.228 de 1937. - aso se fecho de borracha e agulha para aplicação direta do siar°, que a mestsonforrnando com a classificação de contas ocas enfiadas formando ma ampóla contem.
lares, do Rrt . 631, taxa de 628100 por quilo, laçai no Armarem E.
Quando importadas vasas, como é o caso da decisão n. 380, de
Postais à. mercadoria que receberam e, alegando tratar-se de contas 8 de março de 1930 e destinadas à extração de sangue, ficam sujel.
de vidro, pediram reconferência. - O Sr. João B. Coelho informa tas aos direitos do 2015000 por quilo, do art. 1.707, da atual Tarifa.
que a mercadoria é constituida por adereços de vidro, da taxa de
No caso presente, uma vez feita a injeção do ator° da ampóla,
412$400 por quilo, art. 631, nota ii. 158 (contas de vidro com tama- esta fica inutilizada e sem nenhum valor comercial.
nhos uniformes para colares). "A Comissão da Tarifa, por sua maioAssim considero a mercadoria bem despacha"; e o Senhor conria, subscreve o seguinte voto do senhor conferente Dr. Sá e Sousa:
ferente Dr. Hildebrando de Barcelos emitiu o seguinte parecer, com
- "Considero a mercadoria em questão contas ocas de vidro - art, o qual concordou o senhor conferente Dr. Espirito Santo:
635, taxa 35,360 por quilo, unia vez que estão enfiadas em fio fraco
"O objeto em causa, funciona como seringa, não é uma ampóla;
a constam de peças do mesmo tamanho e da mesma cor, conforme propriamente dita. Quando importado sem o liquido, é classificada
utrina dos Acordãos do Conselho Superior de Tarifa, ns. 1.033 e como objeto cirurgia° de vidro. Não vejo motivo por que, com d
.123 de 1935"; - e o senhor conferente Dr. Hildebrando de Bar- líquido, perca a sua denominação própria e a sua função principal.
aelos emitiu o seguinte parecer, com o qual concordaram os senhores Mesmo porque não é lógico que o objeto seja desclassificado pelo seu
0Onferentes Alfredo Seabra e Castelo Branco: - "De acordo com a conteúdo, a menos que se trate de envoltório, simplesmente. Por
nota 164 da Tarifa, ao art. 635, classificaria o objeto representado asse motivo e, ainda, por pagar a mercadoria a peso real, estou da
amostra como adereço para uso pessoal, da taxa de 02$400 - acordo com a impugnação feita pelo Sr. conferente do despacho".
virtude, porém, dos Acordãos supra citados, - contas ocas de
Senhor inspetor decidiu de acordo com a maioria, consideranMdro, taxa de 35$360 por quilo, peso legal." - O Senhor inspetor do aOmercadoria
em causa - Stiro antitetânico Behring, - como
!Maldita de acordo com a maioria.
siáro animal terapeutico, contido em serutas, do art. 1.484, classe 281
t N. 70. - .Aparício Torres de Lima. 3.780 de 1938 - Desda Tarifa e taxa de 104$000 por quilo, peso real, menos a ampóla e
lanchou pela nota de importação a. 105.097, de 1937, "caixas de vidro agulha referidas.
aa. 2 de cor" do art. 647 - taxa de 1 ,5$010 por quaograma. -a- O conN. 74 - Companhia Brasileira de Eletricidade Siemens Schuaerente Sr. Dr. Mário Guaraná verificou "objetos de fantasia, de
aalciro n. 2, de cor" do art. 654 - taxa de 188720 por quilograma - ckert, S. A. - 1.570, de 1938. - Pediu classificação da mercadoria
A Comissão da Tarifa, por unanimidade de votos, considera a merca- para a qual foi concidido exame prévio. - "A Comissão da Tarifa,
atari a em causa bem despachada como caixas de vidro sa 2, de cor, apreciando o presente pedido de classificação, por unanimidade de
to art. 847, combinado com a nota n. 171, classe 18' da Tarifa e taxa votos, considera a mercadoria da amostra apresentada - denominada
"Manual para o montador eletricista - S. Freiherr von Gaisberg",
i lie 1411040, isto é, 98360 e mais '0i71._0, por quilo, peso legal. - O se- como livro praa leitura com capa revestida de tecido de algodão
( labor inspetor assim decidiu.
N. 71 - Arieta & Cia. -- 40.842 do 19:37. - Despacharam pela ou linho, do art. 545, classe XVI da Tarifa e taxa de 1$110 por
- nata n, 98.835 de (937, "couros preparados sem pelos, tintos, não quilo. O Sr. fundar assim decidiu.
N. 75 - Companhia Brasileira de Eletricidade /Mamem Baku.
. opecificados" do art. 37 - taxa de 158600 que, de acordo com o
'Convènio Americano paga a laxa de 118140 por quilogramo. - O ckert, S. A. - 2.813, de 1937. - Pediu classificação da rnercadorie
Sr. conferente Sr. Rubem Raposo Nina verificou "pelica" da taxa da para a qual foi feito exame prévio. - "A Comissão da Tarifa, &pra4
158600 que não se acha incluída no Convênio Americano. - "A Co- ciando o presente pedido de classificação, por unanimidade de votos,
missão da Tarifa, apreciando a presente questão e laudo em vista o classifica a mercadoria em causa, denominada - Siemens - Catam(
,parecer da Secção de Matérias .Primas a'age.tais e animais, do Instj.. Manual - 1937 -, como catálogo para propaganda de produto estreia.
ti-i.0 Nacional de Téanologia, por unnaiaralade de votos, está da licor- geiro - obra impressa em duas ou mais cores, do art. 554, combina.
At. com o seguinte parecer do na!aa ::::.r ' • ae Castelo Branea: - do coma nota n. 148, classe XVI da Tarifa e taxa de 88240, isto 1fo
• '"atertdo
em vista a laudo do Instituto Nacioaa: de Tecnologia do Mi- 318200 com o abatimenin de 80 %, por quilo, P esa legal. O Senhos
is/exator
asam deoidui
' n:stario da Trabalho,
•.- :--. rearinaidera o . nien • votu antetior. pica . clasa
,, ....ab•
wir."......_...._
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N. 76 — Companhia Brasileira de Eletricidade Siemens Schuacre S. A. — 3.599138). — Despachou pela nota 11. 5.390, de
1937, obras não classificadas de baquelite do art. 1887, taxa de reis
26$ por guie/gramo, o que foi verificado, à vista de várias Decisões.
A requerente, entendendo tratar-se de peças para instalação eletrica, com ou sem preparo de outra matéria do art. 1.887 — taxa
de 5$200 per quilogramo, pediu audiência da Comissão da Tarifa. —
A Comissão da Tarifa, por sua maioria, considera a mercadoria em
causa — e.spelhos de baquelite para interruptores elétricos de embutir —, bem despachada como obras nã.o classificadas de baquelite, do
art. 1.887, classe 35 da Tarifa e taxa de 26$ por quilo, conforme
decisões existentes; — e os senhores conferentes Eugônio Pourchat e
Alfredo Seabra consideram a mercadoria como peças de baquelite
para instalações elétricas, com ou sem preparo de metal ordinário,
da taxa mínima de 5$200 por quilo, do art. 1887, classe 35 0 da Taz•
rifa. O Sr. inspetor decidiu de acordo com a maioria.
N. 77 — Companhia Mecânica e Importadora de São Paulo —
28.435, de 1937 — Despachou pela nota n. 49.028, de 1937, sementes
Oe linho para indústria, do art. 254, taxa de 124$280 per tonelada.
O conferente Sr. Leôncio Maya verificou que entre as sementes
de linho vinham outras que logo identificou como sementes de nabo
e de mostarda do mesmo art. e taxas de $530 e 1$060, respectivamente, Por quilo. Informa que entrou em dúvida sôbre a aplicação do
caso do preceito consignado na 2a parte da nota n. 52, da Tarifa e
que deixou de juntar amostra, parecendo-lhe conveniente um exame
em seu conjunto, no local. — A Comissão da arifa, apreciando a
presente questão e tendo em vista o alteio n. 88, de 16 de setembro do
ano passado, do Instituto de Biologia Vegetal, que acompanhou o oficio n. 1.118, de 23 do mesmo mês, da Diretoria do Serviço de Defesa
8. Vegetal; o oficio n. 1.232, de 26 outubro último da mesma diretoria;
O oficio n. 192, de 1.0 de dezembro findo, que acompanhou o de número 1.393, de 7 do mesmo mês, da Diretoria do Serviço de Defesa
Sanitária Vegetal; e o parecer do Instituto de Biologia Vegetal, que
acompanhou o oficio' n. 52, de 13 deste mês, — assim se manifestou:
os senhores conferentes Dr. Amarilio de Noronha, Euclides de Carvalho e Castelo Branco subscrevem o seguinte voto do senhor conferente Alfredo Soabra: — "Mantenho o Pareeer anterior, de vez que
a informação prestada pelo Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, em
nada altera o ponto de vista em que me coloquei perante a pauta aduaneira".
E' do seguinte teor, o parecer anteriormente proferido: "Pelo
rumo que tomou o presente processo depois de ouvido o Serviço de Delesa Sanitária Vegetal, chega-se à conclusão de que juntamente com
e as sementes de linhaça importadas ha outras, estranhas, na propereixo de 4,375%, além de diversas impurezas.
Das sementes estranhas foram enumeradas diversas, como as de
eolza, rabanete, avêia, centeio, alpiste, etc., sendo que as duas primeiras em proporções mais apreciaveis do que as demais.
Segundo a nota n. 52 da Tarifa vigente, no caso de ,virem avolumadas conjuntamente os misturadas sementes sujeitas a direitos diferentes e de não se poderem separar uma das outras, cobrar-se-a
a taxa que competir a parte mais tributada, cmo se dela se compuzesse o volume.
E' obvio que esse dispositivo tal qual se encontra redigido não foi
.
incluido na Tarifa, senão como elemento de defesa ao Fisco contra
• quaisquer abusos e possiveis tentativas de fraudes.
No presente caso, peio vulto da importação e do mesmo Como se
apresenta a mercadoria — 4.620 sacos com 300.000 quilos de sementes de linho para indústria, é de crer que a pequena quantidade de
sementes estranhas às importadas não constitue abuso nem tentativa
de fraude e, desse modo, afastada a idéia de dolo ou má fé, não ha
geito de se aplicar ao caso em fóco o dispositivo Medo.
Mas como não ha dúvida que dentre as sementes de linhaça importadas existem outras que foram reconhecidas e separadas convenientemente por autoridade capaz, segue-se que as sementes estranhas devem pagar os direitos que lhe são atribuidos pela Tarifa na
quantidade em que foram, respectivamente, assinaladas no láudo junto
do fls. do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal.
E' como penso"; — e o senhor conferente Eugênio Pourchet proferiu o seguinte parecer, com o qual concordaram os senhores conferentes Dr. Luiz Trindade, Dr. Sé e Sousa, e Dr. Hildebrando de
Barcelos: — "Mantenho meu voto anterior, que considero bem despachada a mercadoria, visto ser diminut& a proporção de outras sementes, provenientes (a respectiva presença) da contingência do máu
beneficiamento da semente importada (de linho)",
E' do seguinte teor, o voto anteriormente roferido pelo senhor
conferente Dr. Hildebrando de Barcelos: "De acordo com os oficies da
Diretoria da Defesa Sanitária Vegetal, n.s. 1.118 e 1.232, a este- processo juntos, 0. primeiro dando a porcentagem de 9,960% de sementes
diferentes de 'linho, e o segado declarando que podem ser desembaraçados os sacos contendo essas sementes, que se destinam à indústria, julgo dispensavel qualquer outra diligência e sou de parecer
que deve ser considerada bem despachada .a mercadoria e, consequentemente, desembaraçada".
O senhor inspetor decidiu de acordo com os quatro últimos senhores conferentes, considerando a mercadoria em causa como sementes de linho para indústria( do art. 254, classe 9. a da Tarifa e taxa
de 121$280 por topelada; peso bruto.
Publiquem-se a seguir, os oficies ns. 88, 1.232, 192 e o parecere
do Sersie,o de Defesa Sanitária Vegetal, acima referidos.
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O oficio n. 88 citado e a transcrito nos seguintes termos: -e
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL. .— Proc. n. 91. — Protocolo SDVS2.390/37. —N. 88.
•
Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1937. Sr. diretor de Defesa Sanitária -Vegetal. — Com o presente venho trazer ao vosso conhecimento„que, procurando atender ao vosso despacho exarado no oficio junto, determinei que fosse, no Laboratório desta Secção, procedido o
exame da amostra de sementes de linho, procedentes da Inspetoria da
Alfândega, resultando desse exame a verificação da existência, na`
dita amostra, de 4,34% de impurezas cuja percentagem este compreendida nos limites da tolerância convencionada e 9,9% de s"mentes estranhas, p que excede em 4,96% à tolerância admitida, aliás por praxe,
pois aincle não ha, entre nós nenhuma regulamentação oficial sobre
esse objeto.
. Em face, portanto, de tal resultado, concluo pele condenação das
ditas sementes, as quais, como ficou dito, não correspondem às condições regulares estabelecidas pela dita praxe. — Saúde e Frate enidado. — Romulo Monteiro Gonçalves, agr. do fom. agric. classe L.,
assistente-chefe.
O ofício n, 1.232 supra citado é do seguinte teor: — Ministério
da Agricultura. — Departamento :"acional da Produção Vegetal. —
Serviço de Defesa Sanitária e seta,. — Of. 1.232. — Rio de Janeiro,
D. F. em 26 de outubro de 1937.
• S. inspetor da Alfândega do Rio de Janeiro. — Satisfazendo te
vossa consulta, de que trata o oficio n. 4.235, de 16 deste mós, informo-vos não haver quaisquer inconvenientes sejam desembaraçadas
para fins industriais as sementes de linho importadas da República'
Argentina, pela Cia. Mecânica e Importadora de São Paulo, porquanto
foram satisfeitas as exigências previstas no art. 6. 0 e parágrafos da
Portaria do Sr. ministro da Agricultura, data de 19 de novembro de
1934. — Á vista do exposto, tiveram as ditas sementes autorização
de despacho n. 608, anexo, do inspetor de Defesa Sanitária Vegetal
no porto desta Capital Federal. — Saúde e Fraternidade. — A. P.
Magarinos Torres, diretor". — O oficio 192 citado é do seguinte tebrs
"Defesa Sanitária Vegetal — D. S. V. 2.963 — 12 de novenaln.0
de 1937 — Processo n. 46 — Ministério da Agricultura — Departamento *Mansa da Produção Vegetal — Instituto de Biologia Vegetal Ministério
—
da Agricultura. — Defesa Sanitária Vegetal.
Protocolado sob n. 3.155 — Em 3 de dezembro de 1937 — N. 192
— Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1937 — Sr. diretor do Serviço
de Defesa ,anittiria Vegetal. — Com o presente venho trent ao
vosso conhecieneuto que, tomando na devida consideração o vosso despacho exarado no oficio junto, n. 4.670, procedente da Inspetoria
da Alfândega do Rio de Janeiro, determinei que por um dos técnicos
desta Secção, o sub-assistente Dr.' Elidistes Bentos, fosse feita, consoante os termos da solicitação constante do mencionado ofício, a
coleta rigorosa de nova amostra de sementes de linho, de cuja providência resultou a aquisição da amostra sob o n. 3, letras A, B,
C, D e E. — Essa amostra, constituida dos 5 elementos indicados
acerna (A, B, C, D e E), submetida à análise 'de Laboratório requisitada, quero dizer, "no sentido de ser determinada a exata percentagem de impurezas e de sementes estranhas, bem como as espécies,
das últi!nas'' — apresentou o seguinte •eáultado: "Sementes estranhas":
Crucifera — Cola,
2,11
Crucifera — Rabanete
Graminea — Aveia
Graminea — Centeio
01, 30080489
Graminea — Alpiste
1 5
' .0 0: 136
Grarninea .
Coniposita — Camomila
0,0441
Composita — Cardo negro
0,031
Cariofilácea
0,01
Chenopodiácea
0,137
r
Leguminosa -- Trevo
0,001
Poligonácea
3451
Umbelifera — Salsa
0,00
Sementes não identificadas
0,01
Total
4,375 %
Impurezas dissersas
6,80 %
,
Saúde e Fraternidade.
Romulo Monteiro Gonçalves, agrônomo
do Fomento Agrícola, classe L, assistente-chefe."
O parecer do Serviço de Defes:a Sanitária Vegetal é o transcrito
nos seguintes termos:
. "S. D. S. V. — Processo 10-38 — Defesa Sanitária Vegetal
— Cópie. — Ministério da Agricultura — Departamento ,Nacional da
Produção Vegetal — Instituto de Biologia Vegetal — Diretoria —
Oficio n. 23 — Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1938 -- ~unto:
Análise de sementes de linho — Despacho: Transmita-se por cópia,
a Alfândega, respondendo assim o seu ofício n. 5.758, de 31 doxlezemDEO de 1937. — Torres — 10 de janeiro de 1938. — Sr.' diretor do
Serviço de Defesa Sanitária Vegetal: Procurando corresponder ao
dsspacho exarado no oficio junto, sob o n. 5.798, do senhor inspetor
da Alfândega do Rio de Janeiro, venho vos fazer dente de que esta
Secção confirma o resultado do exame - que procedeu, em seu La-

boratório, na amostra de sementes de linho que vos foi remetida
pelo senhor inspetor da Alfândega, com o seu oficio -a. 8.588, de 21
de ago s to último,- de cujo exame, efetuado com o dorido rigor, rei
sultou a verificação na dita amostra, da percentagem •,114 %
eta
'setneetes estranhas, conforme-tive a ocasião de vos

~nau

I

ia(
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aaeu ofício n. 88, de 16 de setembro de 1937. — Posteriormente, a
raasitia Inspetoria, a pedido da Companhia Mecânica Importadora de
São Paulo, interessada pelo resultado da análise da dita amostra, — a
primeira, solicitado novo exame, foi em piesença de insi técnico desta
Secção, colhida nova araaa:ra de linhaça da mesma v-articla, a qual
submetida à análise de Laboratório novamente requisitada, riaaes.intou o resultado que vos transmiti em o Meu ofício 11 192, de 1 de
dezembro do ano próximo preterito. Nau houve engano, absolutamente, em nenhum dos dois exames aqui procedidos, tendo se dado
sem a circunstância da lia imca ra amostra ter sido colhida de um modo
imperfeito, certamente por pessoa não habilitada nease rnistér,
passo que a segunda foi tomada de acordo com o métado dois racional, o que posso afirmar em . virtmle de ter sido o ato de sua tomada
praticado, como ficou dito acima, em presença de um técnico dessa
•
Sução. — Daí, quero dize., da diferença das amostias, é que resul.tOu a diferença da conclusão ias análises, cujo fato o senhor inspetor
!da Alfândega parece tér estranhado, admitindo a possibilidade de
engano, o qual de fato não se deu. — Quanto ao último item do ofício
~a. 5.758, do senhor inspetor da Alfandega, em que S. S. cousulta "si
as sementes estranhas, na percentagem encontrada, são uma continsaneia da natureza da importação ou depende da vontade do imporlador" cabe-me declarar que tal fato tanto poderá se dar propositai como lambem por contingência da nata.za da importação
damente,
ara virtude do mau beneficiamento da semente, camo parece que é
O q ue está a se verificar no caso em apreço, porque nanhuma das
'sementes estranhas foi encontrada em alta percentagem. — Sobre O
'objeto do vosso despacho é o que posso vos inferi: ar. Saúde Fraternidade. — Rontulo Monteiro Gonçalves, assistente-chefe. — É
pópia fiel. — Confere, em 13 de janeiro de 1938. — Nestor Alonso.
ln-n Visto, em 13 de janeiro de 1938. — (Assinatura ilegivel), oficial
•
administrativo, classe I.
N. 78 — Companhia Cervejaria Brama— 3.614, de 1933. —
,Despachou pela nota n. 3.861, de 1938, "copos de vidro n. 1 de eór"
do art. 647 — taxa de 6$240 p or quilo — O conferente Sr. Gentil
Monteiro verificou "copos de vidro n. 1, de cor, com assento lapida-do" do art. 647 — aaxa de 68864 por quilo, k vista da nota 171
gla Tarifa.
•
A Comissão da Tarifa, por unanimidade de votos, subscreve
i p se guinte parecer do senhor conferente Dr. Hildebrando de Barcelos: — "Classificado como obras de vidro n. 1, de cor, taxa de
',6$240 (-copos). Não ha lapidação no assento do copo". — O senhor
'anspetor assim decidiu.
N. 79 — Companhia Lanston do Brasil . 5/A. — 38.582 de
1937.- — Despachou pela nota n. 56.413, de secantes não classifi~eados, da taxa de 28650 por q uilo, do art. 978 da Tarifa. — O oficial
administrativo Sr. Dr. Artur Dias verificou preparações não elas; sifieadas para impressão tipográfica, sem classificação especial na
Warifa e assim subordinada ac art. 978, p ara p a gamento de 25 %
,'d-valorem (amostras xis. 1, 2 e 4) e tinta para im p ressão, de cor
,preta, do art. 982, taxa de $530 p or quilo.
a -"A Comissão da Tarifa, apreciando a presente questão e tendo
bm vista as análises do Laboratório Nacional — laudos ns, 133,
134, 135 e 136, de 14 deste mês, demonstrando respectivamente, ser
)ti mercadoria da amostra n. 1, representada por um pó castanho
•
avermelhado, contida em envoltório p róprio, trazendo impresso,
•
'entro outros; os 'seguintes dizeres: "Graftex- Overlay Graphic 4arts
Laboratórios — 201 n. Wells Street, Chicago, III", — de uma gomatesina natural; apresentando -carateres da goma copal; — a da amostra n. 2, rep resentada p or um li q uido lím p ido e cheiro ativo, contida
¡em lata própria; trazendo em rótulos' irnpressos, entre outros, os seguintes dizeres: "Graftex -Overiay •Tixing Solution Graphic Art. Laboratórios 201 . na Wells Street,. Chicago", — de uma mistura de óleo
grama óleo mineral e -um dissolvente orgânico, constituindo uma
¡preparação para usos- técnicos; —; a da . amostra n. 3, representada
Ipor um pó fino; cinzento azulado, contida em envoltório próprio,
trazendo em rótulo 'impresso, entro outros, os seguintes dizeres:
n a Craftex Overlay- Developer Graphic-- Arts- Laboratórios 201 número Wells Street-- Chicago 11I'a de- urna mistura de amido de trigo
substancias -minerais, constituindo- uma preparação. para usos . técnicos; & e a da amostra n. 4, re p resentada por uma massa negra, con,aaaaatida em lata comum; — de uma linfa p reparada a óleo para impressão; de cor- preta, — por unanimidade do : votos; considera a mercadoria representada pela amostra n. 1, como goma resina natural, não
especificada, do art. 282, classe 10 8 da Tarifa e taxa de 6$370 Por
quiloaS a representada pelas amostras ns. 2 e 3, como quaisquer
preparações - não classificadas. para usos técnicos, do art. 987,
alasse 24 8 da Tarifa, para pagamento de 25 % ad-valorem; e a
representada pela amostra n. 4, como tinta preparada a óleo, .para
Impressão, de - cor preta do art. 982, classe 24 8 da Tarifa e taxa
•
de 8530 por quilo, — O senhor inspetor assim decidiu.
.
N. 80 — Companhia Anilinas e Produtos Químicos da Brasil.
a-- 36.724 de 1937. — Despachou. pela- nota do importação número 69812, de 1937, palículas transparentes', brancas; de gelatinas
'estabilizada, do art. 1.890, taxa de 3$120 por quilo. — O conferente
;Mario Guaraná verificou películas prateadas (-amostra n. 1) e
:douradas (amostra ia. 2), - a A Comissão • da Tarifa, apreciando a
presente q uestão e tendo em vista as análises do Laboratório Nacional — laudos na. 184 e 185, de 18 deste rnês, — por unanimidade
de votos, subscreve o seguinte parecer do senhor conferente Castelo Branco:- --. !`2%.' vista dos laudos do Laboratório Nacional de Analises, classifico a mercadoria em questão como papel -vegetal traraa.
parente — p ap el celofane — branco, da taxa do :',311. ,) po:, quilo, do
,art. 556 da Tarifa".
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O senhor inspetor assim decidiu e manda que se publiquem a
seguir, os referidos laudos.
Os laudos acima citados são os transcritos nos seguintes termos:
— Ministério da Fazanda. — Laboratório Nacional de Análises. —
Análise n. 0.181. — Recebido em 1-10-937. — Parecer era 13-1,
1938.
— O diretor, Galdino Ramos.
Resultado da análise de uma das duas amostras de rnefcralorias.
que acompanharam o reauerimento ri. 36.724, de 8 do setembro
do 1937, da Companaia dc amilinas e Produtos Químicos do Brasil,
ao Sr. inspetal da Alfândega do Rio do Janeiro.A mostra, repreanitada por urna folha fina de película incolor
e transparente, trazia em um rótulo, entre outros, os seguintes dizeres: "Amostra retirada da caixa n. 70 marca C.A.P. despacho
n. 69,812 da Companhia Anilinas e P. Químicos do Brasil' -- Amostra n. 1
M. Guaraná do Barros".
A análise demonstrou ser a referida amostra do uma folha do
película do hidrato do celulose (transparita, celofane ou visçosa).
Na amostra em causa foram negativas as pequisas de matérias corantes orpainicas, e bem assim a de purpurinas metálicas nas cinzas,
que são de teor normal (cerca do Ogr 397 %)
A amostra tem brilho vitreo, porem quando dobrada várias
vezes apresenta brilho sedoso, que atribuimos a efeito de . plastificante mixto, empregado na mesma, pois nada de extranho encontrsmos em sua composição. — Pa p el ve getal transparente, película de
hidrato de_ celulose,. em nosso comércio denominada papel celofane
e p elícula de gelatina estabilizada são três produtos distintos, apresentando apenas semelhança aparente. .
. A .película do gelatina estabilizada, produto do origem animal,
é facilmente distinguida dos outros dois pela queima. .
Nas películas de hidrato de cabilas° não existem fibras de, celulose, porque estas foram de totalmente dissolvidas por processos químicos especiais e a s olução coagulada sob a forma de película. No papel .vegetal transparente ou papel cristal, ao contrário,
as fibras de celulose , são presentes, embora tenham, sido tornadas
translúcidas, por meio de moenda muito fina nas pilhas holandesas,
como pode ser verificado, imergindó um . pedaço cla reefrido papel
em água, durante algum tampa, e dilacerando-se em seguida, sendo
possivel então observar, nitidamente, as fibras de celulose no bordo
lacerado.
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1938, — Regina-Barros de Sousa,
técnica de laboratório.
Ministério da Fazenda. — Laboratório Nacional de Análises.
— Análise n. 0185." — Recebido em 1 de outubro de 1937. — Parecer
em 13 de janeiro de 1938. — Visto. — O diretor, Galdino Ramos.— Resultado da análise de uma das duas amostras de mercadorias,
que acompanharam o requerimento n. 36.724, de 8 de setembro do
1937, da Companhia de Anilina, e Produtos Químicos do Brasil ao
Si'. inspetor cia Alfândega do Rio de Janeiro.
A amostra, representada por uma folha de película transparente,
amarelada e levemente irisada, trazia em um rótulo, entre outros, os
seguintes dizeres manuscritos: "Amostra retirada da caixa número
31.100-3 marca C. A. P: despacho n. 69.812, da Companhia de Anilinas e Produtos Químicos (-) Brasil — amostra n. 2 — M. Guaraná
de Barros."
A análise demonstrou ser a referida amostra de uma folha de película •de hidrato de celulose (transparenta, celofane ou-- viscosa),
apresentando leve tonalidade amarelada natural- e reflexos irisados,
provenientes estes 'de uma levfssima camada de um estér celulósico,
que foi passado nas ,superfícies da película, , em solução muito diluida, com o fim de aumentar sua im p ermeabilidade, isto é, tornala tombem impermeavel ao vapor chiova.
Na amostra em causa foram ne g ativas as pesquisas de matérias corantes orgânicas, outras que a natural, e- bem assim a• pesquisa de purpurinas metálicas nas cinzas, que são de teor normal
(cerca de Ogr.333).A amostra tem brilho vítreo; porém, quando dobrada várias vezes, apresenta brilho sedoso, que atrihuhnos a efeito do plastificanta
misto empregado na mesma, pois nada de estranho encontramos
em' sua composição.
Papel vegetal transparente, película, de. hidrato, de celulose, em
nosso comércio denominada papel celofana, e película de gelatina es.
tabilizada produto de origem animal, é facilmente distinguida dos
•outros dois pela queima:
Nas películas de hidrato de celulose tão existem fibras do celulose, pozaue estas foram de início totalmente disolvidas por processos químicos c . :=peciais e a solução coagulada sob a forma de película.
No pap,2.1 -vegetal transparente ou papel cristal, ao contrário, as
fibras. de celulose são presentes, embora tenham sido tornadas transltleidas, por moenda muito fina nas pilhas .- hclandesas, como poda
ser verificado imergindo um pedaço cio referido papel em água, durante algum tempo, o dilacerando-o em seguida, sendo possivel então observar: niticlamante, -as fibras de o p inioso- no , bordo -lacerado.
Ria ale Janeiro. 1a . de janeiro de 1938. •— Regina,Barros de Sousa, técnica de Laboratório.
N., 81 — Ce g ar Kalfirst & Cia. — 36.292 cio 1937, — Não concordando com . a classificaçãa de _tranças - de seda,' para chapéu, do
artigo 18-1 da Tarifa, taxa de 129a340
quilo, dadia . no Armazenade E. Postais ir mercadoria que receberam" e, alegando tratar-se da
trancas para cl-Eapaes, pediram paaa ser ou' ida a Cernissão (I'9. Tarifa,
— "A Comi,ssíio ala Tarifa, apreciando a presente questão, e (amar) em -vale ac4 anawçade Labaratario Naeional — laudos ns. '7a e
72. da (1 ía a te ia a s demonstrando ser, T. C'P P e f ivmrnte, a 1 n ;(arlt,ria,
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apreço:
Resposta aos quesitos formuladas no proseesa
analisada, — dc uma trança branca, constituid'a por fibras de algodai, e cânhamo de manilha, recobertas por fita estreite à base
a; Trata-se no caso de urna preparação á base em pó ?
uni composta celulósico, em namoro de. 7 tios, entrançados entre si
Resposta — Não.
e sobra dois fios de.alguilão marrerisaclo. e que te inempr ego na cona) A marcadoras 4 , 1)1 ;:;;It ,a dintam ia :anulo de eódlu
fecção de enapéus; e — do urna trança azul marinho, ccastituida poi
Resposta — Não.
fibras de algodão e cânhamo de manilha, recobertas por fita estreiVj Coaas in o sabão qa.!,:dourda resina adicionada ?.
easeaa_
de
7
das,
flamas°
celulósico),
em
uni
cOnipOStO
ta à ba e e de
Resposta — Não.
çados entre Si e sobre 'dois fias, de algodão merecerisado, e que tem
d) o sabão em pó, da anadtra junta, é de nalureaa do vesaddd
por
unanimidade
de
votos,
clasempreg o na coutecçãe de chapéus
aardinol açorite, avirol e semelhantes ?
sifica a mercadoria das ilsiaa amostras com trança de :,eda celulósica
Resposta -artificial, do artigo 18.í. classe 7.* da Tarifa e taxa de 1298340 pai.
e). O produto em causa e áeado ou alcalino ?
quilo, peso legal.
Resposta — Não.
O santior hist:ator assim decidiu.
f; Sendo ele ácido ou alcalino, poderá ser, tombem, sabão nau.
N. - 82 -- E. Spiller Júnior. 'a- 53.203-1937. — Não concordo iro ?
com a clasaificaçãu do adereços de madeira para adorno pessoal,
Resposta — Não.
artigo 295, taxa de 62$4ed, por quilo, dada no Arinazem E. Postais
19:3 8 — ta a aininia licriaselorit
Rio de Janeiro, 17 de janeiro
mercadoria
que
recebeu,
e,
alegando
tratar-se
de
obras
não
elasà
técnica
de
Laboratório."
sificadaa de suadeira. pintada do fantasia, da taxa de 318200 por quina
. N. 84 — Dokter heller ,a Cia. Ltda. -- 2.a0C, da 1938 — Daspastar um nova verificaçãa.
pela nota de :rapai:loção a, 1.93a, de 1938, obras não clasO chefe do Colis Posteaax Sr. Leoncio Maya concordou com -a pacoarani
sificadas e não especiticadar, de /erro batido pintado, do art. 861
classificação dada à mercadoria. A Comissão da Tarifa, por suo maioria, considera a mercadoria taxa de 4120 por quilo. O ronSerente S. Dr. Amanho de Noroem causa como obras não classificadas de madeira, para outros usos, nha veriticau tratar-se r.;Ç: Limpas de maquinas da escrever, sujeitai
do artigo 368, classe, -11 a, da Tarifa e taxa de 188720 por quilo; e os aos direitos do art. 823 da Tarifa, coiro caixas de ferro pintado, di
senhores conferentes Dr. Amanho de Noronha e Euclidee. de Car- taxa de 58200 por quito.
A Comissão da Tarifa, por dia maioria, está de acordo com
valho claesificam a mercadoria corno adereços de madeira, para
despacho, classificando a meacadoida en
aclara° paseoal, da taxa de 62400 por quilo, do art. 295 da Tarifa. senhor ronfcrenta d
causa
—
:andata
do:
máquinas
da escreve.: portateie — como caixaa
senhor
inspetor
decidiu
de
acordo
com
a
maioria.
O
48.249, de 1937 — de ferro lia, pintadas. do art. 823, elas-e 21 da Tarifa e taxa do
N. 8:3 — Daudt Oliveira & Companhia
Despacharam pala nota do importação n. 87.722, de 26 de outtilao 58200 por r.p .C'. , ); e o Sr. Cocferrnte . Eugên'o Pourchet considere
findo, sabão neutral, em pó. para outros usos, destinado á fabrica:ao bem despachada a raercadoria, que não pôde se: consideraria caixa
decidiu de acordo com a maisdia.
de . Pasta dentifrícia. do art. 977, classe XXIV da vigente Tarifa O dr.N.Inspetor
85 — Dr. Blam & Cia. Ltda. — 53.208 de 1937 — Despaaduaneira e Laxa de 23080 por quilograma, pêso legal. O conferente
;Br. francisco Castelo Branco Nunes verificou' sabão não classifi- chou pela nota de importação ri. 107.423, pulverizador para destauilaveura, do arida° 1.843, taxa de 1a240 por quilo
cado, sob qualquer forma ou estado (em pó) sem perfume, não me- (são de insétoa da, 1á
e acusa verificou o pulverizador 'clespachade
O Conf. Sr. 131.
dicinal, do mesmo artigo e alasse, tarifários, da taxa de_ 39120, por porém,
montado num carro de traceao animal, e assim consideral.
quilograma pêso legal, de acorda com a consulta feita ao Laboratócarro de tração animal, próprio para condução e d:stribuição de ga•
r io Nacional de Análises.
zolina e outros ligadas, para irrigação e usos seinelhanted, da taxi
da
Tarifa,
apreciando
'a
presente
quesião
e
tendo
A Comissão .
de 5a60 por gailo, artigo 1.779 da Tarifa, e o irrigador compreen—
_laudos
na.
140
o
'
em vig ia as análises do- Labaratorio, Nacional Por unanimidade de dido no art. 1.483 ds mesma Tarifa e taxa de 1$240 por quilo, cone
164, re-peadvameate, de 14 e 17 ciaste mês —
forme decisào• 1.000 .de 16-7-935, D. Of. 18-3-936. Por solicivotos sub-wreve o seguinte parecer do senhor' conferente Eugênio tação dos requenntes, fai oraddc C. Serviço de Defesa Sanitária VePourchet: "Os resultados das análises do Lab ratório Nacional 140 getal . gue e-mto' ç pareter junto ao presente processo. conforme ofie 164, de janeiro de 1938. .rio permitem sina() a qualidade de sabão cio ii. 229, de 21-1-938, — A (Imissão da Tarifa. :o -adejando a pretão especificado. Portanto: sabaes não classificados sob qualquar sente questão, List sua maioria, está .de acordo com ..i-. Conferente
forma ou estado, t. na. de 38120 por quilo, art. 9i7/4, lia classe ala do despacho, tendo an vista a dacisão ra. 1.000, de 16 de Julho de
da Tarifa. O senhor inspatoa assim decidiu e manda que se publi- 1935, considerando a mercadoria em causa, como carro de traçãe
quem, a seguir, os referidos laudos. O perecer n. 110 t4 do seguinte animal, próprio para condução e distribuição de gasolina e outros litear: "Laboratório Nacaanal•de Análises -- Itaceb : do em 1,3-12-97. quidas, pra irrigação e uso semelhante, do artigo 1.779, classe 34'
Parecer em 7-1-938. — Diretor. Glid4no Ramos." Resultada , da aná- da Tarifa e taxa de afea40 por quilo e como pulverizador para deslise procedida na amansai. que acompanhou a represerdadda númerd truição da insetoe da lavoura, do artigo 1.843, classe.' 31" da Tarifa
50.393, do Sr. 'conferentes .Francisco Castelo Branco Nunes, dirigida e taxa de 1$240 por quilo; e os Srs. Conferentes Castelo Branco
ao Sr. inspator da Alfandega em 8 (!fs deeembro. do 1937, A amos- Em:adio Pourchet classificam a mercadoria corno pulverisador para
tra representada por um pó branco vPio contida em papel -COMAM, destruiçào de insétos, do , artigo 1.813 e taxa de 1$240 por quilo
devidamente autenticado, traaendo ditares que deixam de sar trans- reso :cgal. O Sr. Inspetor! decidiu de acordo com a maioria e mancritos por terem acidentalmente sido destruidaa neste Laboratório da que se publiaue a seguir, a informação prestada pela Defesa Saa referida amos- nitária Vegetal, do Ministério da Agricultura.
por ocasião da análise. A análise demonstrou que
, A iniarmaçãc. aludida é a transcrita nos seguintes termos:
•ra é de sabão em pó sem perfume, levemente a i catino, Fedendo ter
.emprégcs no preparo de produtos não irritantes, tais, corno pastas
Informação — Sr. Assistente-chefe da 2' Secção Técnica. — 1.
Dr. Blem & Cia. Ltda., estabelecidos à rua da Alfândega n. 93, 1'
dentifrícias, etc.
andar, recorreram para a Comissão da Tarifa do acto do lainferente
Resposta aos quesitos formulados no processo em dausat
Dr. Sã. e Sousa, que classificou sepalaaciamente as partes componentes de uni pulverizador sobre rodas, cora bomba e motor, que, seguna) O produto da amostra contém resina ?
do os requerentes, deveria ter sido despachado pela taxa de Mn
Resposta — Não. por quilograma (artigo 1.843), e não pela taxa de 58640 (artigo
b) O -sabão da amostra é eido ou alcalino ?
1.779a conforme classificou o citado conferente. — O Sr. Inspetor
Alcalino.
Resposta
da Alfândega, D'2. José dos Santos Leal resolveu que fosse. ouvida o
e) No caso de ser ácido ou alcalino, poderá ser neutro ?
Departamento Nacional da Produção Vegetal, afim de ser daclarecido
. Resposta — Não.
se o conjunto despachado é um pulverizador, e se o veículo é indisd) O produto representado pela amostra referida será aspecial
para a indústria textil-açorite, avirol, gardinol, etc., etc. e !ame- pensavel ao (muno do riesmo.
• - 2. No pedido n. 117.107, de 12 de novembro de 1937, o Serviça 4111
!banias ?
de Defesa anitaria Vegetal, solicitou a C.C.C. a aquisição de "um
. Resposta •— Não.
Ilerminia
Bertnpdortf,
pulverizador a motor Field Forme Putap. Co., com bomba para 350
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 193b. —
toras de pressão e capaeidade de 22 litros por minuto, langue para
-técnica .de Laborátóro.
3'75 litros, motor de 2 1;2. 11.1 . ., carro cota .1 rodas de aço, completo.
O r--ret o r ‘ n. - 161 4 do seguinte tear:
atonucízood e: acordo c(m. equzparnento 1.8ai) n. 87, po. 1-0, do catalogo
..
"Recebklo erti 13-12-937 —. Parecer em 1-1-1938. — O direto?,
,
Pal ac,uieiçãa foi autorizada por despacho de 9-11-937, do Sr.
Caidind T1t7 mos ."
• • acorrinantuni a.
- -Resultado da anállee procedida na amostra que
Minislro da Agram:tura.- — Pela descrição, • e por documentos caisBranco temes nesta learsarticao, verificadia oue e pulverizador em despacho,
representação n. 50.568: do Sr. conferente Franc,isco Caetelo
de
dazembeo
.
destine-se ao strziço de D:Jesa Sanitária Vegetal.
Nunae r" radila. ao Sr. inspetor da Alfandega, ens 10
3: Em ira balho por nós organizado. emcollaboracão aom o as.. aintid e, ourapade 193 7 .
sistente-chefe. Lngenheiro Agrónoma ::estor Barcelos Fiasundee. a
A amaste:a repras a ntaila nnr um pó branco veio
nal comum, trizando manuscrito e, datiloro_rafados n a seguintes di-, edrala riria aublitado, GiaSs . ficamos o tipo de aaarelim a que se refa. • ai) a c/:insulta na seguinte cntCOfiG
zares: •
.• Pute . 7riza.loros sobre ;d is ..— COM Isomh.as a motor:.
"Amostra n. '1S .-- Sabão em' nó — Rep. 51.5o18/37 — D-Cspaahn
' Sãe °e aulaeriaadc,ree usa,los n'ss.grau J, aulturas.. Os. tipo,.
de impartação n. 87.722. sole 2a da-- outubro de 1937. — Armazeid
.:.ahi usuais; eJ.i...::-.1.; da uma bomba de 2 a :3 eilindros. _movida no-• o Cas.'.ello Branco."
FramiP
1
--:O.
canferante,
I) .
t un nanar de 2 a a cavalas; da 4 . in depoadto do madeira ou derrd -----•
A .anaiisa. slemonstaou que aa referida amasiais é de unisabfia erae.'-.2 vania .alri. ctItTb . cari:acida:1e do a00 :s. 80Q jilree, :boesiiinclos,agiaai;..
„pi,
no
P á, sem neatualed Taaadarniatd••aiaalinod poddy-dsla .' ter: dinpfêgid.
..gtisffin: J.)()--11' 4. 11 tlixo •• 1 P g. iti'ldillair -(:erlifiP45.! "ro-r- htnicess ii-gádo • a.- -• ,,'
paro de - prOdutais ida4,itritanted: talsacoano pastas,- deiátifataidad -Cc. : 'e!' 9119!
motor; -de- uma iâinara de ai reforçada; coM - oidstknetro;-k Mal se-...k--
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guiador de pressão com válvula de segurança, permitindo o retorno
do líquido ao tanque, afim de manter a eStabilidade da pressão, e, finalmente, de um carro cuin duas ou quatro rodas, conforme o tamanho do depósito. A força é transmitida do motor à bomba por meio
•de correias, cola-elites ou engrenagens. Esses aparelhos sii-J destinidos a trabalhar com uma, duas ou mais mangueiras. Alatirs dess.'s
pulverizadores possuem nitros especiais por onde o li q uiukk alravtosa antes de paffar às mangueiras.
4. Em vista do exposto. sou de parecer — que o aparelho
•metido a despacbo é uni putverizad'ir sobre rodas, com boollu
motor; que o tanque e o veiculo luzem parle integrante do pulverizador, sendo, poli:auto, indispensáveis ao conjunto.
Rio de . ..Janeira, 19 de janeiro de 1938. — Consfaldino do Volte
Rego, assistente da r Secção "'arnica.
N. 86 — Pr. Blem a.; Cia. Limitada — 02.828. d 1938.
Despacharam pela nota de importaeão número 5.805, ire 15138,
ampolas de "Sanocrisina", do artigo 1.403, taxa ale 510 por,
grama, com isenção de direitos e demais taxas, nos termos
do inciso 4, do artigo 12 do decreto mimara) 24.023, de 21 de marQO de 1934, por se tratar 'de produto empregado no tratamento da
tuberculose. — O conferente Sr. Palvino Rocha verificou a mercadoria despachada com o peso de 1.035 gramas, isto é, aparecendo uru
-aoréscimo de 435,gr 25.
Informa tratar-se de um sal duplo de ouro e sódio, como se vê
.dos laudos ns. 3.088 de 1937 e 95 de 1938, juntos al processo, A
Omissão da Tarifa, apreciando a presente questão e tendo em vista
as análises do Laboratório Nacional laudos ns. 3.08S de 2'; do
mês findo e 95 de 8 deste mês, declarando respectivamente, ser a
mercadoria representada por uma substância erislalizada, branca e
Soluvel n'agtia, contida em uma ampola de vidro, que trazia um no
.tubo impresso, tendo em - otitros, os seguintes dizeres: "Sai-tom/siri
Prof. II. Mollgard 2,5 centigrama", um sal duplo usado, q uando convenientemente • diluido em agua distilada, sob a 'mula de injeções
intra-musculares ou endevenosas, no tratamento da tuberculose, e
.que constitae uma especialidade farmacêutica já devidamente registrada no D. N. S. P.; — e a representada por um óleo tendo em
-suspensão uma substância cristalina, contida em urna ampola de vi.dro trazendo um rótulo impresso, entre outros, os seguintes dizeres:
°Danskchomo-Therapetisk Solskab ArS 5 e. c. (%) d'eo Sanocrysin”,
um sal duplo de ouro e sódio. em suspensão era óleo de oliveira,
e que se trata de unia especialidade farmacautica d ,olinada ao tiaAamento da tuberculose, sob a forma de injeção inlra-muscular. —
por unanimidade de votos, subscreve o seguinte parecer do senhor
conferente Eugênio Pourchet: — -Duat são as amostras que acom_, panham o processo: A de n. 1 — Análise n. 95, de 8 de janeiro de
1938 do Laboratório Nacional — Contem sal duplo de ouro e SÓil
em suspensão no óleo de oliveira, constituindo uma especialida,ie
farmacêutica, sob a forma de injeção intra-muscular. t. ir ,. de 78000
p. real, art. 1.393 da classe 26" da Tarifa, por se tratar de
injeções medicinais a base de produtos químicos, inorgânicos ou argânicos definidos. Amostra n. 2 —• Análise ri. 3.088. de 2'i de dezembro de 1937. — Sal duplo de ouro e sodiu, destinada a -sai' usada,
quando convenientemente diluiria cru água distilada sob a forma ire
injeções intra-musculares ou e/abacia i s-as, no tratamanlo ( .1a, Libarculose, t. m. de 58310 por grama, peso real, art. 1.30a da clas s e
,da Tarifa, por estar de aConto COM o que determina fi referido artigo, porquanto se trata de — Sanocrisin" em doses terapauticaa,
.acondicionado em ampolas. para o preparo de injeções". — O /.1111or
• inspetor assim decidiu.
N. 87 — E. Spiller júaiar — 53.545 de 1937. — Desparhau
•
pela nota n. 101.089, de 1937. obras de vidro n. 1, de cor, para serviço de mesa — licoreiroa, art. 647, taxa de 08240 mais 50 % vidre.
• n. 1, de cor. — O conferente, Si . Mário Guaraná verificou válro
: rt. 2 gravado por (matuto , processo. Licoreiros de vidro n. 2 de
.cor, a r t . 647 , de 9n0 0 ni ij,0 'd ria acordo com a decisão n. 403, de
1937.
"A Comissão da Tal'ifzi, V: . 1 - unanimidade de N . oto.:. st.bscreve o
seguinte parecer do senhor conferente Dr. Hildebrardo de Barcelos:
"Considero vidro n. 2, por ser cravado por qualauer processo —
• taxa de 98360 e sobre-taaa de 50 ("a por se de cor — art. 047 da
ta, Tarifa." — O senhor' inspetor assim decidiu, cons i derando a mercadoria em causa como obras não classificadas de vidro n. 2, para
serviço de mesa, de cor, liccaciros, do art. 647, classe s:vIr da . Tari•
4 e taxa de 141040, isto é, 98360 e mais. 50 To, por quilo, de acordo
-com a nota a, 171 da mesma Tarifa.
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coalhado" do art. 647 — taxa de 61240 e mais a sobre-taxa de 5%
de nota n. 171 da Tarifa.
A Comissão da Tarifa, por unanimidade de vota ans n dera a
reercadoria cio caua — letras para anúncios luminosos. caem, i,bios
fluo classificadas de vidro n. I, coalhado, do art. 647. combinado (ma
a nota 171, classe 18' da Tarifa, e taxa de 98360, islo é, 68 .2-48
mais
50 (O. por quilo. —
senhor inspetor assim decidiu,
N. 90 — Glilherme Humitzsch a; Comp. Ltdii. — 01.778 de
I e38. — Despacharam pela neta n. 104.730, de 1937, 2arklaa para maquinas de cardai . . em tiras, sem guarnição de metal, da taxa de 10890
por quilo do art. 1.799, com o peso legal de 47 quilos. — O conferente Sr. loilvino Rocha informa que o conferento Sr. Gr. Tavares Guimarães verificou a mercadoria despachada, lias como peso
legal de 86 quilos, ineluido no mesmo as caixinhas de macieira aplainada.
A Comissão da Tarifa, por stiti maioria, subscreve o seguinte
parecer do Sr. conferente Castelo Branco:
De acordo, unia ver que a Tarifa manda excluir as caixas de
madeira, envoltório interno da mercadoria, sómente quando forem

de madeira tosca.
As caixas aplainadas, embora não pintadas ou envernizadas, entram no peso da mercadoria e, isso já está resolvido por diversos
acortiãos do Conselho Superior de Tarifa, conforme se vê, entre outros do acordais n. 3.047, de 1 de julho de 1937, fundamentado nas
Disposições Preliminares da Tarifa.
Assim, as caixas em questão, sendo, como de fato são, aplainadas, inteiramente, devem ser incluídas no peso das cartas; — e o
Sr. conferente Alfredo Seabra emitiu o seguinte parecer, com o qual
concordou o Sr. conferenta Eugênio Pourchet; Considero a caixa nue
me foi apresentada, como de . madeira tosca e, portanto, sem valor
mercantil.
O Sr. inspetor decidiu de acordo com a maioria.
N. 91 — Heitor, Ribeiro St Cia. — 40.625 de 1937. — Despacharam pela nota de importância ri. 92.930, de 1937, obras não classificadaa f: não especificadas de ferro batido, simples do art. 861 —
taxa de 3$120 por soado.
O conferente Sr. Gentil alonteiéo verificou "molas de ferro batido niquelado, para prender papeis" do art. 850 — taxa de 68760
por quilo.
A Comissão da Tarifa, apreciando a presente questão e tendo em
vista a análise do Laboratório Nacional — laudo n. 203, de 21 deste
mês, que demonstrou ser a mercadoria analizada, representada por
unia obra metálica, branca-argentina, de uma obra metálica constituicia por ferro laminado e estanhado, fio de aço comum ao carbono
estanho e arame de ferro nu, por sua maioria, classifica a mercadoria
em caisa como molas para prender papeis, de ferro galvanizado, do
art. 850-2, combinado com a nota n. 22.8, classe 21 5 da Tarifa e
taxa de 68240. isto é, 58200 e mais 20% por quilo; — e os Srs conferentes Alfredo Seabra, Dr. Hildebrando de Barcelos e Castelo Branco consideram a mercadoria em causa como obras não classificadas
de ferro batido, estranho, do art. 861 da Tarifa e taxa de 3$120
O Sr. inspetor decidiu de acordo com a maioria.
N. 92 — Internacional Business Machines Co. of. Delaware.
50.952 de 1937. -- Despachou pela nota n. 98.580, de 1937, maquina operatriz sistema Holerith, do art. 1831,. taxa de 2$470 por.
ocirf(Totearst::
eqounilloot.ecenf
1 .1N. 18:5ri,
3 io Guaraná 'verificou máquina de escrever
taxa de 71960 por quilo.
informa que se trata com efeito de máquina com teclado, para
escrever qualquer nome ou sentença, como qualquer máquina comum. de "teclado universal".
Invoca na sua informacic a letra "d" cio art. 17 das Disposições.
Preliminares da Tarifa,
•1 Comissão- da Tarifa, epreciando a presente questão e tendo em
o certificado anexo, do engenheiro Sr. Vatter Ribeiro da Luz, por
unanimidade iC votes, a mercadoria em capa — máquina
denominada 'Perfuradora-interpretadora" ou "Perfuradora-impressorasalfabetica printing punch), bem despachada corno
leaqaina °pai-atriz sistema Hoierith, pesando mais de 100 até 250
quilos, do arl. lesai, classe 31 a da Tarifa e taxa de 28470 por quilo, peso legal.
O Sr. ins p etor assim decidiu e manda que se publique a seguir,
O relendo certificado,
O— certificado supra citado o transcrito nos seguintes teamoa;
Sr. Inspetor — Examinei no armazem n. 3 do Cáis do Porto o maN. 88 —P. R. Moreira & Comp. — 3.174 de 1938. — Despachaa que se releve o presenteprocesso.
ram pela nota de importação n. 103.593, de 1937, peças de loura terial
- s e de urna máquina que, na tecnologia brasileira já criada
orri preparo de metal ordinário, do art. 623, para instalações ah:- paraTrata
o serviço estatístico pelo sistema llolerith, se denomina
steiacts, taxa de 21600. — O conferente Sr. Mário Guaraná, teve dd- "Perfuradorainterpretadora" — e que os americanos chamam Per,
yida sobre a classificação dada, à vista das seguintes disposições le- furadora-impressora-alfabétioa
("Alphabetic printing punch").
•Sais: Art.- 22 das Disposições Preliminares da Tarifa, nota 101 da
Essa máquina se destina a perfurar os cartões especiais usadoa
earria Tarifa, a mais art. 26 tambem da mesma Terifa.
pólo sistema Holerith, neles condensando os elementos desejados.
• A 'Comissão de Tarifa, por unanimidade de votos, considera a
A máquina possue um teclado perfeitamente igual ao teclado
• .);tiereadoria em causa — tomadas de duas correntes — bem despa- Universal das máquinas de escrever, para facilitar o seu manejamenehada como peças de louça Dom preparo de metal ordinário, para te pelas pessoas que conhecem a datilografia, ou, inversamente, para
'ínstaIaçõee elétrioas, do art. 823, classe 18` da Tarifa a taxa de que os que nela trabalham tarnbem possam agir com o 111C n 1110 des4800 por quilo. — O senhor inspetor assim deeidiu.
embaraço nas máquinas de escrever.
fies(i,jani raprodaid;
1. - • • N. 89 — Ferreira Baixas lt Comp. — 3.004 de 1938. — Despaque
Os elementos alfabéticos e TI 11-1
'Miaram. pela nota de importação n. • 10.807 de 1987, "obras não . cias. no cartão, por meio de perfurmiõe convencionais, são batidos no tenifloadtuo de louça n. 8" do art. •825 taxa de 41680 por quilogram.o. clado, como faz na máquina de escrever pal..a. reproduzir
ods. C po4ferentç.Clataresná yerintt 1110 110 Lie vidro 11 .
119 papel,
z-r4;
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Cada tecla que é acionada perfura o cartão de modo conveniente e obedecendo a uma convenção universal.
Assim á que as letras sãe representadas por duas perfurações na
mesma vertical e os números por uma anica.
Desse modo pôde-se escrever palavras ou números nos cartões,
elementos esses que neles são representados por uma série de furos.
Esses furos é que vão servir para as operações e seleções mie
as outras máquinas empregadas no sistema Holerith fazem.
A máquina perfuradora pôde ser, ao mesmo tempo impressora
ou não.
Quando é tambem impressora (caso da máquina examinada),
cada tecla acionada produz não só uma auração a ela correspondente
(dois furos para letras e um furo para algarismos), como imprime
aoalto de cada coluna e letra ou algarismo que "traduz" sua furação.
Essa impressão, nada interessa propriamente ao serviço das outras máquinas nas quais os cartões irão depois interveir porque elas
"lana somente pelos furos; ela interessa aos encarre gados do serviço porque
porque facilita o cole.cionamento dos cartões para efeitos de
fichário, isto paeque interpreta ao alto do cartão o que a perfuraçãa
do mesmo significa, e daí o nome com que são conhecidas — Perfu•adoras-interpretadoras. — As máquinas simplesmente perfuradoras
lambem possuem um teclado perfeitamente igual ao das máquinas de
escrever e no entanto na imprime no cartão, unicamente o perfuraras.
• Uma máquina perfuradora-interpretadora não pode escrever sem
perfurar, ao ' passo Qlle pode perfurar sem escrever, bastando para
tanto que se lhe retire a fita. Cada tecla que é acionada provoca
perfuracão e a impressão concomitantemonte.
A finalidade principal da máquina é perfurar, a impressão é secundária e pode ser desprezada, porque tem como único objetivo facilitar a leitura, para efeito de pesquisas em fichário, do que está
escrito por meio da furaçáo convencional.
Alem disso a máquina não tem rolo para receber papel, somente
trabalhando com cartões 'apropriados.
• Para melhor compreensão do assunto, juntei, devidamente rubricado, ao processo, um cartão contendo todas as letras do alfabeto
e algarismos com as perfurações convencionais representativas dos
elementos que nele estão contidos, escrito e perfurado em máquina
igual à questionada.
Do exposto, se conclue que a máquina em questão é uma máquina para serviço estatístico. sistema Hollerith.
Rio de eTaneiao, em 19 de janeiro de 1938. — Walter Ribeiro da
Luz."
N. 93 — João Mala & Comp. Ltda. — 44.487, de 1937 — Despacharam pela nota n. 87.124, de 1937, carbonato de magnésio natural pulverizado, da taxa de 2848960 por tonelada, peso real, art. 594
da Tarifa.
O conferente Sr. Dr. Sá e Sousa, tendo dúvida sobre a verdadeira qualidade da mercadoria, representou a respeito.
"A Comissão da Tarifa, apreciando a presente representação e
tendo em vista a análise do Laboratório Nacional — laudo n. 2.635,
de 25 de novembro último, que demonstrou ser a mercadoria analisada, representada por um pó branco — de carbonato de magnésio
Impuro e que não se trata de magnesite (carbonato de magnésio natural) — por unanimidade de votos subscreve o seguinte parecer do
Sr. conferente Eugènio Pourchet:
"Análise n. 2.635, de 25 de novembro de 1937, do Laboratório
Nacional — Carbonato de magnesio impuro — Classificação — Carbonato de magnésio t. m. de 1$590 por quilo, peso real, art. 1.033 aa
classe 25,a da Tarifa."
O Sr. inspetor assim decidiu.
N. 94 — Kodak Brasileira Ltda. — 49.077, de 1937 — Despachou pela nota n. 92.067, de 1937, máquina operatriz não classificada, de mais de 250 até 500 quilos, do art. 1.831, taxa de $990 nor
quilo.
O conferente Sr. Mário Guaraná verificou tanque da ferro batido pintado, do art. 861, taxa de 3$120 por quilo. Informa que ee
trata de "tray" — bandeja ou bacia — para banho de fotografias,
em grande quantidade.
Foi designado o engenheiro Sr. Dr. Valter Ribeiro da Luz, que
proferiu o certificado anexo ao processo.
"A Comissão da Tarifa, por unanimidade de votos, está de acorde
com o senhor conferente do despacho, considerando a mercadoria em
causa como obras não clasificadas, não especificadas de ferro batida.
pintado, do art. 861, classe 21.a da Tarifa e taxa de 38120 por quilo.
O Sr. inspetor assim decidiu e manda que se publique a seguir
o certificado anexo, do engenheiro Sr. Wien . Ribeiro da Luz.
O certificado é do seguinte teor:
"Sr. inspetor — Examinei no armazem n. 3 do Cáis do Porto o
material a que se refere o presente processo.
Trata-se de uma máquina destinada a -tornar mais fareis -e perfeitas as operações de fixagem e lavagem de provas fotográficas.
A máquina em questão é constituída por urna série de 6 cubas
metálicas providas de recipientes gradeados de forma retangular.
Fases cubas são colocadas, urna após .as outras, no sentido da
maior dimensão do conjunto. confirme se vê na gravura que anexei
ao processa e que foi por mim rubricada e retirada da caixa importada.
Con tornando essa cubas ex:stem placas metálica s formando uma
grande caixa de secção retangular que. se acha /multada em suportes
especiais que lhe permitem -um movimento basculante cru torno d..;
eixo longitudinal.
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- Na parte inferior da máquina estão os eixos e engrenagens, qué
acionados por um motor elétrico (o motor não acompanha a mercadoria) provoca duas espécies de movimentos: o movimento de base
culação do conjunto, em torno do eixo longitudinal e o movimento
de rotação de 1800 , aproximadamente, dos recipientes gradeados de
forma retangular, era torno de seus bordos.
As provas fotográficas siadas de revelação são colocadas na priinche. cuba que macei eme substaiecia que neutraliza o efeito do
revelador. Após um determinado espaço de tempo, o recipiente gradeado desa primeira cuba é automaticamente movido P, girando em
terno de um dos s e us bordos, embole eolire a segunde cuba, nela dere
ramando as provas fotográfieae.
A segunda cuba bem .cemo a terceira contem solução fixadora
e as restantes agua pura.
A passagem das provas da segunda cuba para a terceira e desta
para a 4. a , e assim sucessivamenie, até a última, se faz peio mesmo
modo já descrito.
Da última cuba, e ainda pe i o mesmo processo, são as provas
despejadas em uru taboleiro de fundo inetinado, donde são depois retiradas para secagem. — A água nas três últimas cubas é renovada,
constantenierae, por meio de mangueieas especiais de alimentaçáo "e
esgotamento. — A máquina contem dispositivos destinados a graduar
o tempo de duração das provas em cada banho. — Trata-se corno se
vê, de uma máquina de construção e funcionamento cornp'exoe, cuja
finalidade é operar a movimentação conveniente das -cubas de Lanho,
de fixagem e lavagem de provas fotográficas, dentro de períodos de
tempo .préviamente regulados, de sorte a tornar mecanizadas as -referidas operações, tornando possível a manipulação de elevado aimero de provas ao mesmo tempo. — Rio de Janeiro, 19 de janeiro
,
de 1938.— Walter Ribeiro 'da Luz.
N. 95 — Pinto, Bastos & Cia. — 01.151, de 1938. — Despacharam pela nota n. 110.024, de 19337, cestos contendo champagne, do.
art. 29117 da Tarifa, — O conferente Sr. Euclides de • Carval ho, tende
em vista o dispositivo do art. 42, n. V, das Preliminares da Tarifa,
em que diz que quaisquer outros ens °atidos que tenham valor mercantil ou sejam aplicáveis a uso diferente, estão sujeitos a direitos
independentes dos da própria mercadoria, — impugnou a saída, considerando os cestos classificados no. art. 381, taxa de 6$200 por quilo
como de vime, para condução de garrafas. — "A Comissão da Tarifa,
apreciando a presente questão, assim se manifestou: o senhor conferente Castelo Branco emitiu o seguinte parecer: — "A mercadoria
representada pela amostra presente a Comissão de Tarifa para o devido julgamento, é de uma cesta de vime e cipó, envoltório de garrafa
de champagne, que nos termos do art. 42, inciso V, das Disposição
Preliminares da Tarifa, combinado com o dispositivo da III divisão
do art. 381, classe X11- da vigente Tarifa aduaneira, que classifica,
especifica e taxa: "Cestas" grandes, para condução de garrafas, paras-.
condução de cargas e semelhantes, quilo, peso bruto 5$200. está sujeita a direitos independentemente do seu conteúdo; entretanto, esta
mesma Comissão, pela decisão n. 1.514 A, do ano do 1936, baseada
na de n. 1.745 — de 1935, resolveu não cobrar direitos de tais cestas, sob o fundainento de não terem valor mercantil e serem envoltórios externos de garrafas de Champagne. — No caso concreto, em
julgamento presentemente, me reporto ao parecer que prestei no processo que originou a decisão n. 1.514 A, de 15 de dezembro de Iliba,
por se tratar de cestas perfeitamente iguais. — Para estas cestas
que estão especifica ria e nominalmente classificadas e taxadas ene
disposição especial — art. 381, classe XII —, parte da Comisso entendeu que eram enveltarios exteriores de garrafas de Champagne e
que, por conseguinte, não estavam sujeites a direitos, independentemente do conteúdo; mas, em relação aos cestos de vime, envcatarios
de garrafões de ácido fórmico e de outros, e Lambem como aquelas,
envoltórios externos dos garrafões referidos, sem classificação e tael
xação nominais, quando aquelas o dispositivo legal declara — para
condução de garrafas —, a maioria desta mesma Comissão, en'aaden
que estavam sujeitos a direitos indepedentemente dos do conteúdo,
e, assim foi decidido em diversos casos. — Os interessados interpuserem recurso para o Conselho Superior de arifa que decidiu julgando tais cestos, não sujeitos a direitos, pelos Mesmos fundamentos
que, esta Comissão resolvera não estarem as cestas ens causa, sujeitas a direitos — serem envoltórios externos das garrafas de tlharne
pagne e Lambem não terem valor comercial e nem emprego ou uslseee diferente do ateai, — envoltório externo das garrafas .de Chanipae agne —; mas tendo o representante da Fazenda, junto àquele Conselho,
recorrido de todas as decisões firmadas naqueles fundanientns, para
o Sr. Ministro da Fazenda, esta autoridade superior, conforme se vé
dos ofícios de ris. 29, 30, 34 e 35, de 18 de março do ano passado
C1937), publicados no Diefrio Oficial do 22 do mesmo mês e ano, Ne.tormoa todos os julgados daquele Conselho, declarando aqueles cestos
não sujeitos •a direitos independentemente do conteúdo, para sugere.
ter os fundamentos da decisão' de primeira instância e modificar -ft
clasificação e taxação mandadas adotar: — Ora, deante dessas 'cleeie
-15es não é possivel isentar-se, legalmente, as cestas em 'causa, do -per
gement° de direitos, como cestas de vime ou outro cipó, para conclue
eso de carga, do art. 381 e taxa de 5$200 por quilogramo, peso bruto,
%ponho - que não haverá quem negue que tais cestas sejam para cone
dução de garrafas, porque, o conteúdo delas é garrafas. Se os cestos
envoltórios daqueles garrafões devem pagar direitos conforme decidit
esta mesma Comissão de Tarifa, e. posteriormente, o Sr. Ministro dá
Fazenda, as' cestas, tambem• de vime ou de . Outro cipó, envoltórios-degarrafas de Champagne, tambem devarão pagá-los, pelas mesmas •rae
zoes. — Parece não ser legal-cobrarem-se 'direitas de uma,. jaeUtando.
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)te as outras, muito especialmente sendo estas outras de uso e em1)rego mais vásto ou comum. — Em face das razões expostas e daquelas decisões da autoridade superior, considero como anteriormente
já considerava, as cestas em questão sujeitas a direitos no art. 381,
somo cestas de vime, para condução de garrafas ou de carga, da taxa
de 5$2 por quilogramo, peso bruto; reformando-se, assim, as decisões anteriores em contrário"; — O senhor conferente Dr. Hildabrando de Barcelos proferiu o seguinte parecer, com o qual concorparam os senhores conferente Eugênio Pourchet e Dr. Espirito Santo:
"De acordo com q Sr. conferente Castelo Branco. Não é Guria'
tiue es cestas, envoltórios de garrafões, fiquem sujeitos a direitos,
e as cestas, condutoras das garrafas de champagne, feitas da mesma
triatéria — "vime" — fiquem isentas; tanto mais que as cestas condutoras dessas garrafas são utilizadas para guardar objetos, ao passo
. Rue as outras têm utilização muito mais restrita"; e os Srs. conferentes Alfredo Seabra, Dr. Amanho de Noronha, Dr. Luiz Trindade
CDr. Sá e Sousa consideram os cestos de que trata sem valor merPantia conforme se tem entendido de longa data. O Sr. inspetor deipkliu de acordo com os quatro últimos Srs. conferentes.
aãia„,_ N. 96 — Lojas Brasileiras S. A. — 2.428, de 1938 — Pediram
-- reconaideração da decisão n. 1.290, de 21-12-1937. — A Comissão
da Tarifa, apreciando o presente pedido de reconsideração, por sua
Naiwia, mantem seu voto anterior que é do seguinte teór: "De
acordo com o conferente do despacho. As bases são partes iatekrantes dos objetos e pagam direitos como o próprio objeto; devendo, portanto, ser incluídas no seu peso"; e o Sr. conferente Alfredo Seabra emitiu o seguinte voto, com o qual concordaram os sephores conferentes Drs. Hildebrando Barcelos e Sá e Sousa: "Data
Venia, mantenho o parecer anterior, do teór seguinte: I — Obras de
Celulóide, para adorno de cima de mesa, do art. 1.887 taxa de réis
812200 por quilo; e II — Peanhas de madeira envernizada, do artigo 349 e taxa de 92460 por quilo". O Sr. inspetor decidiu de acardo
COM a maioria, considerando a mercadoria em causa como objetos de
Celulóide, de adorno para cima de mesa, do art. 1.887, classe 35'
da Tarifa e taxa de 31$200 por quilo, inclusive as bases de madeira.
Pica, assim, mantida a decisão n. 1.290, de 21 de dezembro do ano
próximo findo.
N. 97 — Lojas General Electric, Sociedade Anónima — 51.877,
e 1937 — Despachou pela nota n. 98.434, de 1'937, enceradeiras conugadas com motor elétrico, art. 1.831 — taxa de 3$090 por quilo.
conferente Sr. Mário Guaraná verificou 11 quilos de obras de fio
Wo aço (escovas) que pagam direitos segundo a sua matéria, nos
termos do art. 1.859 da Tarifa.
A Comissão da Tarifa, por sua maioria, subscreve o seguinte 'pakecer do Sr. conferente Dr. Amanho de Noronha: "As escovas, cuia
amestra é apresentada, fazem parte integrante das enceradeiras, con'forme foram importadas juntamente. Nestas condições, considero
bem despachado"; e os Srs. conferentes Dr. Hildebrando de Barcelos
e.eastelo Branco classificam os objetos em causa como utensílios para
'outros usos, pagando de acordo com a matéria. O Sr. inspetor deridiu de acordo com a maioria.
N. 98 — Oscar Rudge — 3.876, de 1938 — Despachou pela nota
de importação n. 105.017, de 1937, "cartão colorido", art. 538 —
taxa de 1$820 por quilo. O Sr. conferente verificou "papel gratneado" do art. 556 — taxa de 3$120 por quilo, de acordo com divarsaz decisões existentes.
' A Comissão da Tarifa, por sua maioria, subscreve o seguinte voto
do Sr. conferente Dr. Hildebrando de Barcelos: "Classifico como
2emelhante ao papel graneaclo, art. 556, taxa de 3$120 o quilo. Nos
papéis dessa espécie não há gramatura. E' o que está inúmeras
veze s decidido pela Comissão da Tarifa e explicado pelo acordão do
Conse.ao Superior de Tarifa, no acordão n. 2.850, de 1937, razão
pelo qual em hipótese ãlguma poderá ser considerada cartolina"; e
Ó Sr. cónferente Eugênio Pourchet considera a mercadoria bem despachada como cartão colorido, do art. 538, taxa de 1$820 por quilo,
peso legal. O Sr. inspetor decidiu de acordo com a maioria.
N. 99 — Schilling, Hillier & Comp. Ltda. — 34.387, de 1937
a-, Despacharam pela nota de importação n. 65.848, de 1937, cola de
outra qualidade, da taxa de 3$120 por quilogramo, peso legal, classe
TV, da vigente Tarifa aduaneira, de acordo com a decisão n. 760,
deste ano. O Conferente Sr. Alfredo Seabra verificou gelatina em
:tolhas, do art. 96, mesma classe tarifária, e taxa de 0240 por quinbgramo, peso legal, conforme informação do conferente.
A Comissão da Tarifa, apreciando a presente questão e tendo
ein vista a análise do Laboratório Nacional — laudo n. 1.777, de
t) do setembro último, que demonstrou ser a mercadoria analizada
representada por uma lâmina transparente, amarelada, — de gelatina
Cm folha, que, não possuindo a pureza necessária para ser usada na
Olirnentação, serve para fins industriais; a informação n. 90, de
de outubro seguinte, do mesmo laboratório, declarando, em aditabento ao laudo de análise supra, spie a mercadoria a que o mesmo
Se refere, é gelatina, em folha, impura, imprópria para a alimentação. e que se trata de uma gelatina, para uso na indústria; seu elevado teci ena substâncias minerais 3,41 % (troa e quarenta e um
:milésimos por cento), demonstra que não foi suficientemente purificada para fins alimentícios, pois o p.rof. Villavecchla, no sim "Dizionario di Merceologia e dl Chimioa Applicata", vol. I, pág. 1.071,
'quinta edição, exige para este fim uma percentagem inferior a 1,
enquanto o prof. Calvet admite um má:imo de 2 % (dois por cento);
o oficio ri. 527, de 25 de novembro do ano passado. da Diretoria
dos Services de Saúde Mito(' do Distrito Federal, informando que
i a ;cercado ria enviada pig_§ ter maregg na aliment~ pública, iate
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é, no fabricho de chiclet, doce, etc., conforme foi pergutado; e o
oficio n. 32, de 11 de janeiro deste ano, do Laboratório Nacional de
Análises, assim se manifestou: os senhores conferentes Castel,
Branco, Dr. Hildebrando de Barcelos, Dr. Luiz Trindade e Dr. Espirito Santo, mantêm o voto anterior, emitido de acordo com o laudo do
Laboratório Broma tológico, c:assificando a mercadoria em causa como
cola purificada ou gelatina em folha, do art. 96 da tarifa e taxa de
6$240 por quilo; o senhor acnferenta Eugênio Paurchet emitiu o seguinte parecer, com o qual concordou o senhor conferente Enclides
de Carvailw: "Desde que a gelatina não é pura, ou purificada, como
afirma o Laboratório Nacional (análise n. 1.777, de 9-9-937 e informação n. 32, de 11-1-938), não pode ser classificada à conta do art. 96
da classe V da tarifa, pois, segundo a nota n. 22, é indispensavel
pureza da cola, para que se a considere gelatina. Do q ue se conclue
que "cola pura" é gelatina e "cola impura" é cola animal (gelatina
impura), cuja classificação é a do art. 8912 — De outra qualidade —
t.m. de 3$120 por quilo, classe 4' da tarifa, o que se deve aplicar h
mercadoria em questão"; e o senhor conferente Dr. Sá e Sousa proferiu o seguinte voto, com o qual concordou o senhor conferente
Dr. Arnarilio de Noronha: "O Conselho Superior de Tarifa em acorda()
n. 3.014, de 18 de outubro do ano próximo passado, decidiu que, "a
gelatina em folhas, não possuindo o grau de pureza necessária para
ser usada na alimentação, deve ser classificada no art. 89, inciso 2, da
atual tarifa, para pagar a taxa de 3$120 por quilo, peso legal". No
caso em foco o Laboratório Nacional de Análises declara em seu laxai°
n. 1.777, de 9 de setembro último, que a amostra examinada é de
"gelatina em folha, que, não possuindo a pureza necessária para ser
usada na alimentação, serve para fins industriais". Explicando depois
este laudo adianta o mesmo laboratório em 5 de outubro (fls. 5 do
processo junto) que — "A mercadoria, a que ele se refere, é gelatina
em folha — impura, imprópria para alimentação. Trata-se de uma
gelatina para uso industrial; seu elevado teor em substâncias minerais
(3,41 %) demonstra que não foi suficientemente purificada para fins
alimentícios; que o professor Villavecchia exige para esse fim porcentagem inferior a 1 %, e o professor Calvet admite um máximo da
2 %". Do exame e explicação do Laboratório Nacional se conclue, portanto, que não se trata de produto destinado à alimentação, uma vez
que lhe faltam as qualidades de pureza ou de purificação necessárias
a tal fim. Em tais condições, forçado é concluir peia aplicaçãO da
doutrina do acordão do Conselho Superior de Tarifa, citado, n. 3.014
cio ano passado, relativamente ao produto em que:tão. Não me sendo
licito proceder em desacordo com esse julgado superior, reformo meus
votos anteriores para o fim de considerar bem despachada a mercadoria como cola de outra qualidade, do art. 89, inciso 2, da tarifa,
taxa de 3$120 por quilo, peso legal, como aliás, já propuzeram os colegas Srs. conferentes E. Pourchet e Euclides de Carvalho". O senhor
inspetor decidiu de acordo com os quatro últinicas senhores conferentes.
N. 100 — Schilling, Hillier & Comp. Ltda. — 51.037, de 1937. —
Despacharam pela nota de importação n. 96.972, de 1937, preparações não classificadas para usos técnicos ou domésticos, do art. 987.
25 % ad-valorem. O conferente Sr. Palvino Rocha, em vista do lauto
do Laboratório Nacional — análise n. 2.838, é de parecer que a mercadoria sa encontra com a taxação especifica no art. 97419, corto
preparações para limpeza de azulejos e ladrilhos, da taxa de 1$590
por quilo. Informa que, se a mercadoria não se enquadrar no artieo
indicado, irá para o art. 977 — sabão, sapólios, saponáceos e semelhantes — "Não especificados" sob qualquer forma ou estado'', taaa
de 3$120 por quilo. "A Comissão da Tarifa, apreciando a presen4o
questão e tendo em vista a análise do Laboratório Nacional — laudo
u. 2.838, de 9 do mês findo, que demonstrou ser a mercadoria amalinda, representada por uma substância higroscdpica, branca e alcalina ao tornasol, constituida de fosfato, silicato e cloretos de sódio
— de uma preparação destinada à limpeza de azulejos, pias, elo, é já
analisada naquele laboratório sob a denominação de P3; e a infora
mação n. 7, de 14 deste mée, do mesmo laboratório — por unanimidade de votos, subscreve o seguinte parecer do senhor conferente
Eugênio Pourchet: "Trata-se de preparação conhecida sob a denominação comercial — P3 — que a análise do Laboratório Nacional
n. 2.838-937, anexa, afirma destinar-se à limpeza de azulejas, pias,
etc., produto que já foi analisado pelo referido laboratório e reconhecido como P 3. À vista da indicação da análise, deveria ser a
preparação classificada à conta do art. 974 da classe 24' da tarifa
como: "Preparações à base de outras substâncias para limpar ama
lejos ou ladrilhos, pias, mictórios e outros aparelhos sanitários
t. m. de 18590 por quilo, peso legal. Mas, segundo laudos anteriures
do mesmo laboratório — análises as. 256-936, 1.074-938 e 712-937
— a preparação conhecida industrialmente sob o nome de P 3 —
tem por fim limpar e desengraxar peças de ferro e outros objetos;
é uma preparação para usos técnicos, e, em consequancia, tem sido
decidido se classifique o P 3 como "quaisquer preparações não classificadas para usos técnicos ou domésticos — ad-vaiorern 25 %, t. m.9.
art. 987 da classe 24'.
No caso pre.sente, a preparação é a mesma P 5 e, devidamente,
oorisideria:os fIS termos finais da informarão n. 7, prestada polo
Laboratório Nacional a 14-1-938, em perfeita coerência coro os
dizeres do prol)reto anexo, voto no sentido de manter a classificação
do despacho, por
'ta, à vista do exposto."
O senhor inspetor decidiu de acórdo com a Comissão COP.-4; ..rando a mercadoria em causa como prepaiações não classificadas para
usos técnicos ou domésticos, do art. 987, classe 24' da Tarifa, ulira
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à vista dos claros termos tarifários, classificou os ditos aros cómía
obras não classificadas de alumínio, cromadas, da taxa de 204280 pOij
quilo, art. 675 da Tarifa.
"A Comissão da Tarifa, por unanimidade de votos, está de acorde
com o senhor conferente do despacho, considerando a mercadoria ent
causa -•-• Aros de alumínio—, como quaisquer acessórios, partes e
(Laudo de análise n. 2.838, de 9 de dezepihro de 1957). -- Cum- tences não classificados, do art. 1.785, classe 33' da Tarifa, paul
prindo o despacho do Sr. diretor, exarado no processo originado pelo pagamefito de direitos como obras não classificadas e não especifieadi
requerimento n. 51.037, de 4 de dezembro último, informo: — "A das, de alumínio, cromadas, do art. 675, classe 19', taxa de 20$280 Ln-4
amostra, de que trata o laudo acima citado é (In uma preparação des- quilo, peso legal. — O senhor inspetor assim decidiu.
tinada à limpeza de azulejos, pias, etc., já analisada neste LaboratóSecretaria da Comissão da Tarifa, em 20 de dezembro de ltt:;8,;
rio sob o nome de P.3.
Atendendo à solicitação da Inspetoria da Alfândega do Rio de Ja- =- Luiz Simões, secretário.
neiro e para maior esclarecimento sobre •o assunto, tenho a dizer
que o laudo de análise n. 712, de,,28 de abril do ano próximo findo,
conclue, declarando que a amostra analizada se destina a desengraxar
A Diretoria da Imprensa Nacional,' de acordo com a legislação ent
peças de ferro e "outros usos", e _o laudo n. 2.838 de 9 de dezembro
vigor, só registrará, assinaturas dos orgãos oficiais, para O exercichí
de 1937 diz servir para a limpeza de azulejos, pias, etc.
Os dois laudos citados, assim como o de n. 1.074, de 8 de junho de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao pe..
de 1 930, não determinaram uma aplicação exclusiva da preparação,
que se apresenta no mercado com denominações diferentes: P 3 S, 3odo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 dol
P3teP3 mapa; cuja bula, que está junta ao processo, diz servir Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas ref.
na limpeza de lavatórios, ladrilhos, partes. lisas protegidas por tintas, partições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândega*
partes de máquinas, etc., etc.
Parece-me assim, que nenhuma contradielo existe entre os três Mesas de Rendas e Coletorias.
laudos referidos, quanto .às mercadorias anali c adas, aujas aplicações
são perfeitamente iguais às que mencionam a bula citada, constituindo
uma preparação para usos técnicos ou domésticos, podendo servir
Aos funcionários públicos federais, estadoaia 8 municipais é f$,Ii
tanto para limpeza de azulejos, ladrilhos, pias, etc., como para desengraxar partes de máquinas.
cultado pagar o custo da assinatura, computado já O desconto de
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1938. -- Armando Silva, técnico 20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 28$003.
de Laboratório.
N. 101 — Sociedade Cooperativa dos Chauffeurs Proprietários".
—3.086. de 1938.
Despachou pela nota de importação a, 2.463 de 11/1/1938,
Ministério da Marinha'
obras não classificadas, não especificadas de cobre, niqueladas, da taxa
de 138520 o quilo, art. 791 da Tarifa.
O conferente Sr. Dr. Hildebrando de Barcelos verificou botões
EXPRDIENTE DO $R. MINISTRO
de pressão, de cobre, niquelados, da taxa de 15,600, art. 719. — "A
Dia 21 de dezembro de 1938
Comissão da Tarifa, apreciando- a presente questão, por sua maioria,
está de acordo com o senhor conferente do despacho, considerando a
Ao Sr. diretor geral do Pessoal:
mercadoria em causa como botões de pressão, de cobre, niqueladog
do art. 749 classe 20` da Tarifa e taxa de 158600 por quilo, péso
' N. 1.876 — O "Regulamento para Promoções dos Oficiais Zeim
— e o senhor conferente' Alfredo Seabra emitiu o foguinte voto, com Armada e Classes Anexas", aprovado pelo decreto n. 3.121 de 3 de ‘
o qual concordou o senhor conferente Eugenio Pourchet:
outubro de 1938, em seu artigo 28 estabeelce que nenhum oficial de
"ConQ idero a mercadoria assim classificada:
Corpo da Armada (00) poderá permanecer por mais de 4 anos COILe
I — Botões de pressão, de cobre, niquelados do art. 749 e taxa secutivos em comissão de terra, e que esse período só se interrompi
de 158600 o quilo;
com mais de seis mesas de embarque.'
II — Parafusos de ferro como cabeça de metal ordinário niqueO Regulamento para promoções que vigorava até 8 de outubre
lado, do art. 852 e taxa de 38120 o quilo, com os aumentos de 30 %
de 1938, não estabelecia prazo mínimo de embarque necessário para
• mais 30 %, da nota n. 228."
que fosse considerado interrompido o período de comissão em terra.
O senhor inspetor decidiu de acordo com a maioria.
conuições qualquer período de embarque, por menor qui(
N. 102— Sociedade Mecânica para Indústria e Lavoura Limitada. Nessas
- 3.243, de 1938. — Despachou pela nota de importação n. 108.497, fosse, era considerado suficiente para interromper o período dg
de 1937, garrafas térmicas de alumínio, simples, do art. 875, taxa de comissão em terra.
. 2070300 por quilo.
Afim de evitar prejuizos para os oficiais, deverá S. Ex, conde
O conferente Sr. Alfredo Seabra verificou tratar-se de objetos derar que, até 3 de outubro de 1938, qualquer período de comissed
para serviço de mesa e outros usos revestidos de madeira fina, que em embarque ou de viagem a bordo dos navios de Marinha dØ
além de ser a matéria predominante e a que irais se torna visível e, Guerra, quando registrado nas cadernetas dos oficiais, era sufide
como tais classificados no art. 388, taxa de 10720 em dobro, por ente para interromper o período de comissão de terra para iate
romper o período de comissão de terra para os efeitos do artigo
Quilo, da nota n., 37.
Invoca o art. 22 das Disposições Preliminares da Tarifa. — "A do atual "Regulamento para Promoções dos Oficiais da Armada
Comissão da Tarifa, por unanimidade de votos, subscreve o seguinte Classes Anexas".
, parecer do senhor conferente Dr. Hildebrando de Barcelos:
Ao Sr. diretor geral de Saúde:
Quando a Tarifa se refere às "garrafas termo", manda sempre
N.
1.874
— Resolve aprovar e mandar executar as instrueõ
classificá-las pela matéria que as reveste.
o Serviço de Roentgenfotografia no Hospital Central da MarinJlg
De acordo com esse critério tarifário, classifico o objeto como para
i
obra não classificada de madeira fina, do art. 368 da Tarifa, taxa que a este acompanham, organizadas por aquela Diretoria.
4
—
de 37E440 o quilo, "ex-vi" da nota,n. 87". — O senhor inspetor asr igh
. sim decidiu.
Ingtruções para o Serviço de Roentgenfotografia no Hospital Central
The Dunlop Pneurnatic Tyre Co. (S.A.) Ltd. —
da Marinha, a que se refere o aviso n. 1.874, de 21 de dezeml
53.194. de 1937. —.Pediu classificação da mercadoria para a qual foi
bro de 1938.
•
concedido exame prévio. — Comissão da Tarifa, apreciando o pre1. Tendo em vista a profilaxia da tuberculose pulmonar ser
sente p edido de classificação, por unanimidade de votos, subscreve o
feita sistematicamente na Marinha a roentgenfotografia dos pulmõel
seguinte parecer do senhor conferente Castelo Branco:
"Trata-se de aros de alumínio, que não estão classificados no ar- não só no pessoal militar e civil que estiver em serviço como no
dades,oh*
tigo 1.782, mas no Artigo .1.785: Quaisquer accessórios, partes e per- alistandos.e candidatos a quaisquer empregos ou especiali
..
tences não classificados os direitos da Tarifa que lhes competirem, servando-se as normas destas instruções.
2. Os exames roentgenfotográficos de todo o pessoal serão rea184
segundo sua qualidade — e, por conseguinte, à vista dos termos claros
e precisos da Tarifa, classifico tais aros como obras não classificadas zados nos Serviços de Raios X e de Fisioterapia do Hospital Centra4
de alumínio, cromado, da taxa de 20$280 por quilo, art. 675 da Ta- da Marinha, devendo ser considerados de caracter urgente quandp
pedidos mediante indicação dos médicos doe navios, corpos' e esta*
rifa". — O senhor inspetor assim- decidiu.
belecimentos e dos presidentes das Juntas de Inspeção de Saúde dele,
N. 104 — Willy Borgboff & Comp. — 2.371 de 1938. — Despa- vido a sintomas ou antecedentes clínicos suspeitos de tuberculoaill
charam pela nota de 'Importação n1 102.011, de 1937, acessórios de pulmonar.
I!
piefeles do art. 1.782 da Tarifa.
.
3. Afim de que se tone possivel proceder DOM regularidade
O conferente Sr. Dr. Ilildebrando de Barcelos verificou "Aros de
convenientementesi
alumínio", que não estão classificados. no art. 1.782, mas no arti- roentgenfotografias necessárias e detalhá-lasexaminandos,
os navi
o menor prejuizo nos deveres adstritos aos
go 1.785:
corpos e estabelecimentos deverão enviar ao Hospital Central da 31
"Quaisquer are:Q-51 .1os, partes e perte r-Lses não classificados -- os rinha para orientação e providências ulteriores dos Ralos X e
direitos da Tarifa que lhes competirem, segundo sua qualidade" e, Fisioterapia uma relaght 90031§1 ott tten dgagg,
pagamento *de 25 % "ad-valorem". Publique-se a seguir, a informação o. 7, acima referida.
A informação aludida é a transcrita nos sPguintes termos: — Laboratório Nacional de Análises. — Informação n. 7 —. Recebiío em
24-12-1937. — Informado em 3-1-1938. O diretor, — aoldino Ramos.
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4. O chefe dos Serviços de Raios X e de Fisioterapia determinará
os detalhes para perfeita execução dessas roentgenfotografias e,
autorizado pelo diretor do Hospital Central da Marinha, deverá entender-se com os comandantes ou diretores dos que tiverem de ser
examinados para harmonizar os dias e horas dos exames com as exigências normais dos demais servicos.
Parágrafo único. Os examinandos deverão comparecer pontualmente ao Hospital Central da Marinha. em turmas preestabelecidas
pelas providências do chefe dos Serviços de Raios X o de Fisiterapia, e sempre acompanhados de urna relação nominal autêntica.
5. Os resultados das roentgenfotografias deverão ser bastante
explícitos e oportunamenI e enviados aos navios, corpos ou estabelecimentos de onde provierain os examinados para as providências
seguintes:
a) Quanto ao passoal já sonliido na Marinha:

Dezenibro de 1936

A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, sê registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício
de 1939, mediante pagamento da importhcia correspondente ao período de 12 meses. na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas,
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estadeais e municipais é ta.
cultado 3ar o custo da assinatura, computado já o desconto MI
20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 214000

I — registros em cudernestas sanitárias;
II — se tiver sido verificada qualquer lesão pulmonar: baixar
o doente ao Hospital Central da Marinha afim de ser feita a mais
rigorosa observação clinica com todosexames complementares indispensáveis para decidir, eminspeção
de se o caso é de invasaúde,
lidês temporária ou definitiva para o serviço ou se apenas (xige a
transferência do doente para a colônia de Férias ou para e Departamento de Convalescentesdo Sanatório Naval de Nova Friburgo;
III — quando não houver lesão pulmonar, mas tratar-se de indivíduos astênicos, emagrecidos, fisicamente esgotados, portadores de
bronquites rebeldes ou em quaisquer outras condições de maior receptividade mórbida, o médico do navio, corpo ou estabelecimento
providenciará imediatamente para a inclusão do examinado »a lista
dos que devem ser mandados para a.Colónia de Férias ou para o Departamento de Convalescentes do referido Sanatório :,anforme fôr mais
Indicado para o caso clínico em apreço;
IV — nos lugares onde não houver. médico na lotação as provi-ciências ficarão a cargo da autoridade mais graduada, procedendo-se
análogamente- como nos demais casos em que deve ser prestada assistência aos doentes;
V -- em qualquer hipótese a requisição das oasagens e a transferência para o Sanatório Naval serão feitas pelo Hospital Central da
Marinha de acordo com as ordens em vigor.
b) Quanto aos alistandos e candidatos a emprego s eu admissão
nos quadros e estabelecimentos da Marinha:
I — as juntas de inspeção de saúde julgarão o inspecionado inapto para o serviço sempre que fór verificada qualquer lesão pulmonar
cp, suspeita ou confirmada de natureza tubererdosa;
II — nos casos que não. ficarem satisfatoriamente elucidados, os
presidentes das juntas de inspeção de saúde deverão pedir ao chefe
dos serviços de Raios X os demais exames necessários ao diagnóstico
para o julgamento final da aptidão física do inspecionado;
IR — as roentgenfotografias serão obrigatoriamente pedidas depois de realizados os exames previstos nas inspeções de saúde e deVerão prevalecer para as conclusões do laudo médico sobre a aptidão
ftsica do inspecionado;
— não se aplicam aos que tiverem outros motivos de inaptidão
para qualquer serviço as exigências dos exames roentgenfotográficos
previstos nestas instruções.
6. O destino dos que forem submetidos à roentgenfotografia
- será controlado pelos Serviços de Raios X e de Fisioterapia do Hospital Central da Marinha.
7. O chefe dos referidos Serviços de Raios X deverá enviar à
•
Diretoria de Saúde, por intermédio do diretor do Hospital, para fins
de estatística, uma relação nominal das pessoas examinadas e, bem
assim, sempre que se tornar oportuno, os respectivos rádio-diagnósticos e todos os esclarecimentos de interesse prático sobre os destinos
e os resultados que tiveram as que necessitaram de quaisquer cuidados.
8. As presentes instruções pedorão ser modificadas de acórdo
'com a experiência adquirida com os exames roantgenfotográficos,
tendo sempre como objetivo especial a mais perfeita colaboração na
' profilaxia da tuberculose pulmonar.
Ria de Janeiro, em 21 de dezembro de 1938. — Henrione Arfalides Gunetn, vice-almiroT• te ministro da Marinha.

Ministério da Guerra
RIPE DERMA DO SR. MINISTRO DA GUERRA

Dia 19 de dezembro de 1938
Avisos:

Ao Sr. ministro da Fazenda, solicitando o pagambnto das élin
guintes quantias:
No Tesouro Nacional:
De 5:5003000 à D. Rosa Albina da Silva (aviso a. 1.381):
De 825700 ao operário de
classe do Serviço Geográfico e Eistórico do Exército, Jaime Martins de Almeida (aviso n. 1.382);
De 1:7085700 ao 1° tenente reformado do Exército Paulo de Cu.,
tilho Gurjão (aviso n. 1.385);
De 1683000 ao
sargento ferrador liarmos Esoalante (avise
n. 1.388);
De 829000 ao 2° cabo do Ifordrcito José Rodrigues da Silvá
(aviso n. 1.387);
De 39394)0 ao servente de 3' alasse Augusto Nunes (av iso n001
mero 1.388);
De 574000 ao operário de 5' classe Roberto Atilio Trais' (avios
n. 1.391);•
De 513300 ao servente de 1' classe do Serviço Geográfico 44
Exército, Lourenço da Costa Barbosa ( aviso lb 1382);
De 4.36$000 ao assistente-técnico José Pavone (aviso n. 1.393)n
Na Delegacia do Pará:
De- 1:4104000 ao major do Exército Alfredo Luna (avie° 110*
mero 1.389);
De 944500 ao cabo Artur de Oliveira Melo (aviso is. 1.390)i
Na Delegacia de Mato Grosso:
De 7264000 ao 8° sargento Péricles Maolel Monteiro (aviso
mero 1.380);
De 2:9044000 ao sub-tenente do Exército Manuel Silva (aviii0
n. 1.383);
De 2:2923000 ao 1° sargento do Exército Farsola Pomes. ,(avia0
n. 1.396).
Na Delegacia do Rio Grande do Sul:
De 1864000 ao 3° sargento do Exército Napoleão Jorge . 04 CIMA
(aviso n. 1.384):
— Ao Sr. ministro da Marinha, comuncando que foram tomadas
providências, no sentido de ser inspecionado pela Junta de Saud. da
24 Região Militar o capitão-tenente Vitor Bussemeyer Caminha
(aviso n. 95).
— Ao Sr. diretor da Diretoria Provisória das Armas, declaq
rando:
Que o capitão Casar Itlimulo Silveira Júnior 6 posto à disposidid
do Interventor do Estado do Pará, para servir na Força Pública dq
mesmo Estado (aviso n. 894).
Que é fixado do seguinte modo O número de matriculas, NI
Dia 22
1989, na Escola de Educação Mies do Exército:,
A.° Sr. diretor Geral do Pessoal:
Curso de Instrutores;
N. 1.877 — Resolve permitir a transferência para 'Corpo de
Oficiais
do Exército. •
30
lftizileiros Navais das praças do Corpo do Pessoal Subalterno da Ar80
a.
mada que desejarem fazer parte da banda marcial daquele Corpo e Oficiais das Forças Auxiliarei
Oficiais
da Armada. .
•
5
'que forem julgadas aprovadas em exame de habilitação.
C
1Ç
1.878 — Resolve aprovar as seguintes iotações para as
Curso de Medicina Especializadat
das mandais das Escolas de Aprendizes Marinheiros;
'a) repeti Almirante Batista das Neves:
Oficiais Médicos do Exército
•Ik • • r.********
10
Quatro (1) corneteiros;
Oficiais Médicos das Forças Auxiliares
10
Quatro (4) tambores:
Oficiais Médicos da Armada
8) Escola de Aprendizes dos Estados do Pará, Pernámouco, ti to Médicos Civis.
14
latada do Norte, Bafa e Santa Catarina:
Curso
de
Monitores
de
Educação
Fisica:Trila (e)- otarneteiros;
iiiirgeatoo cio Exército e primeiros cabos
- Dela (1) tambores, para cada estabelecimento..
150
N. Ontrossins, cosa Diretoria providenciará para que o Pessoal Saargentos das Forças Auxiliares
30
fficesaário
& raffrids fixação. seja fornecido pelo Corpo de gutileiros Sargentos da Armada
12
,
. ......
Civls., •
5
IiR3Y41.4.

r

r

r

ivis. . . . .

_

•

,

.4

• ••

Sexta-feira 23
Curso de Mestre d'Armas:
" .. , . • ...
Oargentos dki Exército
Curso de Monitores de Esgrima:
Sargentos do Exército. .
.
(Avisa n. 896).

10

...

Ministério da Guerra — Rie de Janeiro, 19 de deu...raro de 1938
Aviso n 631.
Sr. diretor de Fundos do Exército:
Tendo
em vista o Regulamento de Administração do Exército,
'
aprovado pelo decreto n. 3.251, de 9 de novembro últime, declaro-vos:
a) que contatai:1 a vigorar o critério estabelecido no aviso deste
*ministério. de n. 251, de 4 de abril do corrente ano, de cada unidade
administrativa só poder abrir uma conta no Banco do Brasil ou em
outro estabelecimento bancário, para depósito de .dinheiros pertencentes à União e a cargo do Ministério da Guerra sob a responsabilidade da dita unidade administativa:
b) que essa conta ficará subordinada ao nome da unidade administrativa, suprimida a expressão Conselho de Administração de que
tratava o aviso 251 mencionado;
c) que a conta será movimentada pelo agente diretor da unidade
administrativa (comandante, chefe, diretor ou presidente, da unidede,
estabelecimento, repartição ou comissão), de conformida.ie com os artigos 31, n. 33, e 69 do regulamento inicialmente referido. — General
Burle° G. Dutra.
•

•

•
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Ministério da Guerra — Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1938
▪ Aviso n. 640.
Sr. diretor de Fundos do Exército:
Em ofício n. 281, de 8 de agosto últim- o, o comandante da 9' Re'ião 1.11.3 itar solicitou esclarecimentos ao chefe do Serviç) do Pessoal
Civil sobre a verba pela qual devem ser pagas as gratifirações que
•ompetena as irmãs de caridade em serviço no Hospital Militar (laqueia &Adão.
Declaro-voa, em solução à aludida, consulta, que o pagamento em
**reco deve ser efetuado à conta. da-verba 1 — Pessoal — 15-08 —
Gratificações, etc., do orçamento deste ministério. — General Eurieo
G. Dutra.
Ministério da Guerra — Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1938
•.
ea Aviso n. 897.
Sr. diretor da Diretoria Provisdria das Armas:
Tendo em vista as alterações introduzidas no sistema de moviblentação das contas do Tesouro Nacional no Banco do Brasil, e, especialmente a circunstancia de que, a contar de 1 de janeiro de 1939:
deeaparecia a conta Depósitos de Terceiros, por força do decreto-1es
Ia 867, de 17 de novembro aittimo; e, considerando que este ministério deve aeautelar os interesses do Exército irmanentes na existência
• perfeito funcionamento da Caixa Geral de Economias da Guerra,
determino:
a) que fiquem sem aplicaçAo, até ulterior deliberaçãe, os dispo' altivos das Instruções para o Serviço de Fundos do Exarcito (Boletins do Exército ns. 1 e 22, de 1938), onde está estabelecido o recolhimento ao Banco do Brasil, na conta Tesouro Nacional c/Depósitos
de Terceiros, dos saldos de caixa exisfeetes nos Serviços de Fundos
Regionais. por ocasião da encerramento do exercício financeiro;
b) que a Diretoria de Fundos do Exército, visando aparelhar os
S. P. R. com o numerário indispensavel às pequenas despesas de Pescoa/. cujo pagamento terá que ser feito antes de °Males recursos do
exerciela de 1939, autorizo cada um daqueles Serviços a transferir,
Do r suprimento, do exercício de 1938 para o de 1939, em janeiro prómimo. a quantia necessárias..
e) que , no dia 15 de janeiro do ano enfrente (perfeito adicional
'do exercido de 1938), cada 8. F. II. remeta diretamente à Caixa
Geral de Economias da Guerra o numerário existente eu' sua caixa
come salde da exercício de 1938, incluindo esse movirneaae no seu balanço de janeiro adicional, na despesa, como pagamento direito à.

Ministério da 'Guerra — Rio' de Janeiro, 19 de dezembro de 1938
— Aviso n. 897.'
Sr. diretor de Fundos do Exército:
Declaao-vos que aprovo a tabela anexa de distribuição de quantitativo na iniportancia de 360000 (trezentos e sessenta mil réis),
Compuabia do 120 Balailnio de Caçadores, à conta da v .,rba. 22, Materiai mIterial de Gonsundo — Sob-consignação n. 16 .02 — Ferragens para os animais do Exército, do atual orçamento deste ministério. -- General Eurico G. Dlitra.
DIRETorid nos sEnviços DE REMolv IA 5 VLTERINÁrUA tio 2.:•:tir..;ITC

(0/2 a)
Tabela suplementar de distriboirAo do quantitativos -As Unidades
Administrativas do Exército, por conta da verba 2 — Material —
// — N/atcrial de consumo — Sub-consignao n. 16-02 — Ferragens para os animais do Exército, feita em virtude do oficio n. 144,
de 19 de abril de 1938, da 1° Cia. do 12° B.. C.
Verba no Serviço de Fundos de Exército
Total desta proposta .
Saldo restante na verba

Unidaae

P Cia. do
12°B C..
Soma

Repaztição
pagadora

Serviço de
1 undos da
4' R. M...

Sede

J. Pára

101:68(4000
360000
101;3208000

Efetivo
de
Por cabeça Importancla
animais

9

403 aX1

33C$000

9

40;000

360$000

Suptementação a s.er fornecida para o completo do
eletivo atual de 9 animais

360000

Apostila:
Na carta-patente do oficial abaixo mencionado foi lavrada a seguinte 'apostila:
•
O 2° tenente reformado Manuel Pereira Mala, de quem trata esta
carta-patente, tem direito ao acraschno de três quotas de 2%, concernoites aos anos de serviço excedentes de vinte e cinco, de acordo com
o despacho de 19 do corrente.
Rio de Janeiro, 22 de_ dezembro de 1938. — General Eurico G.
Dutra.
Requerimentos:
Esiwi Góis do Rego Barros, S.' sargento enfermeiro 'veterinário, da
Escola das Armas, pedindo reconsideração do ato que tornou sem efeito
sua promoção. — Aguarde oportunidade.
Irapoan de Albuquerque Potiguara, capitão, pedindo que os 90
dias arbitrados pela Junta de Saúde, para tratamento sejam concedidos
com aa vantagens do artigo 1° do decreto n. h?, de 15-IV-35. — Deferido.
Leopoldo Alves de Almeida Torres, canitão médico, pedindo lhe
seja permitido gozar as férias regulamentares no Estado do Paraná.
— Concedo a permissão.
Paulo de Ségadas Vian a 1° tenente médico, pedindo permissA0
para estagiar no Serviço de Radiologia da Policlínica Militar. -- Dee
ferido.
Portaria n. 303, de 21 de dezembro de 1938:
O ministro de Estado da Guerra •rn nome do Sr. • Presidente da
4) que a Caixa Geral de Economias da Guerra considere e es- República, resolve aprovar a; instruções, que com esta baixam, para
Mure em depósito o dinheiro recebido de acordo , em a letra c, a Cultura de Pasto, nos Corpos e Estabelecimentos Militares.
Rio de Jeneiro,• 21 de deezmbre de 1938. — Eurico G. Dutra.
agnardando que a D. F. E. apresente a demonstração dos saldos de
dotações do exercido de 1938 pertencentes à mesma Caixa;
e) rr-or a Caixa Geral de Economias da Guerra, em fecs da comuideação P solicitação que lhe será dirigida pela D. P. E., reterá de- Insteitejo" pura i Cultura de Posto nos Corpos e Estabelecimentos Mifinitivamente o quantum da demonstração aludida na 'etre d, mas
litares.
reporá, por meio de recolhimento ao S. F. da 1' Região Militar, a impertáncia que para mais lhe haja sido entregue no encerramento do
1 — As Unidades ou Fe tebefecimentos que dispuzerem de inveja
exercício de 1938;
nadas, prépries ou arrendada, eae obrigados a plantar o pasto verde
f) que, para fax:Miar o controle do movimento resultante' do en- necess ,dri*Y à sua eaealbade.
cerramento de exercido financeiro, a C. O. E. G. comunique à D.
A área a cultivar será função do efetivo de animais, de modo que,
F. E. recebimento do que lhe for remetido pelos S. F. R. nos
proaressivamsnte, as rações de verdes atinjam as quantidades. tabelatermos da letra e:
(pie. ultimada a liquidação do exercício de 1938. a D. F. E. das no "lano geral do arraçoamente" publicado no Boletim do Exérsaravid e ncle no sentido de serem recolhidos, peto modo que indicará, cito na 22, de 20-1V-t934.
as -cruenta s referidas na letra A, e indique à C. G. E. G. e an 8, F.
2 — Para os animais manthiss no regime de invernagem as U01e, .5o •Uliter . a conveniente etneeificação e diestiors da impor- • dades ou Fistabelecimentoo on/thf luto forrageiras"própriaa à lorgiodlo
saneie .orostl pela Caixa de ,acoido com a-letra e. — General
de medas que' rerão utilizadas 'MU 'época. 'de -0011$8* et 'pasto
turede.
o
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3 — Salvo o caso acima, os Corpos de Tropa não poderão plantar
para grão ou fer-,.
4 — Para proporcion abres
:
aos animais invernados, os corpos
farão plantações de bosques de árvorss de fácil crescimento, nas iaornadas próprias; ras arrendada, eesprovidas de abrigos naturais,
serão construidos galpõe:: toscos, preferentemente cobertos de palha.
A exploracão das matas, onde a . houver, deve ser feita de moda
Á evitar a Lin devastação.
5— As de,pesas e em a cultura de pastos serão atendidas pelo
quantitativo de verdejo e com o destinado aos animais invernados,
quando houver; para a formação de l'esques e a construção de gualpões poderão ser empregados recursos das Economias Administrativas.
6 — Para a cultura de pasto podem ser contratados civis reservistas, sendo preferl ..:1 o sistema de empreitada; neste caso as outras
c-ondições do centra i.° (material agrário, sementes, transportes, etc.)
serão reguladas pelo comandante do corpo.
7 — A D. S. R. V. organizara instruções que orientem os coCandentes de corpos sobre as espécies de pastos aconselháveis a cada
região do paiz, preparo do solo, cuidados, épocas de plantio e de corte,
etc.
Aos comandantes de unidades, por sua parte, é lícito consultar h
D. S. R. V. sobre tudo que se relacione com o plautia de forrageiras.
8 — Ateé o dia 5 do primeiro mès de cada semestre os corpos
enviarão à D. S. II. V., por intermédio do S. V. R., jnfomrações
referentes ao semestre anterior.
- Estas informações conterão:
a) área total de invernada;
h) área total cultivada, com pastos: área cultivada com cada espécie forrageira; área cultivada para a formação de medas;
c) produção;
- 0) despesa efetuada; preço médio para cada espécie forrageira;
e) ração média de pasto verde no semestre;
f) área de matas: área cP. matas plantadas no semestre; despesas
efetuadas (no caso de invernada arrendada acrescentar o número de
galpões construidos e a superficit que abrangem);
g) observações sobre as culturas, espécies mais convenientes à
região; natureza das terras; clima. regime das águas, etc.
Todos os dados numérioa serão referidos ao sistema métrico de-.
hectares, ares ou metros quadrados para as superfícies; qui,
¡logram° (pasto verde) ou metro cúbico (medas) para a produção.
De posso dessas informações o.: S. V. R. as remeterão à D. Et.
.11. V., por via aérea, no máximo até o dia 12 do primeiro mês do
"amestre, comunicandi, outrossim, as unidades que não as hajam remetido no prazo fixado.
9 — As informações de que trate o Inciso anterior serão prestaas a partir do corrente semestre por todas as unidades que tenham
invernadas, mesmo que ainda nã possuam culturas de forrageiras.
Ofirtra este semestre é prorrogado o prazo de remessas das informações
dó o dia 30 de janeiro de 1939.
10 — Anualmentl o dirttor do. S. R. V. apresentará ao ministro
'lira relato' dos resultados obtidos e sugerirá as medidas a seu ver neJaessárias para completar e melhorar as presentes instruções.
11 — O diretor dos S. It. V. comunicará ao ministro quais as
ganidades ou estabelecimentos que deixaram de cumprir estas determinações, para promoção de responsabilidades.
12 — As presentes prescrições não se aplicam aos estabelecimen•
reger-se-á por instos dos 8. R. V., onde a cultura de forrageiras
lruções especiais emanadas da D. S. R. V., na forma do respectivo
regulamento.
forragens

!PPEDIaRra no CIFIEFE DA DrvisIo DO EXPEDIENTE DO SABINWTE DO
5.

_

MINISTÉRIO DA GUERRA.

Dia 19 de dezembro de 1931
Offcios:
AO Sr. diretor da Imprensa Nacional, pedindo providências no
adattdo de ser renovada a assinatura do "Diário Oficial", no ano
litndouro, para as repartições constantes de relação que se envia.
(Otfete a. 2.901).
Requerimentos:
Durval Gomes de Amorim. reservista, pedindo certificado de
ieuitação com o serviço militar. — Complete o selo da petição.
Mário Freitas Caldeira, pedindo lhe seja fórnecido certificado de
Oaervista de 35 categoria. — Complete o sêlo da petição.
Milciades Francisco Brandão, pedindo seja compelido um 1° sar.,
génio reformado do Exército a saldar urna dívida contraída com 0.
requerente. .-- Sele documento anexado.

Serviço do Pessoal Civil'
?aos DO CREPE DE SERVIÇO
Dia ti- de dezembro de 1931
Foi ma-lidado publicar:
- A exotustio, por haver falecido em 27 de novembro último, do
artífice, de 5a classe contratado, Odilon do! Santos gillVa, do Arsenal
WgIs 40 We. 04 1,44-1!Jr

Dezembro de 1933

A admissão de Crispiniano Pereira de Sonsa, no 1° Regimento
de Aviação, para trabalhador braçal de campo, com a diária de réis
78000.

Diretoria dos Serviços de Remonta e Veterinária
ATOS DO SR. CORONEL DIRETOR

Dia 14 de dezembro de 1938

retitieada a transferência do 1° tenente veterinário, JÚRI
Scliwenek, do 4' R. I. para o Posto de Monta de Pouso Alegre a
Dão para o 25° R. G., como foi publicada.
Fui tornada sem efeito a transferência do 2° tenente veterinário,
Cristóvão Colombo de Sousa, do Posto de Monta de Tindiquéra parí
o 111-13° R. I.
Dia 19
Foi transferido, por necessidade do serviço, do III-13° R. X.
para o 10 R. C. I., o 2° tenente veterinário, Juarez Nunes Verso,
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação ene
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercida!
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao pe.(
rodo de 12 meses na Tesouraria da Imprensa Racional, á rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas reg
partições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfámlegaat
Mesas de Rendas e Coletorias.
I

Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é ia"
'evitado pagar o custo da assinatura, computado Já o desconto dei
20 %.
que têm direito, em duas prestações semestrais de 28$000.

Ministério da Viação e Obras Públicas
Senhor presidente da República:
N. 38 — Fan virtude de fornecimento feito to, Estrada de Ferra
Central do Brasil, mediante concorrência administrativa realizada eu
4 de abril deste ano, a firma Silva Magalhães 85 Comp., apresentou e
respectiva conta, na importância de as. 39:7031300,.a qual foi emas.
3:ninhada à Delegacia do Tribunal de Contas, junto ã mesma ferrovia,
para o registro.
Aquela Delegação, porém, resolveu recusar, esse registro, sob •
fundamento de ter sido escolhida, embora em menor preço, uma prag
posta em desacórdo com o edital da concorrência, na qual foi incluidO
o inseticida "Mit", tendo sido omitida, por um lapso na pubticaçãO.
do edital respectivo, a expressão "ou semelhante", como é de ordem,
de vez que não é admissivel a aquisição de material, com marca determinada — como seria o caso — quando haja similares nacionais,
conforme doutrina firmada pelo Tribunal de Contas.
•
As propostas apresentadas, entretanto, corrigiram a lacuna de
edital, incluindo preços para artigo similar, de procedência nacional,
já examinado no Laboratório da Estrada, e adotado, com eficiência,
em todos os seus departamentos. com economia de verba em sita
aquisição.
A Diretoria da Estrada recorreu, então, para o Tribunal de Conta$
tine. em sessão de 30 de setembro último, resolveu manter a decisão recorrida, negando provimento ao recurso interposto.
Nessas condições, já tendo sido utilizado o material fornecido,
tenho a honra de solicitar a V. Ex se digne de determinar o registro
da despèsa em apreço, cujos documentos se acham aqui juntos; nos
termos do disposto no artigo 40 do decreto-lei n. 426, de 12 de mai()
do corrente ano. de vez que a recusa do necessário registro não teve
como fundamento a falta de crédito.
minc.
Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1938. — lodo de Mendonça
Ministério da Fazenda — Gabinete do ministro. • Número 2.2711
Gabinete,
Exmo, senhor presidente da República:
O Ministério da Viação pede auotrização para efetuar, nos ter0
Mos do artigo 40, do decreto-lei número 426, de 12 de maio do cor-1
rente ano. e despesa do rs. 39:7038300, proveniente .de fornecimento
feito pela firma Silva Magnibães & Comp. à Estrada de Ferro Central
do Breai/ e A qual a delegação do Tribunal de r.ontas junto h mesma
Estrada recusou registro.
Segundo informa o Ministério da Viação a decisão denegatória do
registro da despesa teve como fundamento o fato de haver sido es-.
colhida trin a Pra Pos t a q ue, embora de menor preço, estava em desaeórde coas o edital de concorrência adniinistrativa, contrariando,
assim, o disposto no artigo 749, segunda parto, do Itopilarnenla Geral
de Cont;rivilidsde Pinlica e uma das clausulas do mesma edital
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r,xplicande o caso, declara o Ministério que a discordâdcla ale- Duas caixas dagua, cagada oonsistiu no fato de se haver pedido, no referido edital, insetipacidade de 60.000
48:089810
litros.
37:1058524
11:2838922
'Oda "Flit" aceitando-se, entretanto a proposta em que ao envez desse
168:511I,•800
168,:5111.i8e0
'gra oferecido produto diferente "Fly-Toi", o qual desse modo foi ad- Assentamento de linha.
.
.
Assentamento da chaves
guirido.
- 1 :0778000
1 3 :8938900
2 :816$0•4
simples. •
Entende o Ministério interessado que a substituição não deveria
•
244.:0028810
244 :902:: 810 •
•bonstituir motivo de impugnação da despesa de vez que por'um lapso Aquisição de acessórios
33:6008000
28:8008.000
4:80023M0
-apenas, deixara de figurar no edital. depois da palavra "Flit". a ex- Linha telegráfica dupla
73 :/..84e1100 '182 :0444006
108 :4608000 .
pressão "ou semelhante', como deveria suceder por não ser 'admis- Cerca de linha
--;
•
470:000$000
476:0008000.
sivel a aquisição de artigo de marca determinada quando haja simi- Dormentes.
.
.
lares nacionais, omissão essa "que as propostas apresentadas corri- Postes de trilhos usados
3:1968800
*2:2754200
• • 9218600
fincados. . .
giram".
Esses esclarecimentos foram levados ao Tribunal de Contas, ao
1 .331 :0438189 952:090t3601 2 .233 :1338790
)qual se dirigiu oportunamente, em gráu de recurso, o Ministério da
J14:156$689
66 :5528159
47 :6048530
Eventuais 5%
iViação, não sendo. entretanto aceitos pelo mesmo Tribunal que, em
tessão de 30 de setembro último, resolveu manter a decisão recorrida.
1.397:5958348
999:6058131. 2.097:290.8-47P
Total ger
O dispositivo rio Regulamento eIa e ContelolicladoIÚJ1iC. wie
o Tribnovl de roMos: consi rProo deso lle,I pp ir?o 0 ,..t .atio , • '
Art. 749 Às propostas não poderão conter senão uma fórmula
Importa o presente orçamento na quantia de dois mil . trezentos
de completa submissctio a todas; as clausulas do editai e o .pseço CrOC - e noventa e sete contos duzentos e noventa mil quatrocentos e setenta
proponente oferece.
e nove reis (2.397:2908479).
Não se tomarão em coesicleração quaisquer ofertes de vantagens
F.seritdrio Central das Construções, em 5 de novembro.. d.e 1938.
pão previstas no edital de concorrência nem as propostas que emiti;verem apenas o eferechnento de uma redução sobre a proposta mais eee José de Abreu Pq l x..tta, engenheiro enearregeo das .censtruções.
barata".
. Essa determinação regulamentar não foi, evidentemente obserORÇAMENTO
EONCLUSX0 DO TRDEBD POMBAL-PATOS
Veda no caso em apreço, no qual se pretendeu justificar a diveregência encontrada entre a proposta aceita e o edital publicado com a
Import ânciam
retificação desse mesmo edital por aquela proposta, o que não parece
Designações
admissivel.
Totais
Mão de obra
Material
Foi coso será, assim reconhecer-se a procedência da decisão denegatória do registro da despesa proferida pela delegação do Tribunal Roçagem em capoeira..
28 :5128000 . , 28:5128000
de Contas e por este cánairmada.
de aterro Trata-se, porém, de um caso consumado, de vez que, conforme Reforço
55:5208000
155:5204000
terra. •
declara a exposieão melicterial anexa, o material foi forneeide iFs_ Regularização
129 :6008000
129 :600$00e.
do
leito
Cada de Ferro Central do Brasil e por esta utilizado restando apenas. Reforço de aterro Oomo solução única, o recurso ao invocado artigo 40, do decreto-lei
138:244000 ;138:2408000
moledo.
número 426, de 12 de maio último. segundo o qual:
"Quando a recusa do registro prévio a ordens de pagamento ou Desobstrução de cortes
25:924000
.25:9298000
- moledo
:adiantamento não se fundar 'em falta de crédito, o Presidente da
Desobstrução de coutes
República poderá determinar que a despesa se efetue".
515:1608000 738:7208000 1 .253:8808000
rocha
Nestas condições, curripre-me submeter o assunto à consideração
4:274$2eg
12:17387G3
20:1008475
Casa de agente, tipo C
de V. Ex., para que se digne de resolver como julgar acertado.
casas de
Sete
grupos
de
•Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1938. - A. de Sousa Cosia.
572:0388243
335:01348919 2$6:::;73$324
turma, tipo 3
Tnês caixas dagua, caDespacho
do
Sr.
Presidente
da
República.
Autorizo
o
paga• mento de acórdo com- o parecer: Em 23-11-938. - Grrtneo VARGAS
16:925$883.
73;0348169
56:1088286
pacidade 60.000 litros
Cava de fundação 2:2558000
2:2558090
terra
Diretoria de Contabilidade
Alv. ord. c/argamassa
142:1658220
19:9058340
112:1798880
•
n. 5
ATOS DO SR. MINISTRO
Ah'. ord. c/argamassa
20:3828960
7:0728320
13:3108640"
n.
PORTARIA N. 619.
4:3118450
2:7908150
1:5218000
Alv. lajiess s/argamassa
Elevação de concreto
O ministro _de Estado dos Negócios da 'Viação e Obras Públicas
85:2588325
6:0868430
79:1718895
n. 6.
em nome do Presidente da República':
1:3608800
12:9068000
11:5458200
Concreto 11. 8.
4238050
4238050
Atendendo No que solicitou a Réde de Viação Cearense, em oficio Soca de concreto
Fôrmas de madeira de
n. M/308 de 22 de novembro último,
9:1938080
27:2258660
18:0328580
lei
Resolve aprovar, com fundamento no art. 40 do decreto 240 de
de fevereiro do corrente ano, os orçamentos que ora baixam, ru- Provisória de madeira
bricados pelo Diretor de Contabilidade desta Secretaria de Estado, na
para montagem de
importencia total de 11.563:£83869,4 (onze mil quinhentos e sessenta
ponte de concreto ar20:7108000
e três contos novecentos e oitenta e .très mil seiscentos e noventa e
8078500.
19:9028500
mado.
quatro reis), compreendendo mão de obra e material para conclusão Ferro forjado em obra
9:3508000,
dos trechos Riachuelo-Itapipoca e Pombal-Patos, cujas construções
2:8058000
6:5458000
simples, furado
Poderão ser concluidas oportunamente.
Idem em armadura de
peça de concreto arfio de Janeiro,• 22 de dezembro de 1938. - Erico De Lante.re São
55:4808000 388:3608000
332:8808000
mado
Pqrdo.
Assentamento de chaRF,Dle. DE VI1Ç.:10 CEARENSE
• 6:2288800
1:7238200
4:5058600
..
ves
300:9678500 300:9678500
Assentamento de linhas
EffNCLUSÃO DO TRECHO RIACHUELO-ITAPIPOCA -- ORÇAMENTO
Linha telegráfica sim3 :6818525
24:6658100
0:983$875
ples.
finportâncias
Postes de trilho usado
Designações
..
7:1108000
9:9e0$000
2:8808000
fincado. ,
Material
,Mão de obra
Totais
Aquisição do trilhos e
4 .425:9668000
4.425:9668000
acessórios. . .
Roçado em capoeira....
15 :8408000
15:840$000
840:0008000
840:0008000
....
"
.
Dormentes.
.
Reforço em .aterro......
119:7.008000
119:7008000
Reforço ° m aterro
60:4808000
60:4808000
6.825:8578850 1.904:3268165 8 .730 :1848015
Desobstrução de corte
150:2558000
215:4608000. 365:7158000
436:5098200
95:2168308
341 :2928892
Eventuais 5% .
Desobstrução de corte
15:1208000
15:1208000
Regularização do leito
75:6008000 . .75:6008000
. 167:1508742 1.999:5428473 9 .166:6938215
Total geral
Duas casas de agente
tipo "C" .
21:3478526
40:2008950
64:5488476
Quatro grupo ,' de casas
-importa o presente orçamento na quantia de nove mil cento e se191:4658668
135:4138328
de turma, tipo
326:8788996 senta e seis contos seiscentos e noventa o três' mil duzentos 'e quine
Estação de 4 11 classe '
15:7118898
9:9858159
25:6978057 réis (9.166:6938215) .
eneetusfes da estação de
, Escritório Central das Construções. em .5' de .nevenabre d 1038.
18:582h566- 52 :686837§
' 34:1038709
;
jos4 dc Abreu catota. awagiugeg warregado das oogta'ps;jos.,,..,.
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Expeoicote de 21 de dezembro de 1938
N. 4.580 — Ao mesmo — Solicitando providência , afina
seja paga à Delegacia Fiscal do T. Nacional no Estado do Rio Cato - ate
Avisos!
da Sul, ao oficial administrativo da classe "J", da I. F. das
X. 4.557 Ao Tribunal de Contas — Encaminhando relações Carlos Augusto de Moura e Cunha, a •importância de 180., - jr:nve:
,
referentes aos ,-.AndriOS do D. C. T., E. F. C. B., I. F. O. G. S., ente de diárias a que fez jus no mês de novembro de
3§. F. C. do h. Grande do Norte, E. F. Maricá, E. F. de Gola; (26.838-38.)
N. 4.581 — Ao mesmo — Solicitando providências afim de (pia
L. F. C. do Piauí, E. F. Petrolina-Terosina e da Rêde de Viação
fi.earense, que recebem, administram, deependem ou guardam lens seja paga à Delegacia Fiscal do T. Nacional no Estado da Baia, na
pertenoentes à União. (22.932-38.)
guarda-fios, diarista, atual guarda-fios de quinta classe, monsaHros.,
N. 4.558 — Ao Ministério da Fazenda — Comunicando que o do D. C. T., Pedro Gomes do Nascimento, a importância de 232:.51-hs,
D. C. T. providenciou no sentido de ser considerada oficial a cor- proveniente de diárias a que fez jús no ini".;s de dezembro de 1a2l.
respondência que fôr apresentada, em objeto de serviço público, (28.177-38.)
1Jelos adminitradores do Domínio da União nos Estados constantes da
N. 4.582 — Ao mesmo — Solicitando pagamento da iroportãoeia
relação anexa ao aviso n. 136, de 14 de outubro último, desse minis- de 20$800, ao trabalhador' extraordinário da E. F. C. B., João c:Jtério. (28.912-38.)
golo, referente à gratificação a que fez jús por serviços prestado,
N. 4.559 — Ao mesmo — Encaminhando cópia do oficio n. 148, zona insalubre no mês de agosto de 1936, quando .exercia o cargo ao
de 19 de outubro último, em que a I. G. I. pede continuem os apa- ajudante de terceira classe da mesma Estrada. (28.286-38.)
relhos de vidro prismático, denominados refratores e de fabricação
N. 4.583 — Ao Ministério da Fazenda — Solicitando provillolofane, a ter classificação na tarifa aduaneira "obras de vidro &Moias afim de que seja paga ã Delegacia Fiscal do T. Nacional
claro", e não na de "partes integrantes de lustres". (24.152-38.)
Ratado da Baia, ao atual guarda-fios de quarta classe. mensalista N. 4.560 — Ao Ministério do Trabalho — Comunicando que o D. R. da Bala, Asclepiades Silva, a importância de 186,, proven:i e oD. C. T., providenciou no sentido de ser considerada oficial, durante de diárias a que fez jús no mês de dezembro de 1931. (28.176- ;:t.'
e corrente ano, a correspondência que, em objeto de serviço público,
N. 4.584 — Ao mesmo — Solicitando pagamento da importas.,•:-.
1,)r apresentada pelos representantes do Instituto de Aposentadoria de 24$, ao artífire de segunda classe da E. F. C. B., Américo n.e Pensões dos Bancários, constantes da relação anexa ao aviso 1E- .polina Viana de Sá, proveniente de diárias a que fez jiis por sereosia
1.171, de 14 de junho último, desse ministério. (27.616-38.)
prestados fora da sede, em novembro de 1936. (28.278-38.)
N. 4.561 --e Ao mesmo — Prestando esclarecimentos sobre os
N. 4.585 — Ao mesmo — Soliclitando pagamento da impor,avisos n. 1E-1.286, de 2 de julho do corrente ano, e n. Sem-27, de de 161$300, ao atual condutor de trec da cla s se "F", da E. E. C.
4 de agoeto último, desce ministério. (28.911-38.)
Acácio Rodrigues Lopes, referente ao período de 17 a 31 de rico .
N. 4.562 — Ao comandante da Quinta Região Militar — Comu- de 1935, em que esteve licenciado para tratamento rie
ie,
oicainio que o D. A. C. tornou providências para a imediata reali- (28.280-38.)
eeção dos estudos relativos à criação de campos de pouso em PruN. 4.586 — Ao mesmo — Solicitando pagamento da importales.
uentópolis e Zororá, nesse Estado. (27.870-38.)
de 112$, ao foguista da E. F. C. B., Luis de Sousa, referente a
N. 4.563 — Ao Ministério da Guerra — Comunicando que a Di- terços da diária a que fez pis em aluil de 1921 em que estava em s sa,
retoria do D. C. T. mandou fechar, desde 24 de outubro de 1936, de licença de um mês que lhe foi s,-)31C'?(::th a partir de 15 de o sso I.
a estação telefónica de "Ponto de Pedra", no Estado de Mato Grosso, anterior. (23.568-37.)
em virtude de constantes ataques dos índios que habitam a zona onde
se acha localizeda aquela estaeão. Outrossim, encarecendo urgentes
Presidência da República — Departamerdo Administrei
providências,. visto.que, até e s ta data, nada foi resolvido a respeito.
— DE/349 — Em ti
Serviço Público — Rio de Jane : ro. D.
(27.186-38.)....,
A Prefeitura da Distrito Federal — Agradecendo as novembro de 1938 — Excelentíssimo Senhor Presidente da Reptitii.,'a
N. 4.564
rovideacias dadas, no sentido de ser utilizado um trecho da lua de — O senhor ministro da Viação e Obras Públicas, em exposição
são José paraedepósito de meleriais destinados à. ampliação lio edi- motivos número 46-P, de 7 de ueleh s o próximo findo, submeteu à
consideração de Vossa Excelência, por interméd-o deste Departama.
f feio desta Secretaria de Estado. (27.167-38.)
N. 4.565 — Ao Ministério da Marinha-- Prestando esclareci- to, a indicação do pessoal abaixo, para exercer, na Viação Férrea 1artentos sobre o aviso n. 1 ao 10 de setembro último desse mi- deral Léste Brasileiro, como extrannmerário-reensalista, as s.com ..nist.M'io. (24.212-38.)
N. 4:5 .66 —.A Interventeria Federal no Estado do Rio Grande
do Sul — Encaminhando cópia das informações prestadas pela D.
S. B. E., sobre acessão da draga de alcatruzes "Meuá". (28,205-38.)
N. 4.567 —.Ao Ministério da Fazenda —.Solicitando pagamento
da importância de 122$, ao 2^ escriturário da Recebedoria do Distrito

Federal, Benedito Francisco Ribeiro, proveniente de uma passagem de

'lerezina ao porto de Parriaiba, no Estado do Piauí. (21.252-37.)
N. 1.568 Ao Ministério da Fazenda — Solicitando pagamento

ea importância de 26$, à The Leopoldina Railway Company, Limited,

pros-eniente de transportes efetuados em proveito da. D. S. B. F.,
no ma ,. de nov,‘mbro do corrente ano. (29.000-38.)
-. 69 , —, Ao-mesmo — Solicitando pagamento da importânOia
.Maria Miguel Lins, proveniente, de aluguel de casa,
ocupada pela D. S. B. F., no período de julho a dezembro do corlente ano. (28.998-38.)
N. 4.570 — Ao inceme — Idein, de 480$, a Paulo Lias.
(28.997-38.) .
N. 4.571 — Ao, mesmo — Solicitando pagamento da ilapartância
de 480$, ao Lux Jornal, proveniente de assinatura de recortes de
jornais no -período de julho a dezembro do corrente ano, em pro•
,
N cito da D. S.- R. F. (28.999 - 38.)
N. .1.572 — Ao mesmo — Solicitando pagamento da importância
total de 960$, a João Carvalho, proveniente de aluguel de casas
ocupadas pela D. S, B. F., nos meses: de outubro, novembro e dezembro de 1938. (29.000-38.)
N. 4.573 — Ao mesmo — Solicitando pagamento da importância

de 300$, a Luiz Maria Barges de Azevedo, proveniente de aluguel de
casa, ocupada péla D. S. B. F., nos mesa.- de outubro e novembro
do corrente ano.. (29.001-38.)
N. 4.574 Ao mesmo — Solicitando pagamento da importância
de 232$500, ao guarda-fios de quinta classe, mensalista, da D. R.
,(.. T., no Estado da Baia, Alvaro Mendes Nevile, proveniente de diárias a que fez jús no mês de dezembro de 1931. (28,192-38.)
N. 4.575 — Ao mesmo — Solicitando pagamento da importáncia
de 600$, a Francisco Joaquim Fernandes, proveniente de aluguel de
casa, ocupada pela D. S. B. F., nos mesas de outubro, novembro e
deeembro do corrente ano. .‘29.002-38.)
N. 4.576' e- Ao mesmo — Idem, de 900., a Olímpio Gomes Terra.
,(20.003-)
N. 4.577
Ao toemo
Idem, de 1 :000, , à Companhia Industrial Santo Amaro, no periodo de aposto a. dezembro de 4338.
(1,(0.004-38.)
*N. 4.578 — Ao mesmo — Idem; de 240., a ~tilo Henrique
Behtieler,' Me !nese! 115 ~roN 140~1 P, ~albao da iddd*

• •

tes funeões:
Auxiliar de 5' classe, Graziela Penna Raa;
Auxiliar de 5" classe, Ester E . Vil'a rareei:
Auxiliar de 5' classe. Abigal da Silva Labia;
Praticante de 3' classe. Eliseo José da Costa;
Trabalhador de 5' classe, Alfredo Dia: Caldas;
Trabalhador de 5' classe, Afonso Vieira de Sant'Anna;
Trabalhador de 5' classe. JOPi Gerqueira Sant'Anna;
Trabalhador de 5' classe, Pery Silva Guimarães;
Trabalhador de 5' classe, ..edré dos Santos:
T.rabalhador de 5' classe, Jarin Felipe Santiago;
Trabalhador de 5' classe, Egberto Justaniano Pinheiro ',lufo,
fias vagas do praticante de 3' classe Eliseo José da Costa, dos
liares de 5' classe Antonio Leopoldino Silva, Aristeu Baima e Fe, sberto Machado (dispensados), e dos trabalhadores de 5' classe Malequias Bispo dos Santos (falecido). João Casemiro dos Santos (fa l ecido), José Alvares de Azevedo. Vítor Pereira do Nascimento, .Lao
Cresciano Damião. José Bispo dos Santos e José Pedro da. Costa (a-Pspensados) .
2. Satisfeitas que foram a: fernial ; dades do decreto-lei número 240, de 4 de fevereiro último, notadamente as exigênaias corooaates do inciso I, do artigo 18, e. como as admissões não importasão
em aumento de despesa, por isso que se veriVeraTin em funções vagas.
tenho a honra de passar o incluso processo às mãos de Vossa Evo:iência, opinando pelo atendimento da proposta formulada pelo sonhar
ministro da Viação e Obras Públicas.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Execelência
protestos do meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes, presidente.
.Despacho: Aprovado. Em 7-12-938. — G. VARGAS.
Presidência da República — Departamento Administrativo do

8erviço Público — DE/350 — Rio de Janeiro, D. F. — Em 11 de
novembro de 1938 — Excelentíssimo Senhor Presidente da República — Em exposição de motivos número 48-P, de 12 de outubro
próximo findo, o senhor ministro da Viação e Obras Públicas submeteu à consideração de Vossa Excelência, por intermédio deste Departamento, atendendo ao proposto pela Viação Férrea Federai Leste
Brasileiro, a indicação de Hermes Goines de Campos, Flodoaldo da PS
Gonçalves, Sebastião Souza Ferreira, Eduardo Dias do Sacramento,
José Moreira de Araujo, Leoeadio de Carvalho Cruz e Juvenal Francisco Biá para exercerem, como extranumerários-mensalistas, as funções'
de trabalhador de 5* classe, nas vagas decorrentes da dispensa de
Dionfsio José dos Santos, Manoel Alves de Amorno, Alexandre Jos(Ldorl
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aumento de •despesa, por se verificar cio iffieSio vise, rl aboera
de 'passar o inclusa processo às mãos de Vbssa DeCelencia. oe;nando no sentido de que nada há a opor ao atendimento da !reposta.'
Aproveito a •oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo respeito. eoley ,efe tees Lopes , prãe,
siderite. Despacho. Aprovado. Em 28-11-94. — -Ce7eee.0 Verioes.
Presidência da República — DeparWineido AcImmistrativo do
Serviço Público. — Rio de Janeiro, D.F. N. DE/457. Em- 28 de novembro de 1938. Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
O Serviço do Pessoal do Ministério cio Viação e Obras Pancas eneaminhou a este Departamento a exposição de reotieus udniero
de 24 de outubro último; em que o titular - da pata, ateedendo • ao
proposto pela Viação Férrea Federal Leste Brasileiro, submeteu à
de Vossa Excelência a indicação de Raimundo Nunes
Presidência. da República. — Departamento Administrativo de consideraçãoda Cunha, Cassiano Jose cio Vale Simão, Almiro Goirearike, Jeerne
riço Púbtico N. DEI353. — Rio de Janeino, D.F. — Em 11 Brasil,
Ferreira da Costa, Ernesto Farias Oliveira c Luiz
de roveinbru de - 1938. — Excelentíssimo Senhor Presidente da Re- BrandãoOrlando
Filho, para, como extranumerárlos mensalistas, exercerem,
pública. — O Serviço do Pessoal cio Minisitério da Viação e Obras
naquela viação férrea, as funções de trabalhador de 5. 6 classe, nas
Públicas enenininhou e este Deparearneneo a exposição de motivos vagas
decorrentes da dispensa de Artur Ramos, Manuel Salustiano de
númerci 49-P, de 13 d g Muer° próximo findo, em que o titular da- Carvalho.
Para-Assú Gomes, João Costa Basteie Antônio
quela pasta, atendendo ao cide propôs a Viação Férrea Leste Brasi- dos Santos Florisval
Normelio Galdino, dos Santos e Leônidas Baleeta
leiro. indica 'R dmundo Nelson Loureiro, Joaquim Sepulveda e-Alice de Oliveira.Pereira,
2. O Serviço do Pessoal e a Comissão de Eficiência, oudos Santos, pra exerceeem, raqueta ferrovia., como extranurneráries- Vidos, opinaram, favoravelmente, à aceitação
da proposta. 8. As eximensalistas, as funçõee de euxiliai de 5a classe, nas vagas decor- gências do decreto-lei número 240, do 4 de fevereiro deste ano,rentes das diseensas d.. Renato Carvalho. José Frutuoso Silveira e foram -satisfeitas, notadamente as capituladas no inciso I, do artigo
João Martins ris Oliveira, — 2. Propõe, também, o senhor Ministro, 18. 4. Provada que está a necessidade do preenchimento das vagas
para as funere s de enfermeiro da 5 6 classe, da mesma ferrovia, Ader- acima, e, não importando essas admissões em aumento de despssa,
hal Costa Pedreira de Fre!tris, na vaga resultante da dispensa de por se verificarem ene funções vagas, tenho a honra de encaminhar
José Francisco Silva, e. ainda, para as funçõe-3 de trabalhador de 56
o incluso processo a Vossa .Excelência, opinando no sentido , cio
&asse, Alfredo Ferreira, Braulio.Paim dos Sa1.ito.s, Alfredo Raimundo haver a opor ao seu-atendimento. Aproveito a oportunidade' para reeda S i lva Júnior, Salvador Ferreira da Silva e José Inácio dos Santos, novar a, Nossa Excelência os protestos do meu mais, profundo reSnas vagas o •asionadas pela dispensa de sÀutônio Soares da RoCha, 'peito. e-- Luiz SiMões Lopes, presidente. Despacho. Aprovado. Em
'Juventino Edesio de Sousa. José Possidonio Ribeiro. Valdemar Mor- 28-11-938. —.CL:7MM VARGAS.
gado Figueiredo e - Carlos Pereira Nascimento. — 3. Foram atenATOS DO SR. DIRETOR
didas. no prece , samente da proposta as formalicladee do decreto-lei
Expediente do dia 21 de dezembro de 1938
número 240, de 4 de fevereiro último, inerentes á indicação examinateffcios:
da, notaciamente as exi g ênciae do inciso 1, do artigo 18. — 4. Nessas condições, lenho' a honra de passar o incluso processo its mãos
N. 6.312 — A Despesa Pública — Restituindo informado o oro.
'da Vossa Excelência, epinando pelo atendimento da proposta, nos coeso referente ao pagamento de 4:73?.8700 a que tem direito o
terions em que foi f ermuincla. — ;aproveito a • oportudidade para diretor técnico de Correios do R.C.T., Severino Henrique de Lucena
renovar a Vossa Excelêecia os protestos do meu mais profundo res- Neiva. (28.978/38).
peite. — Lei:. Simões LopPs, presidente.
N. 6.313 — À Comissão Central de compras — Solicitando proDespacho: .Aprovrelo. — Em 12-11-938. — GETULIO VARGAS. vidências no sentido de ser feito o empenho de despesas 'a favor da
Imprensa Nacional, na importância de 8568600, referente ao formechhento de 150 "Diários Oficiais". (26.988/38).
• N. 6.314 — Ao Departamento dos Correios e Telégrafos —
Presidêncie da ItepúbAea. — Departamento Aciminie:trativo do
bereieo p úbico. — N. DEI451. — Rio de janeiro, D. F. Em 26 de Remetendo o processo n. 48.433/38 do Tesouro Nacional, afim de
novembro de, 1938. — Exe c eentíseime Senho! Presidente da Repú- que essa repartição providencie acerca do solicitado pela Diretoria
blica.. — O ‘.'ior • ViC0 cio Pessoal do 'Ministério da iVação e Obras Pú- da Despesa Pública, a fls. 10 verso. (27.810/38).
N. 6.315 — Ao mesmo — Comunicando a publicação no D.O.
blicas. encans teliou a este Deparmento e exposição de motivos núportaria n. 428, de 8 de setembro deste ano. (19.129/38).
3nerc. 55-P. de 24 de outubro eltlino P
• o tieular da pana, ateu- de 9,N.cia
6.317 — À E. P. Central do Breei) Solicitando providenOen& ao peo posto peia Rede de .5; .aetito Geme-418e, submete à' consino sentido de ser devolvido a esta Secretaria de Estado, o piederação ie Vossa Exce ência a incheação de Raimundo Araújo Rego, cias
n. 15.216/35. (27.771/38).
'Fernando Negreira Ramos e José Marinheiro da Silva, para exer- cesso
N. 6.318 — A. Despesa Pública — Enviando o processo n. 67.730
ftterene como extranumeráries-menselietas, naquela Ude, as funções de 1937,
qual é interessada a "Sociéte Anonyme riu Gaz de Rio de
de aprendiz de 3 6 dee:e, gearda de 5 4 classe e trabalhador de- 46, Janeiro".no
(27.996/4).
elasee, respectivamente, nas vagas existeates na- tabela aprovada, a
N. 6.319 — À E. F. Noroeste do Brasil e- Comunicando que ó
primeira, originária da dispensa de Antônio Lima; a segunda, moti- Sr. ministro exarou o seguinte despacho no processo referente ao
vada pelo faloc.mento de Fernando Nogueira Ramos, e a última, que fornecimento de lenha, dormentes e madeiras diversas a essa Es;está por preencher na relação referida. — 2. A documentação apre- trade. — Aprovado de Acordo com a proposta da E.F.N.B. (27.871
eentada satiefaz as formaliSedes do artigo 18, do decreto-lei número de 1938).
f.)40, de 4 d . fevereiro do corrente ano, tendo o Serviço do Pessoal e
N. 6.320 — À Inspetoria F. das Estradas — Enviando o urc.
is Comissão de Eficiência, ouvidos com relação à proposta, opinado, jato e orçamento ne importância de 51 :2178e00, que acompanharem
frivaravennente, à sua aceitação. — 3, Nessas condições, cumpridas o oficio ir. 1.013/5, de 17 de novembro últhno, dessa Inspetoria. O
que foram as clisposieões- legais, peculiares ao caso em exame, e, não projeto e orçamento foram aprovados por decreto n. 3.402, de 5
-importando as admissões indicadas em aumento de despesa, de vez do corrente, publicado no • .O. de 15. (28.507/eni .
que se verificarão para lugares .vagos, tenho a honra de passar o
N. 6.321 — À mesma — Idem. de 12:294577, &tolo n. 1.0261S,
, incluso processo às mos de Vossa Exceleacia, opinando no sentido de' 1'7 de novembro último. Decreto n. 3.430, de 10 do correr/e,
de que nada hà a opier à aprovação da proposta formulada pelo Se- D.O. de 15. (28.771/38).
. r.hor Ministro da Viação e Obras Pública. — Aproveito a oportuN. 6.322 — A Comissão Central de Compre' —'Enviando o penidade para renovar a Vossa Exceiência oe protestos do meu mais dido a. 901.042. referente 'ao fornecimento de seis exemplares do
e.rofundo respeito, — Luiz Simões Lopes, presidente. livro intitulado "Frio e suas aplicações" de autoria do capitão de
corveta Roberto de Alencar Osório. (28.467/38).
Aprovade. Em 28-11-938. -- G. VARGAS.
N. 6.326 — ti E. F. 1Maricil — Comunicando que o Ministério
do Teebelho, ria útftio T. SCM-319, de 28 de outubro próximo finio,
a este Ministério, as devidas providências, no sentido de
Presidência tia República — Departamento Administrativo cio solicitou
ser recolhida por essa Estrada aos cofres da respectiva Caixa de
Serviço Público. — Rio de Janeiro, D.F. DE/454. Em 28 de novem- Ap6sentadoria e Pensões. a importância de 135:6688500, de seu
bro de 1938. Excelentíssimo Senhor Presidente cia República. O débito relativo ao exerc,feio de 1937, além da de 31:2548000, corresServiço do Pessoal do Ministério da Viação e Obras Públicas enca- pondente à arrecadação da quota de previdência, hO mesmo exere
minhou a este Departamento a. exposição de motivos número 56-11, cicio. O Sr. ministro determinou por despacho de 15/12/938, seja
de 26 de outubro último, em que o titular da pasta, atendendo ao ouvida a Superintendência dessa Estrada. (25.106/38).
que propôs a Viação Férrea Federal Leste Erasilero, submeteu à
N. 6.327 — À Rede de Viação Cearense — Remetendo o reconsideração de Vossa Excelência a indicação do doutor Urcícilo San- querimento em que o engenheiro chefe de Divisão dessa Rede de
tiago para, como extranumerário mensalista, exercer, naquela viação Viação, José de Caminha Muniz, pede o pagamento de 20 dias de
férrea, as funções de médico auxiliar de 4. 6 classe, na vaga do douvencimentos que lhe foram descontados Dor ,edeiat do ex..
tor Vivaldo Barbosa dos Santos, que não chegou .a entrar, em exer- seus
direter dessa ferrovia, para fim de ser a dívida Dror por exercício. 2. Apreciando a proposta, o Ser-Viço do Pessoal e a Comissão cicios findos. (27.140/38) .
de Eficiência concluíram por sua aceitação, nos termos em que foi
N. 6.328 — A Despesa Pública — Envianek 1 6 via dos deformulada. 3. Foram satisfeitas as exigências do derreto-lei nú- cumentos apresentados à repartição e/11 12 de dezembro deste, pele
' mero 240, de 4 de fevereire Último, inerentes ao caso em exame, prin- escriturário do D.N.E.R., Osválrin Barbosa Cerceia, com o fim de
ci p almente 'com relação' às previstas no artigo 18. 4. Provada que comprover a aplicação daria ao adiantamento_ de 1.500:0008000 rece- foi as necessidade da admissão indicada, e, não importando esta em bido no Tesouro Nacional. (28.705/38).
Netoilici Bonfim Carvalho Filho. Satisfeitas que forani as formalijades do decreto-lei número 240, de 4 de fevereiro último, peouliares
)9,o Caso em apreço, notadamente as exigências constantes do inoiso
40 'artigo 18, e, cenho as admissões propostas não determinarão aunento de despesa, - por isso que se darão em funieões vagas, tenho a
[honra de passar ci incluso processo às mãos de Vossa Excelência, opinando pelo atendimento da indicação feita pelo sõnhor ministro de
?Viação e Obras Públicas. Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Execelência os protestos do meu mais profundo respeito. --e
Wide Simões Lopes,- presidente.
' - Despacho: Aprovado. Em 12-11-1938. — Cermet° VARGAS.
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— Ao senhor ministro da Viaeão

Serviço do Pesseal
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N. 5.351 — Restituindo telegrama e informando a respeito Ilef„
4.685/3e.
ATOS DO SR. WINISTRO
Ao cenhor diretor da Penair doBreei, S/A:
;II
N. 5.352 — Aditamento ao ofício n. 5.032, de 2?, de novernbrdi
Portaria de 22 de dezenibre de 1938.
-4
- último (Ref. 10.466/38).
—
Ao
senhor
diretor
do
Observatório
NaHonal
do
Rio
de
Janeiroll
N. 617 — O ministro ele Estado dos Negócios da Viação e ObrIss
5.353 — Solieif ando fornecimento de 150 exemplares de cadi
PúbLcas, em nome do Presidente da República, tendo em vista o umaN.
que propôs o Departamento Administrativo do Serviço Público, na 1939. das publicações intítuladas "Anuário e tábuas das meras" par41
exposição de motivos n. DC1470, de 30 de novembro último, aprovada,
Ao senhor din e e- lo Denartamcn t e do: Cor.reios Telégrafos
Pe io Sr. Presidente da Republica, por despacho de 1. de dezembro de
N.
— Comunicando ser o chefe da S. Geral autorizado I
corrente ano, resolve designar o agente de estrada de ferro da classe receber 5.354
os registrados que forem dirigidos à chefia daquela Secção..4
"J", João Vitor e os oficiais administrativos da classe "H", Luiz Car— Ao senhor representante da Pan American Airways. Inc.:
los Vogeler Gornee e Carlos Pereira Caraúta, todos do quadro II, UMe.
N. 5.358 — Comunicando autorização para o transporte de F454
ministério, para constituirem a comissão incumbida de apurar se, de do Iguassú
a esta Capital, do senhor embaador da Bé l gica e dc., sefato,
a
Estrada
de
Ferro
Central
do
Brasil
procedeu,
irregularmente,
,
nhor encarregado de Negócios da Hungria.
e
descontos
em
folha
de
pagamento
da
cmis:gnacões
is averbação de
• Dig 15
associados do Sindicato Unitivo Ferroviário daquele Iletrada, eni,
Ao
senhor
represenante
da
Pan American Airsva:.:,..
viaférrea
e
de
mesma
favor.. da Caixa de Aposentadoria e Pensões da
N.
5.359
—
Comunicando
resolução para transe
elo de .pnesee
diversas assoou-10es de classe e institutos de orédito.
geiros entre Rio de Janeiro e Curitiba em aviôes dess.; empresa (Ref.,
A conissão de que trata a pree.mte portaria, eerá presidida pelo 13.437/38).
— Ao senhor ministro da Fazenda:
!primeiro dos funcionários eitadoe. (Processo n. 29.884, de 1938)...e
N. 5.360 — Solicitando pagamento de contas à Soeiété Anonymet
PROTOCOLO GERAL
'Au Gás da Rio de Janeird, Ltd . na impor;.ancla de :143$90c, (11•1
A 2 . 0 9 0 / 38 ) .
naeriFICAe5as
— Ao senhor diretor de Contabilidade da Secretaria do Estadoi
da Viação e Obras Públicas:
N. 5.361 — Remetendo segundas vias de contas da Société Ano.;
No Diário Ofi cie i de 21 de dezembro de 1938, à pAgina n. 26.058,
'onde se lá, Henrálue da Rocha Filho, leia-set Benrique da Rocha nyme du Gás de Rio de Janeiro (Ref. 12.809/38).
— Ao senhor ministro presidente do Tribunal de Contas;
Pinto.
N. 5.362 — Remetendo contas (Ref. 1.721/38).
' No mesmo Diário Oficial, à página n. 26.059, onde se 111, 14 de
julho a 31 de setembro do mesmo ano, leia-se: 18 de julho a 84 de
— Ao senhor ministro da Viação e Obras Públicas:
•
N. 5.333 — Apresentando sugestão :,obre fiscalização dos transdezembro do mesmo ano.
No mesmo Diário Oficial, à mesma p ágina, ó requerimento des.' portes aéreos (Ref. 11.907/38).
— Ao senhor presidente da Associação das Empresas Aeroviáriaseg
pachado, Eymard Dantas Carrilho, pedindo pagamento doe vencimene
N. 5.364 — Acusando o recebimento dos ofícios ns. 17 e 105, , tos cio cargo de observador meteorológico, correspondentes ao pee
riodo de 1 de fevereiro a 28 de junho de 1934, "Deferido, nos teraoS respectivamente de 18 de outubro e 13 do corrente, referentes à moe '
dificação do decreto ri .3.010, de . 20/8/1938 (Ref. 11.907/38).
do parecer do Sr. consultor juridico"—'
— Ao senhor ministro da Fazenda:
N. 5.365 — Solicitando pagamento de subvenção ao Sindicatd
Condor Limitada, pelas viagens realizadas na linha aérea São Paute-,
inSpetoria - Federal de Obras ContrO
Sécasj
Cuiabá, durante o mês de novembro último (Ref. 1.494/38).
— Ao senhor diretor cio Contabilidade da Secretaria de Estudei
Dia 21 de dezembro de FIM
da Viação e Obras Públicas:
N. 5.366 — Comunicando requisição de pagamento de subvençãO-1
Por despacho de hoje, o senhor inspetor tornou Uni hfsgtd intmoeão • do sub-ajudante técnico, de segunda classe, extranumerário ao Sindicato Condor Limitada (Rei'. 1.494/38).
— Ao senhor ministro da Fazeissla:
merisaliSta, Alvaro Sampaio, da Comissão de Baia e Sergipe para g
N. 5.367 — Solicitando pagamento de contas à Companhia deel
de Pernambuco e Alagoas.
Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro Limitada, na importância de
410000 (Ref. 12.814/38).
Departamento de Aeronáutica Civi
— .Ao senhor diretor de contabilidade da Secretaria de Estadde
da Viação e Obras Públicas:
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR
N. 5.368 — Remetendo segundas vias de contas da Companhia;
Dia 18 de dezenihw de 1934.
de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro Limi'ada (Ref. 12.814/387ai
— Ao senhor diretor gerente da Panair do Brasil S/A:
e
Requerimentos:
!.
N. 5.369 — Vôos de estudo ou exploração (Ref. 9.450/37),
.Goodwin, Cocezza S: Comp. Ltd., expedidores de frutas,' estabe— Ao senhor ministro da Fazenda:
N. 5.370 — Solicitando pagamento de contas à Société Anonymei;
lecidos à avenida Rio Branco, solicita certidão com informaçõee
acerca de condições meteorológicas no ponto mais prdximo do Cais do du Gás de Rio de Janeiro, na importância total de 1:311800 (Ref.,/ ,•
Porto do Rio do Janeiro, nos dias -e horas discriminados. Certifi- 3.628/38).
que-se (Ref.. 13.109/38).
— Ao senhor diretor de Contabilidade da Secretaria de Estad4
•
da Viação e Obras Públicas:
Dia 14
N. 5.371 — Remetendo segundas vias de contas da Société Ano-r
A Panair do Brasil S/A, requer concessão de laudo de vistoria nyme
du Gás de Rio de Janeiro.
da 'estação de rádio de sua aeronave PP-PA.X. — Deferido (Ref.:
— Ao senhor ministro da Fazenda:
9.786/38).
N. 5.372 — Solicitando pagamento à g.z ociét4 Anonyme chi
linfino Augusto Buarque de Almeida, engenheiro classe 3, re- de Rio de Janeiro, na impaetancia de 232$7( q) (Ref. 12.810/38).
quer autorização para entrar no gozo das férias referentes ao ano de
— Ao senhor diretor de Contabilidade da Secretaria de Estaf1r4.
1937. — Deferido (Ref. 13.55a/38). *
e Obras Públicas:
Alharto de Melo Flores, pede para constar dos seus assentamentos da Viação
N. 5.373 — Remetendo segunda via de conta da SociMES Anonymao tem p o que . serviu na extinta Comissão de Saneamento da Baixada do Gás de Rio de Janeiro.
Fluminense. — Deferido (Ref. 13.280/38).
— Ao senhor ministro da Fazenda:
N. 5.374 — Solicitando pagamento de contas à Companhia daDia 15
Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro Limi:ada, na inor , :ância (10‘
Portarias:
•
N. 202 — Determinando que o estacionário classe A, Geraldino 2:131$800 (Ref. 12.8(i8/38).
— Ao senhor diretor de conVibilidade da Secrearie de Estada!)
Augusto do Espirito Santo, passe a exercer as funções de encarregado
da torre Semafórica de Florianópolis, no Estado de Santa Catarina da Viação e Obras Públicas:
N. 5.375 — Remetendo segundas vias de contas r] a Companbiaa
(Ref. 10.898/3S).
de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro (Ref. 12.8(W/28).
Dia 19
(
— Ao senhor diretor da Despesa Pública:
Concedendo ao estacionário classe B, Acoália Costa Fernandes,
N. 5.370 — Soliciftndo pagameir i o de conta ao Lloyd Brasileicr1/2;
30 dias de licença para tratamento de sande (Ref. 13.436/38). na importância de 0518000 'Ref. 4.7?:‘8/38).
— Ao senhor dirctor de Contabilidade da SecreMria de E,,lc.(14,
Dia 13
•
da Vão e Obras 1 , nbiicas:
Of(eios:
N. 5.377 — Rconeetolo segunda -via e conta do Lloyd Drasbs.
Ao sertiaa • diretor geral da Aeronáutica — Ministé.rio da Ma
•

-
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I

inha

N. 5.348 — Informando sobre a estação de rádio existente na
iklia de Fernando de Noronha (Ref. 13.502/38)'.

leiro (Ref. 4.758/38).
— Ao senhor ministro da Fazenda:

ande pagiuneeto de conta ao Lloyd Ilrasildrfie
Ne 5.378 —
importmcia de 617i900 (Ref. 11.536/38).
ça
Dia
— Ao genhro diretor ite Contabilidade da Secreae-ie •ie E ,-fa cur Ao senhor diretor do Serviço do Pes.soal do . . Ministério da Viação: da Viação e Obras Públicas:
N. 3.39 — Remetendo se aunda via de conta çlt. , f. 1.1.531d4
N. 5.350 — Respondendo ao oficio-circular Et . 6.008, de 8 do

antreMe..~.

Ao senhor, diretor da ITer:pcsa Pt".1Llica:
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ri
N. Md()
'Solicitando pagariam:no à Companhia Paulista de EsDia 16
•Terro,
na' importância do 135$600 (Ref. '9.444/38).
teadas de
Ao seehor superintendente da Companhia de Carris, Luz e Força
— Ao senhor diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado
do Rio de Janeiro, Limitada: •
ga Viação e Obras Públicas:
N. 5. 1112 — Comunicando requisição de pagamento de conta.
N. 5.381 — Remetendo segunda via da conta da Companhia Pau— Ao senhor diretor da. Companhia Central Brasileira de Força
teta de Estradas de Ferro.
Elétrica:
- Ao senhor diretor secretário do Tribunal de Contas:
N. 5.413 — Comunicando pagamento de conta.
N. 5.382 — Remetendo segunda via de empenho n. 301, da
14/12/1938.
CONVITE
— Ao senhor diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado
E' convidada a Companhia Nrcional de Construções Civis e Hikle Viação e Obras Públicas:
N. 5.383 — Remetendo terceira via de empenho n. 301, de dráulicas a requerer, por exercícios findos, o pagamento da importância de 88:3228700, correspondente à folha cie medição dos traba144/12/1938.
lhos executados até 15 de dezembro de 1937 no Aeroporto Santos
— Ao senhor diretor da Despesa Pública:
N. 5.384 — Solicitando pagamento de conta à Viação Férrea Dumont. ^
iFederal Leste Brasileiro, na importância de 138$200 (Ref. 5.282/38).
• — Ao senhor diretor de contabilidade da Secretaria de Estado da
wiação e Obras Públicas:
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
N. 5.385 — Remetendo segunda via de conta da Viação Férrea
vigor, sé registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício
jieste Brasileiro.
— Ao senhor diretor da Despesa Pública:
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao peN. 5.386 — Solicitando pagamento de contas da Rede Mineira ríodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, á rua 13 de
qde Viação, na importância total de 1818600 (Ref. 4.636/38).
— Ao senhor diretor de contabilidade da Secretaria de Estado da Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas rerffiação e Obras Públicas:
N. 5.387 — Remetendo segundas vias de contas da Rede Mineira partições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas,
Wle Viação (Ref. 4.686/38).
Mesas da Rendas e Coletorias.
— Ao senhor diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado
)4a. Viação e Obras Públicas:
.
Aos funcionários públicos federais, estadoals e municipais é faN. 5.388 — Remetendo segundas vias de contas da Companhia
je Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro, Limitada (Ref. 10.825/38). cultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
— Ao senhor ministro da Fazenda:
N. 5.389 --- Solicitando pagamento de contas à Companhia de 20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 28000.
1:0 arris, Luz e Força do Rio de Janeiro Limitada, na importância total
Oe 2:0338700 (Ref. 10.825/38).
:
— Ao senhor ministro da Fazenda: !
N. 5.390 — Solicitando pagamento de conta à Société A.nonfrne
klu Gás de Rio de Janeiro, na importância de 2178800 (Ref. 4.351/38).
— Ao senhor diretor de contabilidade da Secretaria de Estado
Serviço do Pessoal
14ta Viação e Obras Públicas:
N. 5.391 — Remetendo segunda via de conta da Société Anoníme
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO
vffiu Gás de Rio de Janeiro.
Portaria n. 751, de 22 de dezembro de 1938 — O ministro de
Ao senhor diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado
ga Viação e Obras Públicas: .
Estado designa o prático rural, classe D, interino, José Rego Vieira,
'•
N. 5.392 — Remetendo segundas vias de contas da Santa Casa para ter exercício na Inspetoria Regional do Serviço de Defesa Sattjtla Misericórdia do Rio de Janeiro, na importância de 4:0008000 (Ref, nitária Animal em Recife.
4.618/38)
Portaria n. 755, de 22 de dezembro de V938 — O ministro de
— Ao senhor ministro da Fazenda:
Estado concede três meses de licença, em prorrogação, para trata.
N. 5.393 — Solicitando pagamento de contas à Sadia Casa da Mi.. mento de saúde, na forma do art. 8', n. I, do Decreto n. 14.683, de
ericórdia do Rio de Janeiro,.na importância total de 4:0008000 .(110. 1 de fevereiro de 19Z1.,.ao veterinário, interino, classe "I", do Qua.648/38).
dro únieo deste Ministério, com exercício na Inspetoria Regional do
— Ao senhor diretor da Despesa Pública:
Serviço de Defesa Sanitária Animal, em São Salvador, Sr. Humberto
N. 5.394 — Solicitando pagamento de conta à The Leopoldina Teimo da Rocha Barros.
Itailway Company, na importância de 244600 (Ref. 13.468/38).
Requerimentos despachados:
— Ao senhor diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado
n jia Viação .e Obras Públicas:
Carlos Alves das Neves, requerendo nomeação interina para o
N. 5.395 — Remetendo segunda via de conta da The Leoplodina cargo da classe G, da carreira de agrônomo D. N. P. V, — ArItailway Company. (Ref. 13.468/38) ..
quive-se.
_
— Ao senhor ministro da Viação e Obras Públicas:
Oscarina Martins da Nova, requerendo sua nomeação para o carN. 5.396 — Encaminhando requerimento em que a The Amazon go da classe inicial da carreira de Estatístico - auxiliar do Quadro úni.River Steam Navigation Company Limited, solicita pagamento por co deste Ministério, em virtude de ter sido aprovada em concurso
oxercfcios findos (Ref. 4:586/38).
realizado para preenchimento de cargos de auxiliar amanuense de
_
— Ao senhor diretor da Despesa Pública:
2' classe.. — Indeferido, por não existir dotação para provimento de
•
N. 5.397 — Solicitando pagamento de conta à Companhia Mo .. cargos vagos da classe E, da carreira de Estatístico-auxiliar.
giana de Estradas de Ferro, na importância de 242$400 (Ref. 7.167,
lJrbino Viana, estatístico, classe I, do quadro único deste Mide 1938).
reclama contra sua classificação, — Arquive-se. (S. P.
— Ao senhor diretor de contabilidade da Secretaria de Estado nistério
4.517-38).
• Çla Viação e Obras Públicas:
REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO SR. DIRETOR
N. 5.398 — Remetendo segunda via de conta da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro (Ref. 7.167/38),
Dia 17 de dezembro de 1938
' — Ao senhor diretor de contabilidade da Secretaria de Estado da
Viação e Obras Públicas:
João Ferreira, artífice de 2' classe do I. B. V., pedindo isenção
N. 5.399 — Remetendo segundas vias de contas da Rede Mi- de pagamento do "Selo de nomeação". — Prove o alegado. (S. P.
9.027-38).
neira de Viação (Refe 10.088/38).
— Ao senhor ministro da Fazenda:
Manuel Clemente Vieira Filho, artífice de 2' classe, do I. B. V.,
•
N. 5.400 — Solicitando pagamento de contas à Rede Mineira de pedindo isenção de pagamento de "Selo de nomeação". — Proxe o
Viação, na importância ^ total de 148000 (Ref. 10.088/38).
alegado. (S. P. 9.029-33).
— Ao senhor diretor da Despesa Pública:
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR
N. 5.401 — Solicitando pagamento de conta da Rede de Viação
Paraná-Santa Catarina, na importância de 1568200 (Ref. 13.365/38).
Dia 17 de dezembro de 1 (..7e
—- Ao senhor diretor de contabilidade da Secretaria de Estado da
Ofícios:
Viação e Obras Públicas:
Á D. C.:
N. 5.402 — Remetendo segunda via de conta da Rede de Viação
Paraná-Santa Catarina (Ref. 13.365/38).
N. 3.286 — Comunica que os ofi ciais ad.ninistrativoe, Amélia
-- Ao senhor diretor de contabilidade- da Secretaria 'de 'Estado César de Barros. Luiz Vicente Belfort de Ouro Preto, Eduardo lichóa,
da Viação e-Obras Públicas:
Modesto Donatini Dias da Cruz, e Luiz da Frota Matos, os datiltSgra. N. 5,40a — Remetendo terceira via, de empenho n. 302, de • "Joe, Maria Cândida Guimarães, Marina Leite de Castro e Otga Breves
4/12/1938.
'
e o servente, Angelo Domingos Tancilo, tiveram comparecimento in— Ao senhor diretor secretário do Tribunal de Contas:
tegral no -mês vigente.
N. 5.401 — Remetendo segunda via de empenho n. 302, de
O oficial administrativo, David Martins de Arruda Carnaea -es14/12/192s.
teve frequente até o dia 13, tendo tornado posse e ertrado em exer.e- — Au senhor diretor da Despesa Pública do Tesouro Nacional: cício, em 14, no Tribunal de Contas, para onde foi tra;1, =:,rer;do por
X. 5.111 — Remetendo ponto relativo ao mês de dezembro.
decreto 'de 8-12-38. (S. P .) .
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_
Á D. O. D. P.:
N. 3.287 — Remete, as portarias na. 537. 558 e 559, de 14 de
.
outubro próximo pa.s sado, pelas quais o ministro transferiu os extranumerários mensalistaa dessa repartição, respectimmente auxtIlar técnico de r classe Elza Pinto de Oliveira, sub-ajudante técnico
de 3' Classe Sebastião Aires de • Oliveira e awistente técnico de 1'
classe Adolfo Ernesto Garcia, do Estado de São Paulo, para o do Rio
Grande do Sul. (S. P. 8.745/38),
— Ao S. C.. P.:
N. 3.288 — Afim de que este Serviço fique habidtado a emezninhar devidamente as propostas contidas no ofício n. 797, de
, 11-11-7 38, solicita remessa a este Serviço, por Humberto Castor de
Éarros Gomes Júnior, Altino Jacinto de Araújo e Rubem dos Santos,
dos documentos a que se refere a alínea "b", Onciso I do decreto-lei
240, de 4 de .fevereiro do corrente ano, bem como, pelos dois últimos, a prova de capacidade física para o desempenho da função,
aludida na alínea ."1" do referido artigo, e ainda a "folha corrida",
relativa à Rubem dos Santos. (S. P. 8 .032/ 38) •
— Ao S. I. R. C.:
N. 3.289 — Remete a portaria n. 716, de 13 do corrente, pela
qual o ministro concedeu, em prorrogação, dois meses de licença,
para tratamento de saúde, ao extranumerário mensalista desse Serviço, auxiliar de ad classe Zenith Viana. (S. P. 8.426/33).
N. 3.290. . — Remete a portaria ri. 717 de 13-12-938, pela qual
o minieloo concedcu, em prorregaro, licenea para tratamento de
saúde ao extranumerário mensalista. deste Serviço, trabalhador de
classe José Antônio, pelo período de 43 de outubro a 31 de dezembro
do corrente ano. (S. P. 8.2a3a38).

• • ..

.•

•

N. 3.300 — Coniuniee que O ininifitro-, a quem Mi- Presente o 1,
querimento encaminhado com o ofício desse Serviço, n. 1.921, de
de agosto último, em que Zoroastro Dias da Rocha, fiscal de planta
texteis, com exercício na Comissão de Classificaçãó no Estado de#
Alagoas, pediu unas ajuda de custo, por lhe haver sido ,atribuido
encargo de auxiliar os trabalhos de classificação dessa Repartição
Estado de São Paulo, indeferiu o aludido requerimento°. ,(5•121a,
8.837/38) .
— Ao S. P. da Educação:
N. 3.301 — De posse do ofício n. 6.208, de 1 do corrente int1W
declara que não consta neste Serviço haver Otávio da Silva Jorg
que exercia o cargo de preparador de etnografia do Museu Naciona
feito declaração de família, para efeito de montepio. XO.P. 8.37
de (938).
— Ao A.D.C.:
N. 3.302 — Comunica que Paulo Loureiro Peltier nomeado pac
decreto de 12-X-38 para exercer interinamente, o cargo de agrônomo D.N.P.V., classe G, do Quadro Unico deste Ministério, tomon
posse do cargo aludido neste Serviço em 5-XI-38, tendo sido posto N
disposição do Patronato Agrícola "Artur Bernardes" em Viçosa, Mina.1
Gerais, sem prejuizo de seus vencimentos, por portaria do rninistrq,
n. 721, de 13-XII-38.
Estando o aludido funcionário subordinado à Diretoria dr1
S.F.P.V., pede providências no sentido de ser distribuída ao Tesouro Nacional, o crédito necessário ao pagamento de vencimentos
funcionário referido, o qual será destacado do salda existente flui
dotações de que tratam os decretos ris. 1.893, de 18-8-37, 2.038, ijg
25-1-37 e 2.410, de 23-2-38. (S.P. 4.509/38).
— À Despesa Pública cio Tesouro Nacional:
N.3.303 — Em referência ao ofício, dessa Diretoria, n, Loags'
de 8 de julho último reiterando os termos do ofício de n. 826, de 2.7
N. 3.291 Comunica que o ministro, tendo eid vista o reque- de abril próximo passado, em que eram solicitadas providências no.
rimento encaminhado com o oficio n. 4.61n, de 18 de novembro úl- sentido de ser informado qual o número do aviso com que foi soca.
timo, dessa Diretoria, em que o classificador de café, Deusdedit Mo- mil-Modo a esse Ministério o processo de aposentadoria de
rais Campanelli, pediu uma ajuda de custo, por haver sido remo- Machado Barbosa no cargo de professor do Aprendizado Agriaola:
"José Bonifácio", declara que o aludido processo subiu à Secreloria,
vido do ' Estado de Silo Paulo para o do Paraná, deferiu o aludido
requerimento, . de acôrd o com a aoeuinto despacho "Arbitro em um da Presidência da República, acJrnpanhado da exposição de moLivos:
— F. Costa". (S. P. 8.285/38). n. 81, de 28 de fevereiro do corrente alio, não havendo sido dovole
mês de vencimento.
vido até a presente data a este Ministério. (S.P. 5.178/38).
— Ao D. N. P. V.:
— Ao Oficial odministretivo, Cdlio -de Barros, S.T.C. em
N. 3.292 -e- Tran e rnite o ,lee o eto clê 7. do corrente. pelo qual foi
removido o agrônomo Cristiano Carneiro Dias Vieira, de Fóra:
N. 3.304 — Em referência ao ofício n. 20, de 7 do corrente •eild,
itSb-Inspetoria Agrícola no Es do do Maranhão para a Tnspetoem
que
solicita a prorrogação do prazo marcado na portaria pela oaaI
Agrícola
no
Estado
de
Pernamluieo.
(S.
P.
4.454/3l).
ria .
foi designada a comissão de inquérito de que sois presidente, oara
— Ao delegado fiscal do Tesouro Nacional no Estado de Per- ultimação dos trabalhos da mesma comi ae ão, comunica que o mi,t
•
noinbuco:'
nistro, por despacho exarado 1 proces,n S.P. 9.375/38, coneeddi
N. 3.293 — Comunica que, por decreto de 7 do corrente, foi re- prorrogação solicitada pelo pr000 de novata dias. (S.P. 9.375
movido, por conveniência do eerviço, o agrónurno D.N.P.V., Cris.
— Ao S.T.C.:
Vário Carneiro Dias Vieira, da Su1,-Insoetoria Agrícola no Estado do
N.
3.305
—
Referência
ao
ofício
n.
4.399/38,
informa
qur
cAti
Maranhão, para a Inspetoria Aeoefoola nesse Estado, (S. P. 4.454, Serviço registrou a apreseolação do classificador de café Eal'aeid
de 1933).
a essa Diretoria, e a s. na d innç ão para servir na afdo
.__. 4o . delegado fiscal do Tesouro Nacional no Estado do Mara- Aranha,
classificação do Santos.
nhão :
que esta Direta :da roda tem a opor contra a seL
N. 3.294 — Por decreto de 7 do corrente, foi removido, por feitaComunica
na parte final do aludido ofício. (S.P. 7.814/38).
conveniência do serviço, o agrônomo Cristiano Carneiro
!
— Á D. O. D. P.:
Pias Vieira, da Sub-Inepetoola Ageícola nesec rodado para a InspeN. 3.306 — Tranemila a eorlaria n. 729, de 15 do corrente. ot-N
qual o ministro designou o agrônomo do Fomento Agrícola, Siivea4
toria Ag rícola no Estado do Pernambuco. (S. P. 4.454/38).
Aves da Bocha, para, sem prejuizo de suas funções, servir e,hool
Ao
D.
N.
P.
V.:
—
N, 3.295 . -- Transmite a portrria do ministro, n. 733, de 16 do chefe da Comissão de Classificação e Fiscalizaçã-o de- Milho do Es-(
do Paraná. (S. P. 9.777-38).
corrente pela qual foipo ,..do. à disposição do Covèrno do Estado do Lado
N. 3.307 — Transmite as pootalias cio ministro, números 7271
Rio de Janeiro, o biolcgista, Aduna,. Lopes da Cruz, para o exercido
dos extranumerarios A:-lindo Vanderlei ele Carvalho e JuaolÃ
ia:são estadual, sem direito aos vonoimentos da seu cargo, na eda728,
da
com do
Silveira Leite, trabalhadores do 1' classe do S. F. P. V. desialia,,
forma
disposto no art. 80, do regulamento desta Secretaria de
Para servirem como auxiliares da Comissão de Classificação nq
1:lstodo e no ai i. 7" do -docred n. 2i, dea9 de novembro de 1937. dos
Estado de Alagôas. (S. P. 9.774-38).
-(d. P. 8.952/38.).
— 3.296 — Transmite a portaria do ministro, n. 734, de 16
— Á Inspetoria Regional do S. D. S. A., ria Baía:
N. 3.308 — Resposta ao ofício ri. 1.051, de 17 de nove
N.
do corrente pela miai foi posto, à disposição do governo do Estado último, retrete a portaria do ministro, n. 473, de 21 de setembe o d4
do- UM de Janeiro, o tacnieo em Caça e Pesca, João Leopoldo Moreira corrente ano, para o devido cumprimento.
o -exercício de comissão estadual, sem direito aos
Afim de eeclarecer o asa-unto, transmite, outrossim, uma ci;oia"
da , Rouba, para eco
Goiano oo. foema do disposto no art. 80, do Re- da informação prestada, no peco-essa eelativo ao ofício, ora
cie
do
decreto-lei
0
Estado
e
no
art.
7
co
gulonolo o &ela Socrelrria
-dido, com a qual esta Diretoria está de acordo. (S. P. 8.559-38)ai
n. 2 5, de 29 de novembro ' Te 1917. ', S.P . 8.952 38) .
-- Ao S. T. C.:
T.N.P.:
—
N. 3.349 — Transmite a portaria ministerial n. 711, de 13 (14
. 2.97 — Em resposta ao ofício o. 10.107. de . 6 de outubro dezembro
pela qual fmarn concedidos quatro meses de lic
do- Boo-a comunica que o extranumerário mens.alista, José Alfredo para tratancorrente,
ento
de
saúde, a o,dtir de 1 do mesmo más, ao elo , zt.i
,
dos Saoloe, foi admitido para as funções de subadrninistrador de floador de Café, Nuno
Infame a»eira. '$. P. 0.220-38).
eineee da D.E.P. por portaria n, 326 de 16 de agosto último.
— Ao S. D. S. A.:
6.719/38).
N. 3.310 — Remete a portaria ministerial n. 713, de 11 do ;orld
-- Ao Sc. Mauro Puzzilli — Campinas:
N. :3.298 — Coro referência a carta de 3 de novembro Últimd, rente niês, pela qual foram concedidos seis meses de licença par4
em que pede inforionClos sobre o engenheiro agrônomo Geraldo tratamento de sande, à datilógrafa, com exercício na Inspetoria Rol
infoema que dos elementos próprios deste Serviço gional desse Serviço, em Belém, Raimundo Na,noleão da Costa o Silvai'
Ramos da SiIN
não coosta o 1,:d--ne acima referido. (S.P. 8.134/38)..
(S. P. 9.210-38).
Á Despesa Pública do Tesouro Nacional.
- À E.E.C. Café — Bolucatú:
-1
N. 3.299 — Em oelaeão à consulta formulada "an ofício n. 879 .• N. 3.311 — Transmite o processo S.P. 6.015-38. relativo
-por conveniência do serviço, nos terido
de 3 ri i,jiI ido o transato, comunica que o artigo 29 do decreto nú- concessão de aposentadoria,
177, da Constituição, a Plínio Machado Vieirai, no i-„Árgi
rfiCrO 14.(;33, de 1 de. fevereiro de 1921, foi revogado pelo artigo do artigo O,
da carreira de continuo, do Quadro Único M:be
da classe
- 54 do doere:o-lei n. 240 de 4 de fevereiro do oorrente ano.
Outro.3s1m, de. acdodo com o rucenoo, eselarece, que os extranu- tério.
.•
Acompanham o dito proco=so as certidões de I. oinpo, de
'Ineraoios diarieloa não fim maisdireito a férias, nem a outras yan0.64161(
publico do interessado.
referido artigo 54. ' (W.P. O 'a09138).
apontadaa
•t
-
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3.332 Comunica que; pqr ,deéreto cie 8 do -,torrotate. Mês,
foi ooniSedida aposentadoria, , por - cOn,yeniência do serviço, nos termos doartigo 177 da Constihiição, a Plínio Machado Vieira, no cargo
da Classe O, da carreira ,de contínuo, filo . Quadro Único déste Ministério. (S.P. 6.815-38).
•
A. E. N. A.:
.N.. 3.813 — Comurdca que, por decreto de 8 do corrente mês,
foa concedida• aposentadoria, • por conveniência do -serviço, nos ternus do. art.. In da Constituição, a Plínio Machado Vieira, no cargo
da classe G, da carreira de contínuo, do Quadro único deste Minastério . (S. P. 6.615-38).
• — Á D. E. A.:
N. 3.314 — Com referência ao ofício" n.'1.643, de 3 de dezembi corrente, informa que o ministro concedeu -a autorização nele
L , .n.i.,citada, nos termos do parecer deste Serviço, tornando-se netesserm exarar apostila na Portaria n. 652, de 18.de novembro do corra :de ano,. na qual seja declarada á vigência do ato, a partir de 1
00 - janeiro' próximo futuro.
Assim sendo, roga providências no sentido de ser encaminharia
este Serviço a aludida Portaria. ,(5. P. 8.978-58).
-- Á 1 a C. R.:
N. 3.315 — Comurdea que. em 14 do corrente, tomou posse
mede Serviço do cargo de professor catedrático da 3 a cadeira da E.
N. V.. para o qual foi transferido, por decreto de 7 deste mês, o
Toma,z cia Rocha laagÔa. nascido em _Ouro Preto. Estado de Minaa Gemia, em 29 de dezembro de 1902, filho de Francisco de Paula
floraa LagOa e Amélia Amaral da Bocha Lagóa, tendo exibido o
eereaa cado de reservista de 3° categoria, n. 172.872, da 4RM —
8a CR.
Outrossim, comunica que, na mesma data, foi dada pos-se ` conde:dr na!, nos termos da autorização do Sr. ministro da (uerra. puodcaela no Boletim do Exercito n. O. folhas 2.223 a 2.221. ao
Moacir Alves de . Sousa, nomeado, igualmente por Decreto de 7
aorrente, para exercer o cargo de professor entedrát aco da•cadrjrs da E. N. V.
O referido cidadão mie é filho de Epaminondas Alvas de Scusa
e °tília Aquino de Sousa. nasceu em 13 de agosto de 1805, em
•Tidz de la dra, Estado de Minas e alega não ter sido jae • ais sordeado.
(S. P.) G0048).
•
— Ao D. N. P. A.:
•
N. 3.316 Comunica que, por decretos de 7 do corrente, foi
nomeado Moacir Alves de Sousa para exercer o cargo, padrão le de
prefessor catedrático da 6. a cadeira da E. N .V.; foi exonerado o
re p are° funcionário do cargo de biolagista, classe K; foi transferido
Temia da Rocha Lagoa do cargo, padrão N, de professor catedrático
• da G. cadeira da E. N. V para idêntico cargo de professor catedratire da •a cadeira; foi exonerado Werther dos Santos Duque Estrada
Baates do cargo de professor catedrático da 3. a 'cadeira da mesma
cacete que vinha exercendo interinamente.
Informa que os Drs. Tomaz da Rocha Lagoa e Moacir Alves de
Sousa tomaram posse, sem interrupção de exercício, em 14 do corrente. dos cargos para
quais foram transferido o primeiro e noreredo o segundo, tendo-lhes sido entregues os decretos respectivos.
(SP 1.600/a8.)
-- Ao A. A. de Sergipe:N. 3.317 — Comunica que a subafituição do almoxarife, classe
CL -Odilon Aires, pelo servente, classe Ia Francaseo Gonçalves, a uee
se refere o oficio n. 286. de 13 de aemete último, - deve ser tornada
sem efeito, •em virtude da diversidade de funções, o que vem ferir,
deste modo, o principio geral de formação de carreiras para os funciolaárics civis . federais, adotado pela lei n. 285. de 28 de outubro
de 1936. (SP 4.736/38.)
— A' Inspetoria Regional do S. T. P. O. A. em Niteimi:
N. 3.318 — Constando da folha de pagamento de remuneração
• extranumeratrio diarista dessa repartição Antônio Crispim do Nascimento, encaminhada à D. C. com- e oficio n. 1.152, de 21 de novembro de 1938, a importância de 22a800, correspondente ao selo de
admissão, informa que. de acordo com o perecer do Sr. ministro da
rezei-ida exarado no processo do Tesouro Nacional sob o n. 35.307
e publicado no "Diário Oficial" de 2 de setembro de 1938, na página
17.093. somente os extramuneráries admitidos mediante portaria oa
titulo do Sr. ministro estão sujeitos ao pagamento deste selo. (SP
9.291/38 . )
— Ao S. F. P. V.:
N. 3.319 — Relativamente ao oficio n. 2.979, de 14 do corrente,
comunica que as 39 diárias a que fez jús o oficial administrativo
Alexandre de Moura Coutinho perfazem um total de 1:1230200 e nau
de 8654200, como consta do -Imune oficio. (SP 9.787/38.)
— A' Despesa ôública do Tesouro Nacional:
N. 3.320 — Restitue -o processo SP 2.237/38, vindo com o oficio,
dessa Diretoria, n. 2.838, de 14 do corrente mês, referente à disponibilidade de Alvaro de Azevedo Coutinho Duque Estrada, no cargo
de auxiliar de La classe do extinto Serviço de Indústria Pastoril, declara, em atenção à solicilação constante do dito ofício, que o aluaido disponível foi exonerado, por abandono de emprego, ,conformaconsta do decreto de 19 de mai ode 1931, do qual se encontra cópia,
fls. 21 do proaesso.
Tendo o interessado reclamado contra o ato que o exonerou, a
Comissão Revisora ,instituida de acordo com o parárgafo único do
art, 18, das Disposições Transitórias da Constituição de 1934, reco6
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nheceU a procedência das- alegações, Opinaddo • pào aProdedtainento
.do funcionário em apréco, nos' tera1es - do-art•3', "e., do decreto n. 254,
de 1935;
• ' , Em virtude deisa'decisio, em 9 de fevereiro do corrente ano, j£
se- encontrando" extinto o - ougo que exercera, foi o St. Alvaro Azevedo Coutinho :iuque Estrada posto em disponibilidade. pele decreto
cuja-cópia se encontra a fls. 7 • do processo. (SP 2.237/38.) •
r
—Ao I. N. P.: '
•N. 3.321 — Remete - as Contas correntes dos extranutnerários do
- I.- B. V., deste ministério, abaixo- discriminados, por terem si-le
encontrados nas -mesmas os seguintes -enganos:
João Ferreira — O número serial de prestações pagas é de 23
em vez de 21;
•
. • O aaldo-devedor, por "eses motive, é de 1:5464900;
O novo prazo para desconto é de 29 méses de 60$ mais um- de
.574800, exclusive 994700 correanondentes a juros demora.
.João Jorge da Fonseca — O número serial de prestações -paga-i
é de 11. em .vez de 9;
O saldo devedor, por. esse motivo, é de 1:694$200;
O novo prezo para . desconto é de 47 meses mais um de 214900,
exclusive 20$300 correspondente a jures de mora.
João dos Senhas. Barbosa — O número serial de prestações pages
é de. 11,, em vez. de 9:.
• O saldo devedor, por esse motivo. 4 de 2:4504400;
• O novo prazo para desconto é de 48 mescs mais um de 514100,
exclusive 378300 correspondentes a juros de móra.
• alanuel Clemente ieira Filho
O número serial de prestaçõ
pagas é de 11, em vez de 9;
O saldo-devedor, por esse motivo, é de 2:8234800;
O novo prazo para desconto é da. 47 meses mais um de 354900,
exclusive 43$900 correspondentes a juros de mora. (SP 2.474/38.1
— Ao S. F. P. V.:
N. 3.332 — Comunica que. havendo Elpidio Modesto, artífice
de 4.a classe, desse Serviço, com:nevado, perante esta Diretoria .qa
selo de nomeação pago anteriorm a nte, deverá ser descontada a- importância restante de 58$300, em duas preatações mensmi de 294209
cada uma, a partir do corrente Ines. (SP 9.539/38.)
— Ao S. I. 11. C.:
.
a N. 3.323 — Comunica que deverão ser reiniciados no corrente
ma, na folha de pagamento (li, eaidaminierário Sebastião Emidio daCastro. os descontos a favor da A. B. C. F. P. e da S. F. S.. 'mas
importâncias, respeotivamente, de 488800 e 524500. (SP 1.831/38.)"
— A' União das Semidoree do Estado:
N. 3.324 — Remete as contas correntes dos extranumerários
I. E. V., deste ministério, abaixo diacriminados, por terem sido encontrados nas mesmas os seguintes enganes:
Manuel Vieira — O número serial de prestações pagas é de 9.
em vez de 7:
O saldo &vedeta por esc- 0 , 01 vo. é de 4564000;
O noxo prazo para desconto a de 36 meses de 15$, mais um "de
64300, exclusive 64100 correspondente; :ma juros de mora de $1ezembro de 1937. Quanto à mensalidade aos juros de mora de abril
do mesmo ano, nenhuma razão há para que se os pague, por isso
que a averbação do respectivo contrato data de maio seguinte.
Joao Gaustinsky — Ondmero serial de prestações pagas . é de
2$, era vez de 21;
O saldo devedor, por esse 1110UN 3, é de 1:4024(00;
O novo prazo para desconto é de 31 meses de 524500, mais um
de . 1 l800. exclusivo 534109, cerresponclentes aos juros de mora.
Coelho Rodrigues Perera — O número serial de prestações pagas
de 34. em vez de 33:
••
O saldo devedor, por. aear motivo, é de 1374200: O novo prazo para desconto é de 2 meses de 524500, mais um de
344800, exclusive -518600. correspondentes aos juros de mora de dezembao de 1937, 1930 e 1935 e à mensalidade dêsse último.
. José Rabelo —
eemarn seaiet de prestações pagas é de 29 em
vez de 27;
.
O saldo devedor, per esse motivo, é de 3334200;
'• O novo prazo para desconto é de 9 míases de 374500, mais uru
134300. .excluaivc 7e8200, correspondentes aos juros de mora de
dezembro de 1937 e 1936, dezembro e junho de 1935, e às mensalidades desses dois últimos meses.
Manuel Antônio Fraga — O número serial de prestações pagais
é de 12. em vez de 10;
O saldo devedor, por esse motivo, é de 1:4434900;
O novo praao para desconto é de 32 mêses de 524500, mais um
de 10:5000, exclusive 19$400 correspondentes aos juros de mora.
Esclarece que todos ee consignantes, por força do que determinam o art. 1.° do decreto-lei n. 358, de 28 de março de 1938, o § 1.°
da letra d do art. 2' do decreto-lei n. 391. de 26 de abril de 1938
e o art. 4.° desta última lei. estão isentos do pagamento de juros de
mora nos mêses de março, abril e maio do ano em curso. (SP 2.011,
de 1938.)
— Á Sociedade Beneficente Auxiliar dos Funcionários:
N. 3.325. — Remete a cte do extranumerário, do I.B.V. deste
Mini
stério, abaixo indicado, por terem sido encontrados na mesma
os seguintes enganos.:
Manuel António Fraga • — O número serial de prestações pagas
é de 2, em vez de nenhuma; acrésee ainda que, sendo, a importância contratual a ser consignada mes .salmente de 404000, e tendo sue
descontados em janeiro e fevereiro, 504000 por mês, houve um excesso de pagamento mensal de 104000.
_ O saldo devedor, por esse motivo, é de 9714600;
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a. N. 3.333 - Remete a c/c' dd adiVelatuárid deffilEi Ministério, EriftnI de Lima e Almeida, remetida por engano a este Serviço pele:
Caixa Económica do Rio de Janeiro. (S.P. '793-38).
Ao S. D. S. V.:
N. 3.334 - Solicitando providências, no sentido de serena -efetuados nas folhas de pagamento deste mês do pessoal extranumerárie:! •
Albino (Mines - O n. serial de prestações pagas é de 33, "(mi desse Serviço, abaixo discriminados, os descontos seguintes:
e z de 32;
Pedro Heitor de Lemos, descontar 188700, em favor da A. B. F.,.
O sairia devedor. por Use motivo, é de 2048600;
durante 52 meses;
O novo preso a era desconto é de 4 meses de 528500, exclusive
Avelino Silva, descontar 3.8400, em favor da A. G. B., para
418000 corresponde e tes aos juros de móra de dezembro de 1936, 1937 dação dos juros de méra;
e ao restante dos ti 1935, bem como a mensalidade dêsse JItimo
Hondrio Francisco da Silva e Souza, suspender a consignação de
mês. (S. P. 1.35-38).
528500,
em favor da S. F. F. S. P. 1.831138).
N. 3.327 - l'emete a dc do extranumerário abaixo indicado,
Á
União
dos Funcionários Públicos:
do I.B.V. por te) a m sido encontrados na mesma os seguintes enN. 3.335 - Remete as contas correntes dos extranumerários, do.
ganos:
S. P. S. V., deste Ministério, abaixo discriminados, por terem
de 33, em encontrados nas mesmas os enganos seguintes:
José Clemente - O n. serial de prestações pagas
José Luiz Ventura, o saldo devedor, depois de pagas 26 ",:n(esa-..;
vez de 31;
ções. é de 1:303§2.00, em ve z. de 1:308$000;
O saldo (levedes. por esse motivo, é de 2488800.
O novo prazo para descc,.to 6 de 28 meses de 52400, mais uni'
O novo prezo 1-,u . a desconto é de 4 meses de 638800, c:clusive
938200 correspande e tes aos juros de rara e às mensalidades de maio de 418000, excluindo-se os juros de móra. Sobre esse assunto, deve-%
se ainda acrescentar que o seu total é de 1088200, não comnutealo
o dezembro de lera , . YeP. 1.435-38) .
N. 3.328 - u•mete a elo do extranurnerário, do I.B.V. abaixo 168000, correspondentes às mensalidades de dezembro e agosto de:
indicado, por temo sido encontrados na mesma os seguintes enga- 1935. As parcelas dos juros acima totalizados são as seguintes: eesae
tante dos juros de dezembro de 1935, 288100; juros de agosto de 1935,.
nos:
juros de dezembro de 1936, 238 , 00 e juros de dezembro
Manuel Clemeiae "Vieira Filho - O número serial de prestações 301800;
1937, 208900.
pagas é de 2, em vez de nenhuma;
João ç_iargio Teixeira, o número serial de prestações pagas e
O saldo de :vedar. por esse motivo, é de 2:4808500;
vez de 25;
26,
em
um
O novo prazo para desconto é de 46 meses de 678500 mais
O saldo devedor, por esse motivo, a de 0418600;
de 2$200 (S.P.
O novo prazo para desconto é de 28 meses de 26200, mais unii
de 6900, excluindo-se os juros da mira e mensalidades não pag.es, adia
- Ao I. B. V.:
N. 3.329 - S providências, no sentido de serem efetuados valor total de 768800.
Joaquim Alves Coelho - O numero serial de prestações paga;
nasi rolhas de pagamento dêste mês do pessoal extranumerário (Asse
sendo de 33, o que é exato, não póde o conei anante ser ainda devedor
Instituto, abaixo caseriminado, os descontos seguintes:
Armenio cio Andrade - descontar 458700, em favor do (.S., de juros de móra nos meses de junho de 193% e de janeiro a novem-q
bro de 1936 e de 193T. São, no entanto, devidos juros de méra nos
Dora liquidação dca,', juros de mdra;
meses de dezembro do 1935, 1930 e 1937, ro total de 238800, ao qual.
A.B.C.F.P.;
José Clemente - descontar 638800, em favor da
deve ser adicionada a importância de 88000, correspondente à mensaSilvino de Nascimento - descontar 268200, em favor da lidade de dezembro de 1935, que não foi paga. Esclareça-se, ainda;
F.
P.;
S. B.
que desso novo total, devem ser deduzidos 48200, corres p ondentes à
Cectlio Rocirignes Pereira - descontar 20200, em f;..r da U. soma das importâncias descontadas a mais, durante os sete primeiros
P.
1.831-38).
•
:ão
dos
juros
de
rnéra.
(S
S. E., para liquicir r
meses do ano de 1930, sob o título de amortização dos juros de pt.',ra
de dezembro de 1935. (S. P. 2.257138).
- Á Sociedtn. de Beneficência dos ljuncionários Públicos:
Á D. C.:
N. 3.330- Iminete a c/c do extraauinerário abaixo' indicado, dó
N. 3.336 - Comunica que por decreto de 30-11-38, Azor de Arai
I. B. V. por terem sido encontrados os seguintes enganos:
Silvino do Na • cimento - O número serial de prestações pagas ruda Melo foi nomeado para exercer interinamente o cargo ile Almo-a
xerife, classe "E", do Quadro único dêste ministério, tendo sido desi-g
6 de 32, em vez d 29;
gnado por portaria do ministro, n. 736, de 19-12-1938 para ter exers,
O saldo devedor, por êsse motivo, é de 1368000;
O novo prazo sara desconto é de eina meses de 268200, mais cicio na E. E. C. Café, em Botucatú, São Paulo.
Assim pede providências no sentido de ser distribuido à De,ega-,
um mês de 9e3CO, exclusive 598300 correspondentes a juros de móra
de dezembro de 1926 e 1937, maio de 1935, julho de 1936, restante da Fiscal naquele Estado, o crédito necessário ao pagamera,o de vens.
dos de dezembro fie 1935 e mensalidades dess e s últimos três meses. eimentos do funcionário aludido, o qual será destacado do saldo existente na dotação de que trata o decreto n. 3.047, de 8-9-38 e da do(S. lã . 1.42-1/38;
tação prevista no decreto n. 2.086, de 25-X-37, que extinguiu uni
A Associação r.esaral cie Beneficência:
excedente da Classe F da mesma carreira, em virtude de se en-.I
N. 3.331 - dminete as c/ dos extranumerários abaixo indicados, cargo
centrar vago anteriormente à Lei do Reajustamento o l ugar de P rl ras dois primeiros do I. B. V. e o último do S. D. S. V. por terem teiro almoxarife da E. E. C. Café em Botucatú, conformo
relaç flo ne-s
.1do encontrados Las mesmas os seguintes enganos:
minai publicada no Didrio Ofi c ial .de 20-1-37. (S. P. 5.560)38) .
Manuel Vieira - O número serial de pre-:ações pagas é H - 14,
Á 1° G. R.:
em vez de 12;
N. 3.337 - Comunica que, em 3 do corrente, Azor de Arruda
O saldo deverl,r, por êsse motivo, é de 1:5308500;
Melo tomou posse, neste Serviço, do cargo de almoxarife, para o qual
O novo prazo para desconto é de 29 meses do 60$000, Mais uni de foi nomeado, em earaler interino, por decreto de 30 de novembro
368100, exclusive 1-1t.800 correspondentes a juros de mora.
timo.
O referido cidadão que é filho de Eulálio de Arruda Melo e Aureti
Armando :11en.1es - O número serial de prestações pagas é de
Rodrigues de Melo, nasceu em 16 de dezembro de 1914, em Itapett-4
0, em vez de 4;
ninga, Estado de São Paulo, tendo exibido o certificado de Reservista',
O saldo devedur, por tsse motivo, é de 2:1t39$500;
O novo prazo para desconto é de 53 meses de 528500, mais uru de 3a categoria n. 205.323, expedido pela 2 R. M. - 4* C. R. etri1
28 de janeiro do corrente ano. (S. P. 2.21038).
de 308500, exclusive 338600, correspondentes a juros de mora.
Comissão Organizadora do I. P. A. S. E.
Manuel Jacinto da Silva - O número serial de prestações pagas
N. 3.338
Transmite, um exemplar do questionário desse
S de 34; note-se, parem, que a importando contratuai a ser mensal.
mente descontada sendo de 378000, houve, durante os anca de 1935, titulo, devidamente preenchido, por Azar de Arruda Meto, ao 1)mar
posse, nesta Diretoria, do cargo de almoxarife deste Mini = fério, para
1936 e 1937. as seguintes alterações:
Em 1935- De fevereiro a maio, inclusive, descontou 18000 a mais; o qual foi nomeado, em carater• interino, por decreto de 30 de novembro último. (S. P. 2.210138).
Em :236 - 1). soldou $500 a mais nos meses de janeiro a julho,
Ao Horto Florestal em Ubajára no Ceará:
inclusive, e m i ' de outubro.
N. 3.339 - Solicita providências no sentido de serem envia
Em 193; - ai , scontou $500 a mais, em janeiro e fevereiro, des- este serviço, as folhas de pagamento do pessoal titulado com exsreie
contou Is.a;o0 ti mais, em junho;
cio nesse Horto, referentes a dezembro de 1937, março 3 agosto co;
O saldo iieve . :ee, apontado pela tabela, para 34 prestações, é de diante do ano em Cllrà(), indispensáveis à classificação por antiguidade
37(18200;
dos funcionários do quadro único deste Ministério.
O novo prazo para desconto é de 18 meses de 228500. mais um de
Peço seja lambem remetido o ponto do almoxarife João Oliveira:
8$700, exclusive 19a500, correspondente à diferença entre as juros de Lima que não figurou na folha de novembro de 1937.
wiora, 29a500, e a5 importancias descontadas a Mais. (8.P.I. 4.371Á Inspetoria Regional de S. I. P. O. A. em Barreias:
3e)
N. 3.340 - Solicita providências no sentido de ser remet i do o
ponto ale .Tosé Otávio de Paiva, referente aos meses de agosto a de- Á As-aociação Auxiliadora dos Funcionários:
ri. 3.332 - Remete a c/c do funcionário Bras Delfino, por lerem zembro de 1934 e janeiro de 1936, indispensave,1 à contagem de tempo
sido encontrados tia mesma os seguintes enganos:
de serviço do funcionário em apreço. (S. P.).
Saldo devedor do capital em 34 de março de 1938, 405$750 em
A Inspetoria Regional do 8. I. P. O. A. ent Porte Alegre:
de 4938100;
1-11 n ,:.d.J
de
i1
somcita providências EU
n.311
em
vez
Prazo de desconto da nova prestação: 8 meses urdis 4$3e8
In ,) •
¡mal
-i, oat
pelo
do
p:,
de 9 meses mais 478900. (S. P. 1.359-38)

O novo prazo para desconto é de 56 meses de 228500, mais umi
de 188300, exclusive 258300 correspondentes a juros de o3óra e moem
saudade de dezembro de 1937. (S.P. 1.397-38).
- Á Sociedade dos Funcionários Federais:
N. 3.320 - Itniiete a cio do extranumerário abaixo Indicado,
S.D.S.V. por terem sido encontrados na mesma os seguintes
'V

rt`k

AO

S. P. do TrabalhO

Sexfã-Teira 23 \ •

DIÁRIO OFICITAL "(Seceno

aos meses de junho e dezembro de 1037 e março de 1933, indispensayeli à contagem de tempo de serviço de várias carreiras que integram
o quadro único deste Ministério. (S. P.).
D, c.:
N. 3.342 — Remete em três vias, a folha de pagamento, na iro-,
portância de 5:2502000 (cinco contos duzentos e cincoenta uil reis),
relativa ao mês de dezembro corrente, do pessoal extranernerário
mensalista deste Serviço. (S. P.).
Dia 20
— Ao D.N.P.V.:
N. 3.343 — Referência à comunicação do oficio n. 4.462-V de
15 de corrente, solicita informeis quais os motivos que originaram a
suspensão do extranurnerário rio S.P.T. trabalhador de 1• 8 classe
Pedro de Faria Pinho. (S.P. 9.778/38).
— Ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais:
N. 3.344 — Tendo presente o ofício n. 144/38, dirigido ao ministro e relativo ao aproveitamento, no Quadro deste Ministério, do
Dr. Francisco Rodrigues, roga informar qual o cargo pretendido pelo
referido cidadão, visto que não consta a entrada, no protocolo deste
Serviço, de qualquer solicitação do interessado e, sem o devido
esclarecimento da situação que pleiteia, não é possivel examinar
a possibilidade do atendimento do pedido que formulastes em seu
favor. (S.P. 2.952/33).
— Ao D.N.P.V.:
N. 3.345 — Devidamente apostilados, restitue a essa Diretoria.
Geral os decretos de promoção dos agrónomos D.N.P.V., Isaías Augusto Deslandes, Raul Gomes Pinheiro Machado, João Pedro da
Silva Lopes e Omiti° Monteiro Soares, encaminhados a esta Diretoria, junto ao ofício n. 4.298, de 6 de dezembro corrente. (8. P.
.1.061/38).
N. 3.346 — Transmite a portaria n. 735, de 16 do corrente,
'do ministro, pela qual foi designado o auxiliar de ensino, Apolônio
Metelo, para ter exercício no A.A. do Rio Grande do Sul.
O decreto de nomeação do aludido funcionário foi remetido à
Delegacia Fiscal no referido Estado, para efeito de posse, tendo
sido cientificado, dessa circunstância, por via telegráfica, o Aprendizado Agrícola interessado. (S.P. 6.722/38).
— Ao delegado fiscal do Tescruro Nacional no Estado do
Paraná:
N. 3.347 — Acusa recebido ofício n. 5, de 7 do corrente, rola".!..tvo à posse da dactilógrafa, Maria de Lourdes Rocha, comunica que
á certidão de idade dessa funcionária, que diz haver remetido cem o
oPtio supra mencionado, não deu entrada neste Serviço. (S.P.
Ne. 483/38).
N. 3.348 — Transmite apostilado, o decreto de 5 . de maio do
corrente ano, pelo qual foi promovido Amaro Alvares da Silva ao
cargo da classe J, da carreira de agrônomo D.N.P.V. (S.P. 9.095
de 1938).
— À D.E.A.':
N. 3.349 — Transmite a eiortaria ministerial n. 731, de 46 do
corrente mês, pela qual foram concedidos ncventa dias de licença
rara tratamento de saúde, a partir de '15 de outubro último, ao
inspetor de alunos, com exercício na E.A. de Barbacena, José Moreira Cunninghan. (5. P. 9.347/38).
— Ao I.N.P.:
N. 3.350 — Comunica que no dia 6 de 'outubro 'último faleceu
o agrônomo-cafeicultor, classe J, do Quadro único deste Ministério
Arena' Ribeiro de Melo. (S.P. 6.618/38).
— Ao D.N.P.M.:
N. 3.351 — Transmite o decreto de 23 de novembro último, peto
qual foi nomeado o engenheiro de minas, Gerson de Faria Alvim,
para exercer o cargo de membro do Conselho de Fiscalização das Exposiçôes Artísticas e Científicas do Brasil, como representante desse
Departamento. (S.P. 7.832/38).
N. 3.352 — Remete a portaria n. 732, de 16 do corrente, pela
qual o ministro concedeu, em prorrogação, 90 (noventa) dias de
licença, para tratamento de saúde, ao extranumerário mensalista do
L.C.P.M. Dionísio Ferreira de Sousa. (S.P. 5.576/38).
—A 117i. O. D. P.:
N. 3.353 -- Transmite o decreto de nomeação de Orininia Ilodrigues Vigida!, para exercer o cargo ca classe G. da carreira de economista rural do quadro único deste Ministério. bem assim a portaria n. 7354-A, pela qual foi o inesr,,o designado para ter exercício
nessa diretoria. (SP. 4.379-38.)
—
D. C.:
N. 3.354 — Comunica que Orminio Rodrigues Vidigal nomeado
por decreto de 28 de noveinl y o de 1938, para exercer o cargo de economista rurttl, tomou posse do aludido cargo. neste Serviço, em 16
de dezembro de 1938 tendo :10 designado por portaria do ministro,
n. 735-A, de 16 do dezembro de 1938, para ter exercício na D. D. D P.
Pede providências no sentido de ser distribuido ao Tesouro Nacional o crédito neeesário no pagamento de vencimentos do funcionário referido, o qual será destacado do saldo existente na dotação proveneente da extinçao de excedencias efetuada pelo decreto n. 2.998,
de 17 de agosto de 1938, cujo pedido de anulação e incorporação ao
crédito "Bm ser" foi formulado pelo oficio n. 2.174, de 12 de outubro
de 1938. (SP. 9.035-38).
— Ao I. N. P.:
N. 3.35 — Comuniea que Orininio llodrigues Vidigal tomou posse
em 16 do orrente mée. do cargo de Economista rural. para o qual foi
nomeado jor decreto de 28 i. novembro próximo findo. , SP. 1.379
de 1938.
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Á Despesa Pública do Tesouro Nacional:
N. 3.356 — Comunica crie Orminie Rodrigues VIdiga, -ex-pr
fessoy ambulante adido, dos cursos ambulantes do extinto Ensi
' Mnistério, foi nemeado para exercer o (mago
Agroneinico, deste
classe G, da carreira de Economia Rural. do qual tomou Posse
16 do mes corrente. (SP. 4.370-38).
— Á Despesa Pública de Tesouro Nacional:
N. 3.357 — Transmite o processo relativo à expedição do ttil
talo de pensão de montepio em favor da família do inspetor chefe dag
Inspetoria Regional do S. D. S. A. em Fortaleza, Epaminondas Alee
ves de Sousa. solicita ordenar as necessárias providências para o anil
demento do processo de pagamento do abadono provisório e (meei
titativo para o luto e funeral. (SP. 9.750-38).
— Á E. A. de Barbacena:
N. 3.358 — Resposta ao oficio n. 1.149, de 22 de novembro ',net
timo, que o dispositivo do parágrafo 2.° do artigo 3.° das Dispcsieõeé4
Transitórias da lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, deve ser enteue
dido no sentido de determinar a perda do benefício estabelecido ne
mesmo artigo, apenas quando a remuneração igual ou superior ecoe-e
bida pelo funcionário fôr a do seu próprio care,o.
Não se aplica, portanto, quando se tratar de Substituição, ere
que o substituto receba, transitoriamente, nos termos do artigo 4.a
do decreto-lei 618, de 16 de agosto do corrente ano, os vencimentos cld
substituido. (SP. 6.033-38).
— Ao D. N. P. V.:
N. 3.360 — Transmite a portaria ministerial n. 718, de 13 dti
corrente mês, pela qual foi tornada sem efeito a de n. 663, de 18
de novembro findo, e revigorada a do n. 650, de 11 do mesmo mês de
novembro, que pós à disposição do Governo do Estado de Minas Ge-,
raia o classificador do algodão, José Maria Barbosa. (SP, .288-38))',1
— Ao D. N. P. A.:
1'
N. 3.362 — Transmite o decreto de 23 de novembro último, pele!
qual foi nomeado Marcilio Machado para exercer, interinamente, ah
cargo da classe G, da carreira do veterinário.
Remete a portaria do ministro, n. 744, de 20 do corrente, peie
qual foi designado o aludida funcionário para ter exercício na rose
petoria Regional do Serviço de S. 1). S. A. em Porto Alegre, Rle
Grande do Sul. (SP. 6.943-33).
—
D. C.:
N. 3.363 — Comunica que Marcíllo Machado nomeado por cle"),
ereto de 23 de novembro de 1938 para exerer, interinamente, o cargo].
de veterinário, classe G, tomou posse do aludido cargo, neste Servi-,
co, em 14 do mês vigente, tendo sido designado por portaria do mi-,
nistm n. 744, de 20 de dezembro de 1938, para ter exercício na In.'
petoria Regional do S. D. S. A., no Rio Grande doSul.
Pede providências no sentido de ser distribuido à Delegacia Plãe,
leal naquele Estado, o crédito necessário ao pagamento de veneimen-,
tos do funcionário referido, o anel será destacado do, saldo existente
na dotação do que trata o decreto n. 2.637, de 5 de maio de 1938,
cujo pedido de anulação e incorporação ao crédito "em ser" foi formulado pelo ofício n. 2.098, do 7 do outubro de 1938, dêste Servi.
a essa Diretoria. (SP. 6.913-38).
— A Primeira C. R.:
N. 3.364 -- Comunica eme, em 14 do corrente, tomou p osse neffier
ta Diretoria do cargo de veterinário, classe G, interino, Menino Nfa-eohado, nomeado, para exerrê-lo, por decreto de 23 de novembro
timo.
O referido cidadão, natural desta cidade, onde nasceu cai 17 -"
manco de 1913. é filho de Domingos Artur Machado e Aida Fonseoal
Machado e exibiu a caderneta militar n. 1.162 — série B, da E. T.
18 — Colégio Diocesano São José. (SP. 6.943-38).
— A Comissão Organizadora do I. P. A. S. E.:
N. 3.365 — Transmite um exemplar do questionário desse Inee
tituto, devidamente preenchido por Marcflio Machado. ao tomar posse,
neste Serviço, do cargo de veterinário, classe G, interino, para o qual
foi nomeado, por decreto de 23 de novembro último. (SP. 6.943de 1938).
— Ao S. T. R. C.:
N. 3.366 — Remete a portaria n. 730 de 16 do corrente, do nalm
nistro, pela qual foram concedidos 3 meses de licença ao extrannmee
rácio men-alista deQse S ‘nwir..(, Judite Pereira Benjamim de Viveiros.
(SP. 3.41-38).
— Ao . C. junto ao M. A.
N. 3.367 — Comunica que por portaria n. 484, de 8 do correntO
mês, o ministro de \ iclamente autorizado pelo Presidente da Reptibli-§
ca. em despacho exarado na exposiefe rio motivne n. 499, de 7 de dee
zembre 'Te 1038, do DAS?, e na forma do que prescreve o item V,
do artigo 28. do decreto-lei n. 2.10, de 4 de fevereiro de 1938 — ree
solva admitir como extranumerário mcnsalista, Manuel Pedro Man
pelo prazo de 8 de dezembro a 31 de dezembro de 1938, para desorne
penhar as funçõe.s de servente de 5' classe da C. N. A. (S. P. 4,698,
de 1938);
Primeira Secção
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR
'

Dia 9 de dezembro de 1938

Ofícios:
Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministério:
N. 5.620 — Encaminha, o processo de pagamento de 254$ I I
de que é credor Etras Mesquita, desenhista — classe F
da Secçrt
de Arquitetura e Engenharia deste Ministério, proveniente ()e gr4.'
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ietteão por e'erviçoa, extraordinários prestados fora das hora; regaeosneentares na malta de novembro p. findos,
.
•
— Sr ministre da Fazenda:
N. 5.624 — Solicita providencias afiei de Que 110 Teffeff Mace
etonal seja entregue ao engenheiro do 8. de Aguas, ' clamo 3, tta D.
W. P. M. Júlio Oto Teodoro Lohamann, a título de adiantamento,
es quantia de 144:2803000, para atender, nos meses de outubro, novembro e dezembro do corrente ano, ao pagamento das despesas com
peesoal e material em serviço de campo doa distritos nos Estados
de Amazenas, Pará, Mato-Grosso, ola" Pernaenbuco, Minas Gerais,
Alagoas; Sergipe, Baia, Espírito ' Santo, Rio de Janeiro, São Paulo,
Paraná, Santa Catarina Rio Grande do Sul e Território do Acre.
N. 5.627 — Solicita providência afim de que, no Tesouro NaGional, seja entregue ao agrónomo silvicultor, classe L, no Serviço
de Irrigação, Reflorestamente e Colonitação do D. N. P. V. Paulo
lirerreirte de Sousa, a título de adiantamento, a quantia de 26:500$000,
para atender nos meges de novembro e dezembro do corrente ano,
ee pagamento das despesas com as • obras de construção de muros
de arrimo às margens do rio dos Macacos, na divisa do Jardim Botánico co mo Horto Florestal, e bem assim de reparos indispensavels
ao pontilhão da estrada que dá acesso ao referido Horto, conforme
• antarizaç5o do Sr. Presidente da República.

Daernben rie 1R

tatistien da Produção,. Maria Eugênia dá Silvá Moura,. proveniente
de diferença de remuneração a que fez jús• no mês de novembro
do corrente ano.
•
.
•
Dia 19
Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este ministério:
N. 5.750 — Encaminha o processo de pagamento de 244$400,
de que é credor Manuel Damásio, escriturário de 5' classe, contra. .
t,ado, do Fomento da Cultura do Trigo, do D. N. P. V., proveniente
de gratificação a que fez jús no mês de novembro do corrente ano,
por serviços prestados fora das hopas regulamentares.
N. 5.754 — Encaminha o processo de pagamento de 1:500~,
de que é credor Lafayette Fernandes da Cunha, cinematografista
d te ministério, proveniente de gratificação a que fez As no mês
de dezembro do corrente ano.
N. 5.755 — Encaminha o processo de pagamento de 1:401000,
do que são credores Gestão de Faria, diretor • do Serviço do Fomento
da Produção Vegetal, e outros, do mesmo Serviço, proveniente de
diárias a -que fizeram jús no mês de setembro do corrente ano.
N. 5.756 — Encaminha o processo de pagamento de 100000.
de que é credora , a firma Automóveis Santa Luzia Limitada, proveniente de concerto, -pintura, lubrificação, etc., executados no auto de
propriedade do Serviço de Fomento da Produção Vegetal do
" D. N. P. V.
Dia 15
— Sr. diretor de Organização e Defesa da Produção:
— Sr. superintendente da Pause.- do Braeil S. A.:••
N. 5.764 Afim de que Possa ser atendido o pedido constante
N. 5.728 — Requisita de ordem do Sr. ministro, uma passagem do . cifício n. -1.723, de 29 de novembro último, solicita providências
de ida e evolta, desta Capital a Porto Velho, no Território do Acre. no sentido de ser devolvida a esta. diretoria a primeira via do empara o biologista classe IC, Alvaro Jorge de Faria Sales, que viaja em penho n. 45, de 11 de fevereiro de 1938.
objeto de serviço público.
— Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este ministério: A despesa correrá por conta do empenho junto n. 294, de IS
•de. dezembro de 1938, que reforça o de n. 277 de 28-11-38.
N. 5.765 — Encaminha o processo ^de pagamento de 10:000000,
de que é credora a S. A. Serviços Hollerith (I. T. O. C.), proveDia 16
niente de serviços prestados à Diretoria de Estatística da Produção.
— Sr. diretor geral do D. N. P. V.:
— Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produção VeN. 5.73e — Em referência do ofício n. 2.719, de 14 de novern- getal:
lieeo p. findo, do S. F. P. V. comunica não ser possivel a en5.768 — Comunica, que o Sr. ministro. pelo aviso n. 5.767,
trega do adiantamento de 12:000000 ao agrônomo Cesar Pereira destaN.data,
ao delegado fiscal no Estado do Rio de Janeiro, delegou
ardoso, em virtude de insuficiência de saldo nas sub-consignações competência
ao classificador de algodão, classe J. Heitor Anatólio
teelipectivas.
Frões da Cruz, chefe da Comissão de Classificação do Algodão rei Es— Sr. diretor da Despesa Pública:
tado cio Rio de Janeiro, para requisitar pagamento de adiantamentos
N. .5.731 — Solicita providências no sentich de ser entregue por
conta dos créditos distribuidos ou que venham a ser àquela deou diretor do Serviço de Defesa Sanitária Animal, do Departamento legacia
fiscal, para as despesas da referida Comissão, no corrente
!Racional da Produção Animal, João C l áudio de Lima, a título de
adiantamento, a importencia de 790:040$000, para atender durante exercício.
— Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministério:
mês de dezernbr 3 deste ano, ao pagamento das deepesas com a
N. 5.770 — Encaminha o processo de pagamento de 127$300, de
aquisição de soros, vacinas, produtos químicos e biológiros e mato- que é credora a Estrada de Ferro Sorocabana, proveniente de trans/dal de uso veterinário para revenda nos criadores.
portes concedidos em proveito do D. N. P. V., no corrente exercício,
— Sr. ministro da Fazenda:
— Sr. ministro da Fazenda:
N. 5.73e — Solicita providências afim de que no Tesouro Nabienal seja entregue ao prático rural -- classe G — do Serviço de
N. 5.774 — Solicita previdências afim de que no Tesouro NaDefeaa Sanitária Animal do Departamento Nacional da Produção cional
seja entregoe no agrônomo — classe J — do Serviço de FoAnimal, Locai° da Rocha Miranda, a titulo de adiantamento, a im- mento Agrícola,
Departamento Nacional da Produção Vegetal. Gil
Portáncia de 37:5008000, para atender no mês de dezembro do sor- Sobral Pinto, a sie
tanto de a rliantaatento, a quantia de 26:130$700,
rente ano, ao pagamento dag despesa g com a construção de um ga/- para atender, no mês
de dezembro do corrente ano, nó pagamento das
Pão para desinfeção de vag5ee, no Posto de Deeinfeção em gania despesas com as obras
de reparo na Sub-Inspetoria Agrícola do Ser¡Gruz, do Departamento acima referido.
viço de Fomento da Produção Vagetal, do Departamento acima ci— Sr: delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministerio: tado, no Estado do Espírito Santo.
N. 5.734 — Encaminha o processo de pagamento de 200$000.
— Sr. chefe da lnspetor:a de Veterinária do Porto de Vitória
ãe que e credor Tomás Ribeiro de Cerqueira Lima. extranumerar;a
Wierisalista. do Serviço do Pessoal deste Ministério. proveniente -te — Eas !ado do Espírito Santo:
remuneração a que fez jeis no mes de novembro do corrente ano.
N. 5.781 — Solieita providências afim de que sejam enviados a
N. 5.735 — Encaminha o process . de 425$800. de que são cre- esta Diretoria, os boletins oe renda dessa Inspetoria, relativos ame
doras o estatístico auxiliar, classe E. Arménio Mesquita Veiga e nu- meses de janeiro a main, iiMio a novembro do corrente ano.
tro funcionário da Diretoria de Estatística da Produção. proveniente
Oatrosaim'chama atenção para. circular n. 5.200, de 27-12-34,
de gratificação a mie fizeram • ás no reAs de novembro p. findo por que determina a remía,aa regular dos boletins de renda e respectivas
eiervieos preseados fora das horas reeedementare3.
gu'as de reccabinam t a ah', o dia 10 de cada mês, mesmo tratando-se
N. 5.736 — Encaminha o proce.eo de pagamento de 266$1e0. de renda-negativa.
de que é credor o oficial administrativo — classe J — desta Se— Sr. diretor d.) Serviço de Fruticultura:
buchria de Estado, Celso Luiz de Azoved-N Marte: pe. proveniente de
diárias vencidas no priodo de 5 a 12 de dezembro do corrente ano.
N. 5.737 — Em aditam e nto ao ofício n. 5.275. de 28-11-938, deN. 5.741 — Encaminha o procesee de pagamento do 1:810700. clara sem efeito a sad:citaição constante do citado ofício, em vista
^de que é credor Antônio Bacila, ajudonte técnico de 4` clas ee da Di- da meama não se toroar mais necessária.
retoria de Organização e Defesa da Produção, proveniente de diá— Sr. delegado fiscal do Tesouro Nacional no Estado da Baia:
rias vencidas nos meses de abril, meio e Pinho do corren t e ano,
por ter nrestado serviços em Perdizes, flerval. Rio Capineel, Rio do
N. 5.788 . — Em aditamento ao oficio desta Diretoria n. 1.301,
Peixe e Bom Retiro. nos Estadrs do Pa-aná e Santa Catarina, na pro- de 20 de março de 193e, remete o requerimento que deixou de acompaganda e organie e eão cooperetiviste.
N. 5.742 — Essa delegação por despacho de 5 de dezembro de panhar o citado oficio.
— Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produção Vele38, recusou registro à despesa de 3:000000. de que é credor o
"Diário Popular", nroveniente de reiblice-eies feitas em proveito deste getal:
N. 5.793 — Afim de que seja dado cumprimento ao despacho da
ministério, sob c fundamento de falta de empenho . prévio. Declara
que tendo o referido jornal republicado a matéria em data posterior Delegação do Tribunal de dontas junto a este Ministério, conforme
ao empenho, firam dessa forma Ramal' , as razrJea da recusa. Assim, oficio n. 255 de 22-11-9e8, solicita providências no sentido de seeiibmete novamente ao exame dessa r7e1egação o referido processo, rem intimados os fune;onari is. L,..onnam de Azeredo Pena, biologista,
solicitando Re digne de reconsiderar o seu ato anterior ordenando classe K, António Brite de Araii.;n, ajudante do Serviço de Plantas
o registro da despesa em apreço.
Texteis no Estado de Goiaz e Lauro Pires Xavier. agrónomo. classe J,
a recolherem aos Cofres público s , no prazo de 30. dias, as importânDia 17
cias, respectivamente. de 2:041V000, 32$300 e 400a0ne. cai-Test-10n_
Si', delegado do Tribunal de Contas junto a este ministério: dentes is glosas verificadas nos adiantamen t os de 3:000R000, 2a:000$
N. 5.744 — Encaminha o processe de pagamento de 30300, de e 2:000000 recebido s pelo: referdos funcinnários na Pagadoria
que é credora a auxiliar de 3' classe, contratada, da Diretoria de Es- deste Ministério, em 18-3-37, 6-8-35 e 27-1-38.
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— Freedirefoied fr Diretoria de Estatística da tPruclução:
..
"Ao Sr. diretor do' Doinínio da Ume:
. N. 5.791 — Afim de que seja dado cumprimento, ao despacho
N.. 5.792 — Dando cuianirimento • sle"arie. 83'5e•eln e Reeetifenee4.: . é
da Delegação do Tribunal de Contas junto a este Ministério, solicita Geral
de Contabilidade Pública, encaminha eme uina.evisi e in-e ee-e e ee '
providências no sentido de ser intimado o ex-diretor dessa.reparti- tário
de passagem de responeabilidade preeedid .a •em, 2i1 fie . . meie
,eeão, Rafael da Silva Xavier. a recelher aos cofres públicos, no prazo corrente ano, no Campo Reperimeedal de eafés_ern•Laveas,
rstade
' de 30 dias, a importância de 6:000$000, proveniente de glosa verifi- Minas
cada no adiantamento de 100:0006000 que recebeu na Pagadoria deste
Ministério, em 30 de março deste ano.
4.
— Sr. diretor geral do e Departamento Nacional da Produção'
Serviço • de Fruticultura I'
Mineral:
N. 5795 — Afim de que seja dado cumprimento ao despacho
EXPEDI rE DO se. pine:roi-1
da Delegação do Tribunal de Contas junto a este Ministério, solicita
providências no sentido de ser intimado o funcionário, Silvio Quin- k
Dia 14 de dezembro de
e 193
, '8.
tela, auxiliar do S. Aguas, a recolher aos cofres públieoe,,no prazo .
kle 30 dias, a importância de 2706000 correspondente à glosa verifiOfícios:
cada no adiantamento de 4:0006000 que recebeu na Pagadoria deste
Ministério, em 7 de novembro de 1935.
Sr. diretor geral do D.N.P.V.
.
Segunda Secção

N. 4.153 — Tendo sido iiicessário destecer dois 'funcioriái:i.ei.
deste Serviço, para as funções de 'te.uarclas' do, mostruário
EXPEDIENTE DO SB. enrame
na expásição do Estado Novo, inaugurada no dia 10 do fluente,:.
permanecerão até ao 'dia 31 deste mês, data em 'que será encerre'O.
feia 19 de dezrembro de 1938
aquele certame, solicito vossas providências afim de que seja
cedida uma
Oficies:
uma gratificação de 2006000 a cada um doe referidos e - denários servente classe "C" Ger: adio Soares e trabalhador do
Ao Sr. diretor geral da Fazenda Nacional e
'classe Aristides Carneiro • Brandão, visto 13.0M0 farão ,serviço notur'
•.
N. 5.796 — Solicita providências no sentido de que seja poeta no sem prejuizo das suas atribuições nesta Diretoria..
• .disposição desta Diretoria, no Banco do Brasil, a importância de
— Sr. diretor da Contabilidade.:
.•
A.059:2006000, por conta dos créditos abertos pelos seguintes decreN. 4.155 — Passo às vossas mão% a ia via do boletifin da r.isn*i
tos-lei:
arrecadada, em selos federais,
taxa • de inspeção de diteis
ee
Decreto-lei n. 787, de 13/10-938
£00:000$000 expedição de certificado de inspeeão para • exportação no firele
Decreto-lei n. 820, de 27/10-938
20:000$000 de São -Sebastião, durante o mès de junho do corrente ano. P,'!a;
Fiscalizapão do Frutas deste Serviço, em Santos, na importância
Decrete-lei n. 822, de 27/10/938
120:0006000 ,de
.
2:0456000.
Decreto-lei n. 823, de 27/10/938
819:200$000
Como
comprovantes
da
arrecadação
acima
referida,
transmitoDecreto-lei n. 826, de 28/10/938
2.500:00(4000
vos os documentos de ne. 5 a 8 e solha° •vossas providências no
4.059:200$000 sentido de' &ar passada a respectiva quitação • e dada baixa de- rese
ponsebilidade- aos funcionários encarregados desse aerviccie • • '•':
— Sr. Edmundo Van Parys — Nesta:
.
•
A importância acima indicada destina-se a suprir a Pagadoria
N. 4.165 — Convido-vos á apresentar nesta Diretoria,' d'entlea
deste Ministério para o fim de que a mesma poma atender aos pagamentos e adiantamentos que lhe compete efetuar de acordo com o de- do prazo máximo de 15 dias, (4) estampilhas federais no .valort'tiI
tal de 86000, bem como 4 selos de Educação . e' Sande, afim --"elde:fice
preto n. 22.859, de 27 de junho de 1933.
forma da Lei do Selo em vigor,' serem revalidados os- selos- det•l.i3.4' •
querimento dos pedidos de inspeção de frutas que- fizestes ' 'fts-e•
Dia.20
calização de Frutas deste Serviço, em Santos: •
•
Ao Sr. engenheiro chefe da Secção de Arquitetura e Engenharia
— Sr. Albino Otcher Lanus:
Oeste Ministério:
N. 4.166 — Convido-vos a apresentar nesta Diretoria, déntrO
N. 5.800 — Comunica que foi extraido o empenho n. 726, de 15 do prazo máximo de 15 dias, estampilhas federais' no-valor ,-de 4$000de dezembro de 1938, na importância de 1:6006000, para atender, até bem como 2 selos de Educação e Sande, afim de, na formada
Lel'
o fim do corrente ano, ao pagamento de diárias a Angelo Alberto Mur- do Selo em vigor, serem revalidados os selos de reqúerimento-'110;"-"'
gel, engenheiro rural, classe 1, e outro, funcionários deste Ministério, pedido de inspeção de frutas que fizestes à FiecalizaçãO de Frutas
oom exercido nessa Secção.
deste Serviço, em Santos, como procurador da firma Eduardo da . •
Silva Prado.
'
•'
Quarta Secção
- Sr. diretor do D.N.P.V. :
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR
N, 4.167.— Por portaria 568, de 18 de outubro próximo findos
foi posto à disposição do Governo de Pernambuco o agrónomo frue
Dia 19 de dezembro de 1938
ticultor Paulo Parido Pereira do Mele, da classe "J", com prejuizo .
Ofícios:
dos seus vencimentos, o qual tinha exercício na 3a Secção Técnica,
com•sede em Recife.
•
•
••
Ao Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produção
Dispondo a referida secção de poucos técnicos. para Os seeviees
a seu cargo, venho solicitar-vos a nomeação interina, para cerco
N. 5.749 — Tendo presente o ofício n. 1.771, de 28 de novem- inicial, do agrônomo Alfredo Eugênio Martins de Almeida; para
bro findo, do Serviço Regional do Domínio da União, em Minas exercício naquela secção.
..
Gerais, solicita providências no sentido de comparecer àquele Sere
N. 4.168 — Para efeito de pagamento, remeto-vos a conta
viço o funcionário encarregado, por este ministério, da aquisição do
n. 1.630, apresentada pela firma Adolfo :Betelho, na importância.
terreno de D. Madalena Maria de Jesus, em Uberaba, zootecnista, de 2:8506000, relativa ao fornecimento feito a este S.F., de 200
Classe K, Durval Garcia de Menezes, o qual deverá se fazer acom- quilos de pó de. timbó.,
panhar dos documentos necessários para esse fim, tais como, do— Sr. chefe da Divisão da Fruticultura Tropical
Leopoldina
cumentos de propriedade, planta e cálculo analítico da área rospecti,— Minas:
eva, certidões negativas, etc.
•
N. 4.172 — Em resposta ao vosso ofício n. 275, de 8 do 'mês!
— Ao Sr. diretor do Domínio da União:
fluente, com o qual olicitais a designação do agrônomo Gestão
N. 5.758 — Dando cumprimento ao art. 835, do Regulamento Vieira,
deste Serviço, para fiscalizar a colheita e beneficiamento ie
Geral de Contabilidade Pública, encaminha, em uma via, o inveafrutas cítricas nessa zona, cujo serviço se inicia em • marro -do ene
tário inicial procedido em 31 de março do corrente ano, na Inspetoria vinde:11re,
levo ao vosso conhecimento, que, em tempo oportuno. s. eá •
'Agrícola da 6 Regão e suas dependências.
feita a designação do funcionário destacade para aquela nifesee
— Ao Sr. inspetor agrícola da 43* Região — Niterói — Estado
— Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
'
n Olo Rio:
N.
4.175
—
Comunico-vos,
que
ooncedi
as
férias
regulamenta:N. 5.759 — Comunicando que foi aprovado por esta diretoria
,
inventário inicial dessa inspetoria e suas dependêndas, levantado iese aos agrônomos fruticultores classe "J", Casemiro Junqueira :Vie
tela e Juvenal Gomes Ferreira, a partir de . 15 e 13 do corrente; ree,
em 31 de março do corrente ano.
peetivamente.
.1-- Ao Sr. inspetor chefe do Serviço do fomento chi: Produção
— Or. chefe da 84 Seoeão Técnica — Recife:
Animal, em Porto Alegre — Rio Grande do lei:
Solicito as vossas providências no seel l ide »ile -er
X. 5.779 — Confirmando telegrama n.. 66, de
s- ie dezembro e,.e.
ele 1938.
levado, ateimento doa exportadores de trutas:, desseeEstedo
.1
I t
.
! !'((' n !"
n 45
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seis, em face dê -411,Sposto no decreto—lei n, .5, para eme
tri s e os pedidos de inscrição no Registro Federal de Exportadores
de laeitas, além dos documentos exigidos anteriormente, são 'Lambem
inaispenseveis — sem o que a referida inscrição não será conced ei s — as provas de que a firma requerente não é devedora à Fae e e-1 Nacional sob qualquer título. Essas provas deverão ser feitas rern certidões da Alfândega desset. eitierie e da Delegacia Fiscal
usee elstsdo.
— Sr. presidente do Sindicato io Exportadores de Frutas

t.

(St,(I.4.

Diseembro de

ms

— Sr. direfer de Serviço do Pessoal:
N. 4.199 — Havendo divergência no horário de expediente adue
lado pelas várias repartições deste Ministério em Santos, com o estaleaccido pela Fiscalização de Frutas na mesma cidade, subordinada
a este Serviço, de conformidade com a exposição encaminhada a esta
Diretoria, pelo chefe daquela Fiscalização, quê anexo por cópia, pe,çovos determineis providências que o caso requer, afim de que se
uniformizem os horários de expediente adotados nas várias dependências deste Ministério.
Incluso vos remeto, para maior facilidade na solução do presente
assunto, cópia autêntica da circular da C. E., 11. 270-37. aprovada
pelo Sr. ministro, em que é estabelecido o seguinte horário: 6 horas
para os serviços intelectuais, com semana inglesa aos sábados, 8
horas para os serviços industriais, e 9 e 10 horas para os serviços
agrícolas.
•
— Sr. inspetor da Alfândega do /tio de Janeiro:
N. 4.202 — Comunico-vos que, de acordo com o Decreto número 22.737. de 22 de maio de 1933, foi inscrita no Registro Federal
de Exportadores de Frutas, sob n. 181, como exportadora do bananas, a firma J. Moreira de Sousa.
— Sr. chefe da Fiscalização BanCária:
N. 4.203 — Idêntico ao n. 4.202.
— Sr. chefe da Fiscalização de Frutas no porto desta Capital;
N. 4.204 — Comunico-vos que. foi inscrita no Registro Federal
cie Exportadores de Frutas, sob n. 181, como exportadora de bananas,
a firma J. Moreira de Sousa.
Outrossim, levo ao vosso conhecimento que a firma acima meu..
eionada só poderá exportar bananas para os mercados platines.

, f 177 — Tratando-se do interesse dos exportadores de .fruer.., • ' ajeito as vossas providências no sentido de ser levado ao
.eento dos mesmos que, em face do disposto no decreto-lei ralei , a, de 13-11-37, para instruir os, pedidos de inscrição no Reei es. Federal de Exportadores do Frutas, além dos documentos exiger), anteriormente, são tanabem indispensaveis — sem o que a
esie sida inscrição não será concedida — as provas de que a firma
reetierente não é dessdora à Fazenda Nacional sob qualquer título.
efiesss provas deverão ser feitas com certidões: da Alfândega do Rio
Janeiro e da Recebedoria do Distrito Federal, pelos exportadode frutas desta Capital; da Alfândega do Rio de Janeiro e da
'1s:ri:sacia Fiscal no Estado do Rio de Janeiro, pelos exportadores
esic frutas daquele Estado; da Alfândega de Santos, da Delegacia
' ,Faseai. e da Recebedoria Federal no Estado de São Paulo, pelos ex, portadores de frutas .daquele Estado e, finalmente, obedecido esse
critério pelos exportadores de frutas dos demais Estados.
— Sr. diretor do Departamento de Fomento da Produção Ve. .aid.e. — S. Paulo:
N, 4.178 — Idêntico ao 4.176.
— Sr. chefe da Fiscalização de Fru!_18, no porto de Santos
Dia 19
N. 4.179 — Identico ao 4.175.
Ao Si'. diretor geral do D. N. P. V.:
— Sr. chefe da Fiscalização de Frutas, eiri Paranaguá:
w" N. 4.206 — Apesar de insistentes solicitações desta Diretoria
N. 4.180 — Idêntico ao 4.176.
.1"; 'Cie ter sido aumentada de 1.500 contos a verba do D. N. P. V.
— Sr. chefe da Fiscalização de Frutas, em S. Francisco do Sul:" para o exercício de 1939. destinada ao pagamento de mensalistas,
etc., ao S. F. não foi distribuido um real, si quer, para . ampliação
N. 181 — Idêntico ao 4.176.
ist, seu quadro de fiscais de "Packing-houses".
Presentemente, como sabeis, existem em Campo Grande 25 Casas
— Sr. chefe da Fiscalização de Fadas, em Pelotas:
de Embalagem de citem, 20 em Nova Iguassú e 5 na zona de São
X. 4.182 — Solicito as vossas providencias no sentido de ser Gonçalo. Entretanto, o numero de fiscais é, respectivamente. de 8,
levado ao conhecimento dos exportadores de frutas desse Estado que, 6, 4. Isto á, 18 fiscais para 56 estabelecimentos de Embalagem de
am face do dieposto no Decreto-Lei n., 5, de 13-11-37, para instruir Frutas, no geral muito distantes uns dos outros.
,es pedidos de inscrição no Registo Federal de Exportadores de Frutas,
Devo lembrar-vos que o número do fiscais ainda é o mesmo, de
'além dos documentos exigidos anteriormente, são lambem indispen- muitos anos atraz, quando a exportação de laranjas não chegava a
navais — sem o que a referida inscrição não será concedida — testi 2.000.000 de caixas, sendo que a da presente safra irá, aproximada./
provas de que a firma requerente não é devedora á Fazenda Nado- mente, a e.000.000.
mal sob qualquer título. Essas provas deverão ser feitas com certiA fiscalização de citrus para exportação, tem, nestas condições,
dões da Alfândega dessa cidade ou da Mesa de Rendas de Pequi e da de ser
precária e o S. F., por esta razão, principalmente, está expepelegacia Fiscal nesse Estado.
dindo certificados técnico-comercial, a maior parte das vezes, eni
desacordo com a qualidade da fruta que ele deve representar, o que
— Sr. chefe da Fiscalização cie nadas, em Porto Alegre:
é uma falsidade, visto que os negócios de laranjas exportáveis são
, N. 4.183 — Idêntico ao 4.176.
feitos baseados nos certificados oficieis.
Esta grave irregularidade já foi levada ao conhecimento do se.
Dia 1d
nhor Presidente da República, e S. Ex. no processo S. F. 9.912,
de 1938, não s6 aprovou as sugestões desta Diretoria, tendentes a
e-- Sr. diretor do Serviço do Peseoal:
evitar que as nossas laranjas cheguem aos mercados estrangeiros eni
condições precárias, por falta de fiscalização na embalagem, alcanN. 4.186 — Levo ao vosso conhecimento que concedi as ferias çando
cotações inferiores até às da África do Sul, como determinott
t regulamentares ao a l moxarife classe "H", Nabucodonozor José Ruir,
que
fossem
tomadas as necessárias providências para serem evitadas
'deste Serviço, a partir de 15 do mês corrente.
a reprodução de tais irregularidades, nos seguintes termos: "Aprovado, para que sejam tomadas as necessárias providências. Em 21
— Sr. diretor da Contabilidade:
de 1938. — G. VARGAS."
, N. 4.187 — Passo às vossas mãos, a 1.* via do Boletim da renda de outubro
Para uma fiscalização eficiente, é necessário um fiscal, pelo
Serrecadada, — de acordo com o Decreto n. 22.737, de 22 de maio menos,
para cada "Packing-house" e existindo 18 serão precisos mais
de 1933, p ela Inspetoria do S. D. S. V.. eu + São Francisco do Sul, trinta e oito (38) a razão de 4:800$000 anuais. Sendo, portanto. inale Estado de Santa Catarina, em favor deste Serviço, durante O Iriêe dispensavel
um reforço de verba na importância de cento e oitenta
de novembro p. passado, na importância de 101$000, bem como, a e dois contos e quatrocentos mil reis (182:400$000) para fazer face
via
da
Guia
n.
1.
do
recolhimento
feito
à
Alfândega
daquela
&ao aumento solicitado.
ta'
dade, pela referida Inspetoria.
Além de não ser exagerado o reforço pedido, tenho a lembrarvos que a taxa criada para a fiscalização de frutas, rende, anual—Sr. diretor cio Serviço de F-inento da Produção Vegetal:
cerca de 2.000 contos, cuja importância não tem sido aplidi N. 4.191 — Com referência ao vosso ofício n. 886-4 ,de 9 do mente,
cada na fiscalização de frutas.
corrente mês, tenho a declarar-vos que, em novembro próximo findo,
Sr. chefe da Fiscalização Bancária:
eieeti ao 9, P. c• "13 detim de merecimento" referente ao agrónomo
da D. N. P. V., claese H, Jeová Wally Rosa, com exercício neete
Si. 4.210 — Comunico-vos que, de acordo com o Decreto núServiço.
mero 22.737, de 22 de maio de 1933, foi inscrita no Registro Federal de Exportadores de Frutas, sob ri. 52, como exportadora de
— Sr. diretor da Contabilidade:
- abacaxis, a firma Pereira it Florez, desta Capital.
N. 4.194 — Remeto-vos a 1.• via do Boletim de renda do Campo
— Sr. chefe da Fiscalização de Frutas no porto desta Capital:
" de Propagação de Plantas Frutíferas deste Serviço, em Guaramirant ga. Estado de Ceará. referente ao mei de outubro do corrente ano,
N. 4.211 — Comunico-vos que, foi inscrita no Registro Federal
co redeclaração: Não houve.
. de Exportadores de Frutas, sob a, 52, como exportadora de abacaxis,
a firma Pereira é c Florez.
N. 4.196 — Remeto-vos, a 1 1 via do Boletim da renda arrecae
'dada .em es pécie, acta. 4* e 5, do Decreto eC. 22.737, de 22 de Maio
Outrossiro; reme-:tovos um exemplar de rótulo da masca "Perade 1933, pela Fiscalização de Frutas deste Serviço, em Paranaguá; flor" de propriedade da firma acima referida e com o qual a mesma
durante o mês de novembro do corrente ano. na Importância de réis está autorizada a distinguir sua exportação de abacaxis.
704$000, bem como cópias-autênticas das certificados de recolhimento
— Sr. inspetor dg Alfândega do Rio de Janeiro:
ifo rneeimen.tos Irei& Alfândega daquela cidade,- que perlatem aquela
írnportância.
111. 4.8111
14batioo &oz. 4.Sr
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A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
igor, se registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício
de 1939, mediante pagamento da importância correspoudente ao period.o 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,
..esas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, -estadeais e municipais é fa•citedo pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
a que têm direito, em duas prestações semestrais de 28$000.

Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio
Serviço de CouranicaçõeS
Sere iço de Fiscalieação do Comércio de Farinhas
Primeira Secção
•:‘,1ço DE FlscALIZAÇÃ DO COMÉRCIO DA FARINHAS
enieuLAn
' o de. FiscaliLaão do Comércio de Farinhas avisa; para
nhedmento dos interessados, que re...olveu modificar a Tabela de
assificaçãO,. por pontos, da farinha de raspa de mandioca, relati\ .inente ao seu grau de humidade, passando a ser classificada do
modo:
o 29 —
pon tos.
— I pontos.
90' pbntos.
12 (7,
13
'pontos.
O limito máximo s , á de 13 (7,. AWto desse limite, a farinha de
pa de mandioca deverá sofrer reo•-‘ss;
s2cagem.
EXPEDIEXTE DO SE . pnivron
Dia 13 de clezeint,ro de 193P
:José Teixeira Pinto, artífice do :I classe . solicitando permissão
•ra gozar as suas férias do ano corrente (MTIC 19.1740-938).
serviços do requerente não podem s "r dispensados nesta ocasião,
por isáo,. o podido.
Por portaria ministerial n. SC:rn-20C), de 21 de dezembro cor; nte, foi instituída uma comis ão especial formada pelo chefe de
Enio"Sermenha ',coage. do Departamento Estadual do Tralho, de São Paulo. e o engenbeiro Clovis Macedo Cortes, de classe
". do quadro I do Ministério da Viação e Obras Públicas, para esdar minuciosarriente urna =lamarão formulada pelo Sindicato
nião dos Operários da Companhia Docas de Santos, em representação datada de 30 de agosto de 1938, bem como as possibilidades
uin reajustamento dos salários resnectivos em face da remune.1•;:çãe que p rcel mi os demais operários,
:
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Serviço do Material
PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR , MINTSTRP

Dia 19 de dezembro de 1938
A. Rodrigues Costa, pedindo restituição da caução, feita para
•.presentação da proposta de fornecimento de uniformes (M. T. 1. O.
P,7-938). — Sim, em termos.
M. A. Avelar, pedindo restituição da caução, feita para a.preentação da proposta de fornecimento de uniformes (M. T. I. C.
.0.038-938). — 'Sim. em lermos.
.

. elerviço do Pessoal
r:NPEDIENTE

DO

5H. MINISTRO

Dia 12 de novembro de 1938
• Processos despachados.
Wilson Bekker de Araújo Costa, oficial administrativo J, reamafido ,ontra este Servi .:o por terem sido consignadas na sua folha
pagamento sete faltas (Processo 15.045).- — Abonem-se ao
funcionário reclamante os dias de serviço que lhe haviam sido descontados, de vez que se tratava de serventuário encarregado de um
inquerito, e como tal dispensado do ponto. Mas, advirta-se o mesmo funcionário pela linguagem usada com relação a seu superior
erarchico, .canceltince-se as expressões glosadas por inconvenientes
-; blias normas da disciplina funcional. Ao Serviço do Pessoal para
erovidenciare
e
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Oscar de Azevedo Brandão, inspetor de Prevideneia K. pedindópa amento de quarenta e seis diárias, por se ter ausentado da sedes
da sua repartição (processo 17.311-3e). — Arbitro ele trinta o
cinco mil reis diários.
Atedio Tovar, oficial administrativo II, pedindo pagai:Tient° de ajuda de custo. por ter sido designado para servir na 14 Inspetoria Regional. no Estado de São Paulo (processo 17.981-38). — Arbitro a ajuda de custa em dois meses de vencimentos.
Departamento Nacional do Trabalho, relativo à designação do
contador, substituto, do Serviço de Identificação Profissional, -Aefre,clo
de Lima Gomes. para desempenhar uma missão no Estado de, Pernambuco, em objeto de serviço. — Arbitro em quatorze mil réis
diários.
Por portaria de 20 de dezembro do c-orrente ano, foi designado.
o oficial administrativo de classe L, Ernesto Street para ter -exercício no Departamento Nacional ea Propriedade Industrial.
•
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g
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Ao ministro presidente do Tribunal de Contas.
N. 3-SP-73 — Solicitando providencias no sentido de ser efetuado o registro no Tribunal de Contas, bem Gomo a respectiva (lis .
tribuição ao Tesouro Nacional do crédito suplementar de oito contos
e oitocentos mil reis (8:800$000) aberto pelo artigo 2° do Decreto-.
Lei ri. 927, de 5 de dezembro de 1938, junto por cópia. Para atender,
no presente exercício, ao pagamento das despesas previstas com
a criação de oito (8) cargos na carreira de inspetor de Previdência, no
Quadro Único deste Ministério. Por portaria de 21 deste ministro resolveu aumentar, no corrente mês de dezembro. pela maneira
especificade. as gratificações de cada um dos seguintes serventnários de seu Gabinete: de mais um conto de reis (1:000-$000) as dos
auxiliares Edmundo Bragante, António Argemiro Swenson e Marcial Dias Pequeno; de mais seiscentos mil reis as dos Assistentes
Tecnico Waldir Nierneir; Rubens d'Alma de Horta Porto e José Joie.
quiri/ Sá Freire Alvim e de quinhentos mil reis as doa Auxiliares de
Gabinete José Ribamar Martins Castelo Branco e Maria Hilda Mo-'
a Soeres.
T
.
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EXPEDIENTE Do SE. DIRETOR

Dia 16 de dezembro de 1938
Oficio-c i rcu r :
Aos Inspetores das Inspetorias Regionais deste Ministério.:
N. 1-SP-19 — Declarando, de ordem do Sr. Ministro que, tendo
em vista o fiel cumprimento do disposto no art. 2° do decreto númnro 2.298, de 29 de janeiro de 1938, deve ser feita unicamente a este
Serviço toda e qualquer comunicação a respeito de funcionários e extranumerários cuia exercício em todas as inspetorias.
Dia 17
Ao Sr. Chefe do Serviço de Proteção aos Inches --eeMinisterio da
Guerra:
N. 2-SP-1.221 — Remetendo o processo DOE. 13.788-38, cai que
Humberto de Ole eira, oficial administrativo de classe K, solicita pagamento da diferença de vencimentos que deixou de perceber quando,
no período de 5 de outubro a 18 de dezembro de 1933, exerceu as
funções de diretor de secção daquele Serviço.
— Ao Sr. Diretor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro:
N. 1-SP-1.225 — Solicitando providências, de ordem do senhor
;Ministro, no sentido de serem fornecidas três passagens, em V classe,
entre esta Capital e o porto de Maceió, Estado de Alegrias, à Sra. Guiehermina Machado da Silveira Lobo e dois filhos menores, família do
Inspetor Regional deste Ministério, Samuel Henrique da Silveira Lobo,
em exercício na 0' Inspetoria Regional, naquele Estado, para onde foi
mandado servir por ordem do Sr. Ministro.
— ko Sr, Secretário da Presidência da República:
N. 2-SP-1.22G — Remetendo, afim de que seja submetido à elevada apreciação do Sr. Presidente da República, o processo protocolado neste Ministerio, sob o n. 18.648-38, no qual Arlete da Silva Araujo Karumsetzer c outros, extranumerárioe do Departamento Nacional
do Trabalho, solicitam sejam indenizados da importancia correspondente a um mês de salário, do qual se viram privados em razão do
procedimento criminoso do funcionário quitador da folha respectiva.
— Ao Sr. Diretor do Departamento Nacional de Segeros Privados
é Capitalização:
N. 1-SP-1.227 — Em referência ao ofício n. 1.421, de 24 de novemtero último, relativo à situação daquele Departamento em face da
relotação havida neste Ministério, solicitando informação, quais os
oficiais administrativos e quais os escriturários que, tendo sido designados para servir naquela repartição, ainda aí não se apresentaram.
— Ao Sr. Diretor do Departamento Nacional da Indústria e Co,
2-SP-1.228 —• Solicitando providencias no sentido dereerien,
Niada a• este Serviço, unia cópia do eficio n. 1C-609, dei2- de abril fio
ano era em-o, rein,tioo àquele D partamento pela e eere:er dó O
,
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ilidade,deste Ministério, bem como uma relação deS funcionários eu-,
Prooessoe despachados
arrege.dos da confecção de fichas a que alude o 'oficie supra citado,
Dia ift de dezembro d 1988
om a indieaoão das gratificações respectivas.
N, A-SP-1.229 — Em referência ao ofício n. 2.815, de 5 do mês
Marcelo 'dá Gama Gerqueira, tarefeiro interino de
bleaaae,
'correta& com que foi .encaminhadn o requerimento em que o escrituráeio. de classe G, do Quadro único deste Ministério, Luiz Fernandes Departamento Nacional do Trabalho, pedindo pagamento da imporda Silva, solicita sejam concedidos seis meses de liceRaa especial de tancia relativa ao tempo em que foi suspenso do exercício das suas
•eue trat,a o decreto n. 42, de 15 de abril de' 1935, comunicando que funções (processo n.. 17.,115-38). — Requeira pagamento por exer"
- clave
o Interessado 'juntar certidões comprobatórias aio tempo de sar- cícios findos.
a- jia) que alega possuir e solicitando informarão sobre a conveniência
Osvaldo Pereira Muniz, auxiliar de escrita de 5' classe, pedindo a
d. nedido, tendo em vista o disposto nos pará grafos 1°, 2' e 3° do ar-. inclusão nos seus assentamentos do tempo de serviço consignado Da
tio 4".do referido decreto.
certidão que apresenta (processo n. 15.628-38). — Proceda-se como
Ao Sr. Presidente do Departamento Administrativo do Serviço proposto. (A Secção propõe a inclusão pedida, excluido o tempo de
Mil iro :
serviço, de vez que a certipão não é válida para os efeitos a que alu• N. 2-SP-1.230 — Atendendo à solicitaeão constante do ofício de o requerente.
DF-3I, de 14 de novembro próximo findo. remetendo uma relacão das vaias ora existentes no Quadro único deste Ministério, e bem
Por portaria de 16 de novembro do corrente ano, do Diretor do
assim, os dem.ais esclarecimentos às mesmas relativos, indicados no Departamento
Nacional do Trabalho, foi suspenso por quize dias do
cd ialo daquele Departamento supra mencionado.exercício das suas funções, o escriturário G, Jair Pereira de Amorim,
— Ao Sr. Inspetor da 20' Inspetoria Regional:
em face do disposto nos arts. 61, IV, letra "a", e 85 do regulamente,
N. 1-SP-1 .231 — riernetendo as portarias na. 372 a 379, de 10 de aprovado pelo decreto n. 23.567, de 48 de dezembro de 1932.
ci'a saebro deste ano e 350, de In do corrente.- relativas, respectiva
rn e te. aos extranitraerrina Otavio Sezefredo Roriz. Ausanato Barbeio,
Joa o de Almeida Castro Filtin. Relvécin Brandão. \\Mann Martins Pera
Departamento Nacional do Trabalho
r 4 rorv. Reitor Toledo, %Ui Maluf, Afonso Kraemer' e José Moreira de
Oiiveira.
SERVIÇO DE IDENTIFICAÃO PROFISSIONAL
— Ao Sr. Ministro-presidente do Tribunal de Contas:
•
3-SP--1 .232 Solicitando pagamento no Tesouro -Nacional dá
EXDED!ENTE DO SR. DIRETOR
falba de salários a que fizeram jús Bernhard Grosa e outros. num
/mal de oitenta , nomes,, por serviços p restados dnrante o TOR CIO deDia- 20 de novembro de 1•938'
7f-r,, bro corrente, na finalidade de extranumeráeins mensalistas do
iestitotó Nacional de Terrualoaia,:
Desaix F. L. Mena Barreto, justificando falta (DNT. 17.363-a.'
— Ao Sr. Diretor do Serviço' de Contabilidade:.
— SIP. 21.948-38). — Dou como justificada a falta. Anote-se e arN. 3-SP-I.233 — lavnetendo a 3' via do emnanho n. 6-177. desta' quive-se.
data, emitido a favor de Iternharal (Irri g a e mais setenta e nove serDia I de dezembro de 1938
vartearios. do Instituto Nacional de Tecnologia.
N, 3-SP-I.234 — Remetendo a a. aia da p oeta apresentada pela
Mariano Gosta, solicitando 30 dias de férias (DNT. 18.851Vitteao Aérea São Paulo. S. A. "VASP". provenierde.de passagens re- 1938Mílton
— SIP. 21.501-38). — Deferido, interpoladamente, quanto a..
old s itadaa por este Serviera rujo pavimenta, foi solicitado ao Minis- exercício
de 37, à vista do que dispõe o chefe do Serviço.
da Fazenda, peio ofício n. 3-SP-1.139, de 1-1 de dezembro corretde.
Dia 8
Dia 19
•
• Aquiles de Andrade e Sousa, justificando sua falta (DNT. i9.560Ao Sr. Diretor-Secretário do Tribuna? de Contas:
1938 — SIP. 25.238-n) . — Indeferido, à vista dos esclarecimentos
N. 3-SP-1.235 — Remetendo a 2' via do empenho n. 1-171, de 15 prestados
pela 4' Secção. Dê-se conhecimento e arquive-se.
de'-'e mês, emitido a favor da Companhia de Navegação Lloyd Era. leiro. •
Dia IS
— Ao Sr. Diretor do Serviço de Contabilidade:
•
N. 3-SP-1.236 — Remetendo a 5" via do empenho ri. 1-171. de 15
Sindicato dos Oficiais Barbeiros e Cabeleireiros de São Paulo,
" -. f.
emitido a favor da Companhia de Navegação Lloyd Dra- fazendo uma consulta (DNT. 17.380-38 — SIP. 22-878-38). — Façaleire.
se O expediente, corno • proposto, e arquive-se, em seguida. Alude o
— Ao Sr. Diretor da Despesa Pública do .Tesoura Nacional:
despacho ao seguinte: "Nos termos do parecer, ao Sr. diretor, com
N. 2-SP-I.238 — Comunicando que os venairnentos relativos ao a proposta de que seja autorizado expediente ao signatário de fotrié s de dezembro corrente, do escriturário G, Olívia Benjamin Marques lha 3". O parecer a que se refere a proposta 6 o seguinte: " Sinda Fonseca, poderão ser pagos ao seu procurador, visto como o alu- dicato dos Oficiais Barbeiros e Cabeleireiros, com sede em São
dido funcionário está ausente desta Capital, em gozo. de licença es- Paulo, consulta, em face de uma portaria assinada pelo Sr. Clodovell
pacial.
de Oliveira e pelo Dr. Custódio de Viveiros e do que dispõe o art. 4'
do decreto n. 24.483, de 27-6-1931. se pode sor requerida a apreen— Ao Sr. Diretor-secretário do Tribunal de Contas:
N. 3-SP-I.939 — Remetendo a 2' via do empenho ri. 1-179, desta são das carteiras profissionais fornecidas aos empregados em barbearias e estabelecimentos congêneres sem ser exibido o certificada
dani. emitidoii, favor da Panair do Brasil. S. A.
de habilitação profissional, passado pelas escolas a que se refere o
— Ao Sr. Diretor do Serviço de Contabilidade:
N. 3-SP-1.240 — Remetendo a 3° via do empenha n. 1-17a, desta 'art. 27 do decreto n. 22.979, de 24-7-1933. Consulta . ainda a quere
deve ser dirigida a adição reouerendo a apreensão. Diz o art. 4a
data, emitido a favor da Panair do Brasil, S. A. ,
do decreto n. 24.483, citado "Art. 4.° Os empregados sujeitos ao reN. 3-SP-1.2-41 — Remetendo a 3' via do empenho n. 12-176,
do decreto n. 22.979, de 21 de julho de 1933, somente poderão
16 deste mês, emitido a favor de Dora Taborcla, amanuense de 5' gime
obtér a carteira profissional de que trata o decreto n. 22.035, de
cla aae e mais 38 nomes, desta Secretaria de Estado.
de -outubro de 1932, se exibirem certificado dá habilitação proN. 1.242 — Remetendo a 3' via do empenho n. 5-175, de 10 29
fissional, passado pelas ;sacolas a que se refere o art. 27 do citado
desde mês, emitido a favor de Nuno de Sousa Santos Lisbóa, médico decreto
ia, 22.979. Paragrafo único. Não havendo na localidade, cai
assistente de 4° classe e outros, do Departamento Nacional do Povoa- nos municípios
vizinhos, escola profissional mantida nos termos d
n.eato.
N. 3-SP-1.243 — Remetendo a 3' viado empenho n. 13-172, desta citado art. 27 do decreto n. 22.979. suprirá um atestado do capacifirmado por três profissionais devidamente habilitados". O ardata. emitido a favor de Antônio Alves da Silva e mais 98 extranu- dade
tigo 27 do decreto ri. 22.070, tambem citado, estabelece: "Art. '22.
rnerários mensalistas do Serviço de Identificação Profissonal. do De- Os
sindicatos profissionais de empregados em barbearias e estabelepartamento Nacional do Trabalho.
cimentos congêneres de.verão manter, em suas sedes, escolas para o
— Ao Sr. Ministro-presidente do Tribunal de Contas: ensino do resp ectivo oficio". Como se vê, a lei é expressa. -Siimenta
N. 3-SP-1.244 — Solicitando pagamento, no Tesouro Nacional,
"não havendo na localidade, ou nos municipioa vizinho, escola pan'da folha de salários a que fizeram jús Dora Taburda e mais trinta e fissional mantida nos termos do citado art. 27 do decreto n. 22.979'.
oito extranumerários, mensalistas desta Secretária de Estado, por ser- é que "suprirá um atestado de capacidade firmado por taas profisvicias prestados durante o mês de dezembro deste ano.
sionais devidarnente habilitados". Emitida a carteira, sem o certiN. 3-SP-1.245 — Solicitando pagamento, no Tesouro Nacional, ficado de habilitação profissional, deve ser, preliminarmente. apuraria
da folha de salários a que fizeram jús Antônio Alves da Silva e outros, a existência devidamente habilitados. Isto feito, resta indagar-se se,
num total de noventa e nove nomes, por serviços Prestados durante' o no local, ou nos municípios vizinhos, não há ou não havia a escola
rrids de dezembro do ano em curso, na qualidade de extranurnerários profissional prevista em lei. Em caso negativo, tudo ean1 justificado
ITIOL13alistas, ex-tarefeiros do Serviço de Identificação Profissional do
e a carteira foi legalmente emitida. Em caso positivo, porara, é toa- •
Departamento Nacional do Trabalho. . • •
nifesta a ilegalidade da emissão da carteira.' que, evidinitamente, deve
N. 3-SP-1.246:— Solicitando pagamento, no Tesouro Nacional, da ser apreendida. Aliás, neste Serviço, nenhuma carteira ' é farnecila
folha de gratificações por tarefa a que fez jús, Nair Goulart da Sil- aos profissionais em questão, sem que seja previamente exibido o
veira. por serviços prestados no mês de novembro próximo findo, na competente certificado. E fóra deste Serviço, somente ,l o Departa-qualidade - de extranumerário tarefeiro do Serviço de Identificação mento Estadual do Trabalho, em S. Paulo, é facultada n,c!,.so
-Profissional do Departamento Nacional do Trabalho..
carteiras profissi_onals, em virtude
de Convênio celebrado cc-fn o .Çta_
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de Segurof,
re:piereudo registru, e 11\
verno Federal. Ambos P stando vigilantes ao comprimento dos dis.
positivos legais, já não haverá legar para a consulta formulada pelo ;Sn'. 1e.935- g 8). — Arquiee-se.
Antonio da Cunha Leite, reqqerendo registro de livres.
Sindicato dos Oficiais Barbeiros e Cabeleireiros de S. Paulo, visto
.
que nenhuma 'dedeira profissional será ilegalmente expedida. E nos 16.904-38). — Arquive-se.
José do Nascimento, requerendo ' registro de livros. (IP.
rasos em que houver necessidade do apreensão de carteira cladestinamente obtida, é lógico que o requerimento deve ser encaminhado de 1938). — Arquive-se, em face da informação. Alude oin despactu,
ao diretor do Departamento Estadual do Trabalho, em S. Paulo, aos ao seguinte: De acordo com o parágrafo único . do art. 29 do decrede Identificação Profissional, no Distrito Federal, com recurso para to n. 24.692, de 12-7-934, proponho o arquivamento do presente.
Antônio Alves Teixeira, requerendo registro de livros.. SIP.
Sr. diretor do Departamento Nacional do Trabalho. E' o que me
porec(,...
6.826-38). — Arquive-se, em face da informação. Alude o despe.
cho ao seguinte: De acordo co mo parágrafo único do art. 29 do deDia 19
creto n. 2'1.692, de 12-7-34, proponho o arquivamento do presente.
' )

Franklin Jorge Gross, solicitando registo de diploma de químico
(ONT. 29.529-38 — SIP. S.357-37). — Deferido.
Oito Alcides Ohlweller, solicitando registo de diploma de químico (DNT. 20.528-38 — SIP. 1.365-38). — Cumpra-se a lei do
,•elo
Nestor ltizzo, solicitando registo de diploma de químico (DNT.
- SIP. 24.499-38). — Deferido.
"EXPEDIENTE Do SR. INTEN1ENTE

Dia 16 de dezembro de 1938
.Instituto de Pesquisas Médicas e Farma2èuticas Limitada, reguei ;tido registo. de livros (SIP., 10.122-38). — Arquive-se.
M. da Costa & Magalhães, requerendo registo de livros (SIP.
12.258-38). — Arquive-se.
Florêncio Dias de Cde dios, requerendo registo de livros (81P.
s.957-38). — Arquive-se.
Agostinho Esteves Domingues, requerendo registo de livros (SI.Ps
G.747-38). — Arquive-se, em face da informação. Alude o despacho
so seguinte: De acordo com o parágrafo único do art. 29 do decreto
e. 24.692, de 12-7-34, proponho o arquivamento do presente.
Belmiro Scarnice, requerendo registo de livros (SIP. 6.716-38).
---- Arquive-se, em face da informação. Alude o despacho ao seguinte:
acordo com o parágrafo único do art. 29 do decreto n. 24.692,
12-7-34, proponho o arquivamento do presente.
Ferreira & Ribeiro, requerendo registo de livros (SIP. (l.839-38).
— Arquive-se, em hes da informação. Alude o despacho ao seeilinte: De acordo com o parágrafo único do art. 29 do decreto núslero 24.692, de 12-7-1934, proponho o arquivamento do presente.
Manuel Francisco do Nascimento, requerendo registo de livros
u- SIP. 6.828-38). — Arquive-se, em face da informação. Alude o desescho ao seguinte: De acordo com o parágrafo único do art. 29 do
decreto n. 24.692, de 12-7-34, proponho o arquivamento do presente.
Artur Alves, Bezerra, requerendo registo de livros (SIP. 6.883e8) . — Arquive-se, em face da informação. Alude o despacho ao seguinte: De acordo com o parágrafo único do art. 29 do decreto número 24.692, de 12-7-934, proponho o arquivamento do presente.
Manuel Ataíde de JestiN requerend registo de livros (SIP. 6.88f
e8) , — ftrquive-se, em face da informação. Alude o despacho ao seunte: De acordo com o parágrafo único do art. 29 do decreto número 24.692, de 12-7-934, proponho o arquivamento do presente.
Manuel Atafcle de Jesús, requerendo registo de livros (SIP. 6.881e8) . — Arquive-se, em face da informação. Alude o despacho ao seseinte: De acorde com o parágrafo único do art. 29 do decreto núsere 24.692, de 12-7-934, propnnho o arquivamento do presente.
Sétima Inspetoria Regional — João Pessoa — Paraíba, remeteedo a ficha de declaração n. 8.918 da 11° série (SIP. 17.430-38).
-- Arquive-se, em face da informação. Alude o d e spacho ao seguinte:
carteira n. 8.918 da 44' série foi eepedida para o Sr. inspetor resame.). em João Pessoa (Paraíba) pelo ofício n. 2.444, de 20-9-38.
t s ;morado por acumulo de serviço e falia de papel para ofício.
Maria M. de Almeida, requerendo a emissão de nova carteira
'efP. 24.567-38). — Arquive-se.
Décima oitava Inspetoria Regional — Belo Horizonte, remetendo
1 ; ;•has de declarações (SIP. 14.150-38). e- Arquive-se.
.Encarregado do SIP. em Campos — Estado do Rio, remetendo
des. (SIP.. 20.392-38).
Arquive-se.
Ramon Marques & Zenon Perez, requerendo registro de livros.
e.1.1o . 18.198-38). — Arquive-se.
De Luoa & Irmão, requerendo registro de livros. (SIP. 21.343,
,'.• 1,938) — Arquive-se.
Alberto Galindo, requerendo registro de livros. (STF, . 13.170,
de 1938). — Arquive-se.
,eme Hellal, requerendo registro de livros. SIP. 13.041-38).
— Arquive-se.
Albino .Dbarte, requerendo registro de livros. (SIP. 16.057, de
1038). -= Arquive-se.
:Salsichas Saborosas Ltda., requerendo registro de livros. (SIP.
lã .238-38) .
Arquive-se.
Salomão Neder, requerendo registro de livros. (SIP. 16.047-38).
-- Arquive-se.
.12 a Inspetoria Regional, renielendo fichas de declaração. (SIE,.
1 .`( .162-38). •— Arquive-se.
Jaymeson Guimarães, -requerendo registro de livros. (SIP.
14.808-38). Arquive-se.
-J. 'lie . C.seka & Cia. Ltda., reglissende' registre de livros. (SIP.
4. 218-38) Se`t-L• •'Arcfniveese,
José Bukowielti,'•reqsierendea emls'são dl
certeire. (eIP.
sirquive-se.

Dia 17
Laves & Cia., requerendo registro de fichas (SIP. 25.653-38)— Indeferido nos termos da informação. Alude o despaohó ao seguinte: Peço vênia para submeter o presente processo novamente á
consideração do Sr, intendente, de vez que a firma de fls. 2 ja possue registro de livros para seus empregados, sob o n. 2.851-E-3, em
28-8-38, porém, para a rua Barão de São Francisco Filho n. 40.
No entanto, constatei que o negócio da rua da Conceição n, 48 é o
mesmo que se transferiu de local. Assim, proponho o indeferimento.
do presente, pois a firma já foi cientificada e irá pedir a transferéncia de local.
Maria da Conceição 'Gomes, reclamando contra Mme. Margarita
Paiuzzi. (SIP. 11.578-38). — Arquive-se, em face do parecer do
chefe da 1" Divisão. Alude o despacho ao seguinte: Tendo em vista
o termo de desistência firmado pela reclamante e tendo-lhe eido entregue a carteira profissional, conforme. recibo retro, opino pelo arqiiivamente dOste, processo, salvo melhor juizo da autoridade se-perior.
Armando Santos, reclamando contra Pinheiro Dias & Cia. Ltda.
(SIP. 16.335-38). — Tomadas as providências que cabiam a este
service , deve e interessado pedir o pedido de abertura de inquérito
á alilori n hile competente.
Dia 19
eJelio Cesar da Gueera, pedindo anotação na sua carreira profissional por parte da firma Narciso Machado (SIP. 22.278-38). —
São improcedentes as alegações da defesa. Refere-se o despacho ao'
seguinte: "Imponho á firma Narciso Machado, estabelecida á Avo.
nida 28 de Setembro n. 280, a multa de 200$000 (duzentos mil réis),
prevista no § 2° do artigo 10 do decreto n. 22.035, de 29 de outubro de 1932, por ter se recusado a anotar a carteira profissional pertencente ao seu ex-empregado Júlio Cesar da Guerra, conforme ficeu apurado no presente processo."
iiRrinest vieira Guimarães, pedindo anotação na sua carteira
profissional por parte da firma Pires & Costa (SIP. 21.317-38).—
Improceslern as alegações da defesa. Refere-se o despacho ao 9eguinte: "Imponho á firma Pires & Costa, estabelecida á praga Condessa Frontin as. 55/57, a multa de 200$000 (duzentos mil réis),.
prevista no § 2' do art. 10 do decreto n .22.035, de 29 de outubro
de 1932, por ter se recusado a anotar a carteira profissional perto!,
rente a Hermes Vieira Guimarães, conforme ficou apurado no sente processo."
Ana Luiza da Silvo, pedindo anotação na sua carteira profissiee
nal por parte da firma Elias Teffeha (SIP. 5.782-35) — Não tendo sido apresentada defesa, imponho á firma Elias Teffeha, estabee.
lecAda á Avenida Celso Garcia n. 699, na cidade de São Paulo, a milita de 200e000 (duzentos mil réis, prevista no § 2° do art. 10 do decreto n. 22.035, de 29 de outubro de 1932, por se ter recusado a
anotar a carteira profissional pertencente a Ana Luiza da Silva, conforme ficou anterade no presente erocesso."
José, da Costa Monteiro, pedindo anotação na sua carteira profissional . Por parte da firma Elias Teffeha & Cia. (SIP. 5.783-35' .
— Não tendo sido apresentada defesa, imponho firma Elias Terfeha & Cie.. estabelecida á Avenida Celso diencia n. 699, na eiriaee
da São Paulo. a multa de 200S000 (duzentos mil réis). prevista »o,
§ 2° do art 10 do decreto Si. 22.035, d e29 de outubro de 1932. noc
ter se recusado a anotar a carteira profissional pertencente ao s eu •
r-. 1empregado José da Costa Monteiro, conforme ficou apurado na
r,resnnte procosso."
25.t-59Abel José da Silva, solicitando identificação. (SIP
38) . — Faça-se a identificação, de acordo com as - normas adotadas.
Estevão Marques & Panza, selicitende registro de livros. (S1P
°8.079-38). — Deferido.
22.525Antônio de Abreu, solicitando identificação. (‘-5113
38). — Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotada,José Cardoso de Mendonça. solicitando retificaçfle de carteira.
(IONT- — 18.755-38 — SIP — 22,630-38). — Faça-se a entrega da
carteira e do rlacumento de fls. 8, mediante recibo.
Fernando Oppenheimer, solicitando identificação_ .(SIP — 23.58338) . — Convide-se o requerente a apresentar o MeV() de legalizerSe
em território nacional, ' fornecido pela Comissão de Permanência de
Estrangeiros no Brasil.
Antônio Gomes Vieira dos Santos, solicitando *entrega çle
leira . (SIP — 25.350-38). — Remeta-se as individuais anexas
DNP e a P.e.. emitindo-se após, a respectiva carteira nrofietsioraL.
José de Paiva, solicitando entrega de carteira.., (Sist.",
neee-mo o despacho anterior, cleterminandoeqsge.eerefii.ICeeele
apresente o ti do de legalização em território nacienae fornecrOss lede;
Pseranència de Estrangeiros, designada Pele Sr• -lsre
-suicdealtoúb,
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J03é MutCllk, solicitando identificação: '('SIP
26.611-38). —
Faça-se a identificação, de acordo Com as normas adotadas.
Mário Alcóforado Gesteira, solicitando registro como químico diplomado. (DNT — 48.776-37). — Emita-se a carteira.
AgTipino Crespo Guimarães, solicitando devolução de documento.
( Sn) — 27.795-38). — Restitua-se, a certidão, mediante recibo.

Dia 20
Aliz Sarmento, solicitando devolução de documento. (SIP
23.069-38) — Proceda-se nos termos da informação do sub-inten, (tente. Alude o despacho ao seguinte: O interessado deve receber o seu
passaporte na própria 2 Delegacia Auxiliar.
José Maria da Silva, solicitando entrega de :Arteira. (SIP —
21.141-38). — Convide-se o interessado a comparecer neste Ser1 viço, trazendo o seu passaporte, afim de que fique definitivamente
esclarecida a data de sua chegada ao Brasil.
Andréa Hernandez, solicitando identificação. (SIP — 27.153-38).
— Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
João de Abreu, solicitando devolução de documento. (SIP
23.9a9-38). — Restitua-se o documento solicitado, mediante reeibo.
Joaquim Maria Gomes Caiado, solicitando identificação. (S113 —
17.710-38). — Faça-se a identificação, de acordo com as normas ado. tuins.
Imris Gabeef, solicitando identificação. (SIP — 27.667-38).
Faça-se a identificação, de acordo cora as normas adotadas. .
João José' de Araujo Vilela, solicitando identificação. (SIP
27.585-38). — Faça-se a identificação, de acordo com as normas. ado1 Vidas.
Edwin Lindeublatt, solicitando identificação. (SI? — 27.8a4-38).
— Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Che Isu Teng, solicitando reconstituição de carteira. (SIP
, 13.758-38). — Remetam-se as individuais anexas ao 1). N. P. e a
, P. C., arquivando-se em seguida, o processo.
Silva Ramos & Comp., requerendo certidão, afim de fazer prova
perante a i a Junta de Conciliação e Julgamento. (SIP — 28.554-38).
— Dirija-se à 1' Junta de Conciliação e Julgamento, pedindo a réquii sição do processo, caso queira.
Greco & Santesso, solicitando baia de registro. (SIP,— 28.386. — Proceda-se nos termos da informação. Aluis o despacho ao
seguinte : O signatário do requerimento de fls. 2, , após apresentar o
instrumento do mandato em seu favor tendo em vista que se assinou
por procuração, deverá provar o alegado, afim de Mie mereça deferir-Jen° o pedido, apresentado para isso, a este Serviço, o livro ra(ncionado para ser inutilizado, bem como tun documento oficial com a rei ferida baixa de 13 de novembro de oss já anotada.
°raciona da Fonseca, solicitando transferência de flama e de local. (SIP — 27.517-38). — Deferido.
Antônio F. Pinto, solicitando transferência de firma. (SIP —
23.908-33) . — Deferido.
Miguel Simão, solicitando trasnferência de firma. (SIP — 26.40i38) . — Deferido.
Batista & Lobo, solicitando novo registro de livros. SIP —
28.333-38) . — Como proposto pelo chefe da 3a Divisão. Alude o des, pacho ao seguinte: Tendo procedido a verificação nos livros novos
apresentados, e estando de acordo os assentamentos dos seus empregados, proponho que se Oncesla o novo registro, e que se cancele o
anterior, citando-se o n. do presente processo na ficha do empregador,
após as necessárias anotações. Quanto à devolução da relação dos
2/3 em anexo, poderá ser devolvida, mediante, recibo no corpo do
presente processo, passado pelo signatário, que deverá ainda apresentar, o instrumento do mandato, de vez que se assinam por proeuração.
Manuel José Feita', solicitando transferência de local. (SIP
27.527-38) . — Deferido.
Rafael Caruso, solicitando substituição de seus livros de registro.
((Ri) — 22.351-38). — Deferido, nos termos da proposta do chefe da
3' Divisão. Alude o despacho ao seguinte: Tratando-se de registro
novo, por extravio dos livros anteriores, e havendo eu procedido o
necessário exame nos livros novos apresentados, e estando de acordo
com os assentamentos da relação dos 2/3 em anexo, proponho que se
conceda o pedido, após ser aberto um termo no livro de matrícula,
para elucidação da fiscalização externa, citando-se o n. do presente
processo. Feito o exposto, será anotado na ficha do empregador de
lis. 2. o cancelamento do registro inicial, e o regis Ixo novo anotado,
tudo de acordo com o presente processo.
Chelman Pustilnic, solicitando transferência de firma. (SIP —
27.429-38) . — Deferido.
Abílio de Figueiredo, solicitando transferência de firma. (SIP
18.163-38). — Deferido.
João Alves de Miranda, solicitando identificação. (SIP — 28.188).
.— Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Julieta Albanexe, solicitando identificação. (SIP — 24.987-38).
.-- Faça-se a identificação. de acordo com asnormas adotadas. .
Manuel Ferreira Mala, solicitando identificação. (SIP — 27.24938) . — Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Cristovão Pinto Canizes, solicitando identificação. (SIP — 27.04738) — Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
João Gonçalves, solicitando identificação. (SIP — 1,6.262-38).
Faça-se a identificação, de acordo com as: normas adotadas.
Dan, solioitando registro de livros. (SIP 27.935/38). —
Deteridr
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• Antero Caetanó do * Faria, oicitando registi' dc livros. -(à.P
27.964/38). — Deferido.
Domingos Caetano Pereira Irmão, solicitando registro de livros
(SIP 27.965/38). — Deferido.
Bento Edgar Sousa Araujo, solicitando devolução de 'documents
(SIP 26.293/38). — Devolva-se mediante recibo.
Alves & Fani, solicitando registro de livros. (SIP 23.C2U/38) . —
Deferido.
Joaquini Rodrigues Soares, solicitando rcgisiro de livros. (SI!'
27.984/38). — Deferido.
S. C. Seabra & Leal Ltda., solicitando regi: iro c.c livros. (Stis
27.988/38). — Deferido.
Icek Dykierman, solicitando registro de livros. (SIP 27.978/38) .
— Deferido.
• Organização Médica de Rádio-Difuso e Intercâmbio Cientifico, solicitando, registro de livros. (SI? 27.916/38). — Deferido, rios
termos da proposta. Alude o despacho ao seguinte: Proponho que se
faça o registro,' desde gue o signatário provo a sua qualidade jurídica, com relação h Organização Médica de Rádio-Difusão e Intercâmbio Científico.
Luciano da Costa Soares, solicitando registro de livros. (SIP
28.032/38). — Deferido.
Antônio Joaquim Ferreira, solicitando transferência de firma
(S1P 9.099/38). — Deferido.
Lojas Vitor S/A., solicitando substituição de livros por fichas.
(S(P 27.297/38). — Deferido, nos termos da proposta do chefe da
3.a Divisão. Alude o despacho ao seguinte: Tendo procedido a verificação, constatei que as fichas novas estão devidamente organizadas.
Assim Proponho o deferimento do pedido, acrescentando que
sendo que cada local deverá possuir o seu registro em separado.
livros velhos estão registrados pelo talão n. • 12.058, sob os ns. 24.26;
e 24.268, em 12-9-1931. Os três locais, • são: Uruguaiana 82, 2° andar
o escritório geral, a matriz na loja da mesma rua hs. 80-82 e a filial
na rua Gonçalves Dias ns. 69 a 71.
Isác Kaknin Neto, solicitando registro como químico licenciado. (DNT 14.640/3a SIP 22.373/38). — Emita-so a carteira.
Sá & Irmão,,solicit ando transferência de firma. (S/P 27.038/38)
- Deferido.
Azevedo & Asstuição, solicitando .jransferência de firma. (S1P
27.200%38) . — Deferido.
Mário Guimarães Menezes, solicitando substituição de livros
(SIP 27.9-11/38). — Deferido.
. Neste Giovani. solicitando novo registro por estravio do anterior. (SIP 25.810/38). —: Proceda-se nos termos do parecer do chefe
da 3. a Divisão. Alude o despacho ao seguinte: Neste Giovani, estabelecido com depósito de carvão e lenha registrou livros para seus
empregados neste Serviço, em 13-3-1937, sob o n. 4.637-E-3, peh,
proces s; SI? 2.991/37. para à rua Campo Grande n. 82. Antes de
qualquer outra solução,. a requerente deverá apresentar um documento oficial, onde prove a transferência de local, para efeito de
anotação. Quanto ao registro novo: deverá apresentar os livros novos
devidamente preenchidos, para os necessários exames e confronte
com a relação em anexo. Feito o eposto, proponho que se conceda
o novo registro, após ser aberto um termo elucidativo no livro de mátricula e cancelando-se, por esta ocasião, o registro anterior na ficha
do empregador de fls. 2, tudo de acordo com o presente processa.
Guilherme Boschem, solicitando registro de livros. (SIP 27.911
de 1938). — Deferido.
Laboratório Oforeno S/A. solicitando registro de livros: (S1P
27.915/38). — Deferido.
Notificações expedidas
Dia 20 de dezembro de 1938
la Sr. Silos Pereira:
N. 10.326 — Solicitando comparecimento às 14/30 horas do
dia 28 de dezembro afim de retificar a carteira profissional de seu
empregado Alvaro Seixas Monteiro (SI? 28.562-38).
▪ firma J. F. Pereira & Comp. Ltda.:
N. 10.327 — Solicitando comparecimento às 14 horas do dia
28 do dezembro afim de retificar a carteira profissional de seu exempregado Ifenrique Gonçalves Ribeiro (SI? 28.563-38).
À firma Raul Leite S/A.:
N. 10.328 — Solicitando comparecimento às 15 horas do dia
28 de dezembro afim do anotar a carteira profissional de seu emprogado Joaquim Cirillo Nazário (SI? 28.564-38).
Ao Cabaret Roxy:
N. 10.329 — Solicitando comparecimento às 14 horas do dia
28 de dezembro afim de anotar a carteira profissional de sua ex7
empregada Maria Clemente Pinto (SI? 23.565-38).
Ao Sr. Alibrando Lucchesi:
N. 10.330 -- Solicitando comparecimento às 12 horas do Ma
28 de dezembro afim de anotar a carteira profissional de seu etempregado João pereira (SI? 28.566-38).
A Companhia Construtora Pederneiras S/A:
N. 10.331 — Solicitando comparecimento às 14/30 horas do
dia 28 de dezembro afim de retificar a carteira profissional de
seu ex-empregado Avelino José dos Santos (SI? 28.567-38).
• firma Isnard & Comp.:
N. 10.332 — Solicitando comparecimento às 12 /30 horaa ik)
dia 28 de dezembro afim de anotar a carteira profissional 019 riu o.
empregado Manuel Pereir4 ponto . pip, 0,10g -,744

-26276 --Si . xta-feira

-fiIÁ RIO OFICJAL '(Seccii0 1)

Dozombre

! • N. 52.018 Alex-andre-Duarte & Irmão - Capital** R: Jogai"
••
9L-firma Reis; -Ferreira. &- Fontana ! N. 10.333 - Solicitando comparecimento lia 13 horas do dia António Coelho, 23 - secos e molhados a varejo - '`Empório San'a
23 de dezembro afim de anotar a carteira profissional de seu ex- António" - 20 contos - Alexandre Duarte, 15 contos, Manuel Duarte
Júnior, 5 contos, brasileiros, solidários.
empregado Jorge Medeiros (SIP 28.569-38).
Indeterminado a contar
de 1.° de janeiro de 1938.
AIR• ma -Pereira Serafim:
N. 10.334 - Solicitando comparecimento às 13 horas do dia
N. 52.019 - Panap Limitada - Capital - Largo do Tesouro, Só
de dezembro afim de anotar a carteira profissional de seu em- - 7.0 andar-- comércio de publicidade em geral, notadamente édi- •

' .-egado Manuel Pastor do Nascimento (S/P 28.570-L38).
Ao- Sr. diretor do Instituto de Aposentadoria e Penses dos
In dustriários
N. 10.351 - Solicitando providencias no sentido de ser esle
.--viço informado sobre que base foi recenceado o reclamante
. ,Japuel Simões Raposo para efeito de desconto (SIP 23.559-38).
Telegramas expedidos
Dia 20 do dezembro de 1938
Ao Sr. inspetor regional em Maceió - Alagôas:
N. 1.054 - Solicitando a devolução da carteira profissional
-2.802; da 198 série (SIP 25.682-38).
-Ofícios esoedidos

iões gráficas, comissões e consignações - 10 contos em parte, igua:s
Osório Gonçalves Nogueira e Orlando de Can:Mira Lima, brasilelros. - Indeterminado.
N. 52.020 - Esber Jabur & Filhos - Capital - R. Sousa Lima.
220 e 2 - secos e molhados, sacarias e cereais em geral - 100 contos - Esber Jahur, libanês, Salim Jahur, 40 contos cada um,
Jahur, .20 contos, brasileiros solidários. - Indeterminado.
14. 52.021 - H. Marrelli & Cia. - Santo Amaro - fábrica' rIa
conservas - 9 cornos em partes ieaais - Humberto Marrelli e -Alfredo Alves da Silva, brasileiros, so'•dários. - 2 anos.
N. 52.022 - Silveira, Freire & Ltda. - Santos - comissõ- s,
consignações conta própria, compro, venda, exportação • e importa2 is
mercadorias e produtos nacionais e estrangeiros - 500 contos 0:vidido em 500 quotas de 1 conto caia uma - Esaú Silveira, Robee!o
_eives de Lima, Da. Silvio Alves de Lima, 150 contos cada uma - jcsé
Vicente Lassala Freire, 50 contos, b-asileiros. - Indeterminado.

Dia 17 de dezembro de 1938
Ao Sr. António Teixeira Barroso:
N. 53.023 - Sociedade Assini,:n) Ltda. - Santos - comércio :1a
Solicitando comparecimento munido do um documento que piocafé e outros géroros cio paiz, exeriddo em tolas as suas modalida
sua identidade (SIP 25.721-38).
1.000:0008000 dividido em 1.000 quotas de 1 conto cada uma Ao Sr. encarre g ado do Sn' em Friiairgo - Estado do Rio:
António
Alvaro de Assunção, 400 contos, Alvaro de Assunção, 300
Comunicando
que
esto
Serviço
recebeu
uma
10.262/S
N.
tos, brasileiros - L e slie Owen Merjg:an. 300 contos, inglês.
Pr .,/n
ola do Sr. João da Veiga, solicitando alteração do estado civil até
30 de junho de 1940.

Sr. Jaime Albuquerque (SH-n 20.511-38).
N. 52.024 - S. Demandes
c ia. Ltda. - yila Altair (Olimp:,.`
Ao Sr. João da "Veiga Cordeiros - Estado do [lio:
exploração da Fermária São João -- 5 contos - Sebastião Bernarda
1 eSiZ n 10
N. 10.263/5 - Comunicando (uo a alieração (.1)
Porreira, 3:5008.'00, Olga Tanuri, 1:5=0, brasileiros. - Indet,
Si..• Jaime Albuquerque deverá :oi.r proco:sada com o encale . è;
minado.
:to Serviço na cidade . de Friburgo HIP 20.511-38) .
N. 52.025 - Silveira, Unia & Cia. - n ibei vão Preto Ao Sr. presidente do Sindicato ou,..; Empregados Agrícolas
rio de rádios e aecessorios - 18 coces Cm P'ji'tC.3 iguais - Acácia n :--Pirangi inicipio de Ilbeus
margo silveira, Adolfo Eb1da e !ri , Virellin Vicente, brasileiros,
rer
N . 10.204/5 - Informando is ii , re c.aliii as prol' i
- 2 anos.
_das- (SIP /0.819-37).
N. 52.026 - Paaliaruli
Ch. Ltda. :dl. de Pagliaruli &
Ao Sr. Israel jaeob Fiedul - São Paul,.
- Ca pitai - cont. e alt. 45.00 e
- A soci e dade do em coman n io5
N. 10.205/5 - Inforno.oldo que foram remetido s para o 1,
sinples passa a -er por quota-; i
Sôo Paulo, os docurneohr•
reponsahilidade limitada. 'iiento Estadual do Tral:Hho
capital fica ele a
de 100 para 'a i () contos rui partes iguais ele
(mímico 'Sn' 1i.21'-1"-1
• truiram o seu processo de
, Franbisco Paglii..uli e Mario EcP c imo. - ei prazo fica prorror o,;„ rrni,ajhr,
Ap g r. diretor do 1),e,attiomod,,
n
át," 31 de julho de 1045.
114:
N. 52.027 - Bkypse - Limitada - Capital - cont. e alts.
N. 10.200/5 - Remefendo n-, documentos que insiruirem 5,
.¡0.831, 51.197 e 51.825 - o soeio • osvaido Filipi retira-se da so,-_, cesso de registro de químico do Sr. Israel Jaco!,
ilude, transferindo às 25 quotas de 1 conio d e rei s cada uma, à ive•s-,
.214-38).
Operá,:us de I' ia..rão
niediimte o paramento s 'In letras de câmbio.
Ao Sr. presidente do Si,rlic e 1 o
N. 52.028 - Juliiineli
cirlos do Recife - Pernamimco:
Filhos Ltda. ah. de Julianeli & 1011h _ Capital - cont. 30.329. - E' ac • Imfirl o
N. 10.267/S - Info ma p, 10 sobre carl,Has
socie d ade José
Julianeli, brasileiro. O capital social fica e levado para 150 coa
-miadas (SIP 23.-110-28: .
nciliaeão e Jub-anicido:
N4o Sr. presidente la J I,o,1a de
assim distrinuidos: 135 quotas, Antônio Frase',
,,ficio 100 SIP 28.3, 16_58- .
135 quotas e José Salvador Julianeli, 60 quotas. O ciumal
:\;._,•
.,,nal
do
lovuamento:
social de 150 contos ó dividi,lo em quotas de 50(18000 cada uma. - 1: n 0 Sr. diretor dia Pey: ri a ror:
,o,iividual
do
menor
Duarte
determinado.
N. 10.260/8 - Ilemetendo
N. 52.029 - Vi no
' a s de Figueiredo (511>
13:•asil Ltd'. - Capital - cont. e
.3ri10 rederal:
47.043 e 17.908.- e ..=: ório Itern , ann Curt Erahrdt e Dr.
Ao g r. chefe de PoiL:51 Civil do
Remei insto a ficha individual do menor talar- Nachmann possuidores de 5 quota- :
10.270/S
capital se edil no valor de 1 c: roas de Figueiredo (SII : 21.827-28).
to cada uma, vendem essas quotas ao contratante Hugo Rudolf
A p Sr. presidcol o da 1-1 1, ;Junta do Conciliação o Julgarean to
!ling, pelo preço certo de 10 contos. ou seja 5 contos para cada 11:1.
N. 10.271/8 - Respond e ndo ao oficio 108 (SIP 28.345-381. o contratante Oto Emanuel Fordioand Fehliror, p ossuidor de 5 que 'is
l i e 1 conto cada urna, vende essas 'quotas a Alfons Sistig, pelo preço de
\A n Sr. presidento da ;finda Admiu,. t rativa Provisória da União
s Vidreiros e Classes A p e-:as: •
5 contos. O capital social fica assim distribuido: 235 quotas de 1 caint,.)
delido ao oficio 17/11/38 ;SLP 4.888-38 : . O. sócia Companhia Comercial Vau Floes Burksen & Ba-onan's S/A-,
10.2;2/5
di11
do
do
51a1
se:
,,
Sc. diretor do 1
Itotterdam, 10 quotas de 1 conto do sócio Hugo Rudolf Kopping.
N. 10.2711., '5 - Po-mil:lendo a chave do local em que funciona', a quotas de 1 conto 0,, sério Alfons Sistig - alemães.
S.f. h
e l .•‘ Nza c it'e
N. 52.030 - Dantas & Lima - Capital e Antônio Rebouças (Estado do Paraná) - a sociedade explorará o comércio de madeiras por
iod•l',CIAL DE S. PAULO
atacado, para o que mantem sua matriz nesta capital e uma filial Pril
ri: 1'11/1028
Antônio Rebouças, e tamboril uma secção bancária nesta, capital. para
exploração do conah . cio bancário, exeMo câmbio. O capital social
Contratos
200 contos dividido em partes iguais entre os sócios Floro do Prada
Cia. - CapiIal - R. Hipó- Oantas
Cic,ero Werneek Lima, desse capital 450
N. 52.012 30 e000„,s coo pau_ a secção de madeiras e 50 contos à secção bancária.eceifn4 pertencer
_r_eo
AI
orno. 810 - tomnéreio de t-iialutos ,;• peI
Distratos
-5 iguais - Manuel Teix-e'ra Maroties, Eduardo de Oliveira, brasileiN. 18.221 - 1,:xpansion15ta Limitada - Capital - cont. e ad,.
:toão batista Conde, porluguôs, - indeterminado.
Abílio Soa- 49.749, 50.121 e 51.898 - A sociedade fica di s solvida em virtiaL,
N. 52.011. - Coelho & SioA s Lida .- Capital ronfoitaria - 20 contos em partes iguais ter se transformada em sociedade anônima sob a razão social-de Hixs 1.11 - mercearia„ bar
- - Mantiol,Coelho„Autônio Sdn5c Miguel, portuguesh. - Indotormi- pansionista Sociedade Anônima".
N. 18.222 - • Sarkis João & Cia. - li tapira - cont. e alt. 41.823
N, 52.015 - Cretela & Cia. - Capital - TI. Barão de Itapetinin- e 50.822 - retira-se o sócio José Sarkis recebendo a importância
•, 50 - comércio de comissões - 30 contos em partes iguais - Au- 600 contos. O ativo e passivo da sociedade ficam a cargo do sócio Sai.Todetermi- kis João (filho).
• stn, Cretela e José Scoutecci, brasileiros, solidário a.
• do..
Firmas individuais: '
N. 52.010 - IrmiTos A,,ef Buueri - Capital - A. Anbangabaü,
N.
61.820
- Francisco Zambrana - Capital - R. General Olím- 40 contos em partes iguais - Mário
-8 -,-- Armarinhos a
• .:,sef 13,--eppj , . t o5o Assei ii ou r ri, brasilriros - solidários. - Indeter- pio Silveira. 105 - posto de gazolina e óleos - 4 contos loiro.
_,
N. 61.821 - Freico Mentem - Capital - R. Jovita, Gck _
Produiarina Limitada - Capital - R. Alemanha, 2
017
d P e c peciMida ries farmac ,, oticas por atacado, fabricação fábrica de caixas de papelão - 30 contos - brasileiro. .•
•
v„An
.
N. 61.822 - Roberto Moreira- -Pinho - Capital
y
f ii rOo s e m ger=al - 25 contos - Silvio Romano,
R, lle,-v7.,,1,
o„,
646
bar,
bilhares
e
confeitarias
.
1:..5e0000 e Lauro Cataldi, 5006000,
e.,
10 contos
portaiguèaíReber-, k AVinio More4:4 Pinho).
•-'
Pacleterinimaa-

-;

i •

Sexla-feira
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' N. 61.823 --Nicolau Frahia - C4dtal --Praça Rodrigues de
Abreu, 5 - bar e daticing - 5 contos
brasileiro:
Capital
Av. Santa Marina; 51
I - N. 61.824 --- Antônio Duarte
secos e anolhados - 4 contos - português.
•
N. 41.825 • - Paulo Ferreira Campanhã - Capital - R. Urbano
Duarte a/a. - farmácia.- 5 . contos - brasileiro.
a N. 61.82G Otávio A. Sampaio - Capital R. João Bricola,
10-7P andar - sala 703 - representações e conta própria - 10 contoS'- brasileiro (Otávio de Abreu 'Sampaio). •
.- N. 61.827 - Guido Dei Picchia - Capital - II. Senador Feijó,
2a - comércio de livros e papelaria - 10 contos - brasileiro.
. N. 61.828 - Yasokifi Kubo Lins - comestíveis em geral a varejo, café, leite, doces, bebidas inclusive bedidas alcoolicas, 5 contos,
japonês..
•
N. 61.829 - Condo Satsuki - Lins - secos e molhados, inclusive bebidas alcoolicas, armarinhos, louças, ferragens, instrumentos
agaícolas, jóias, adubos e perfumarias, 20 contos japonês.
- N..61.830 - Genkiohi Iakahashi - Vila Inde
p
endência (Baurú)
- fábrica de molho, 5 contos, japonês.
N. 61.831 - Shigeyoshi Onishi - Tupan - marcenaria - 3
contos, japonês.
, N. 61.832 - Noberto Nogueira - Vila Monteiro (Monte Aprazivel) - fazendas e armarinho, secos eamolhados, 10 contos, brasilaivo.
DoCumentos .diversos:
.- N. 10.841 - Cia. Brasileira Rhodiaceta - Capiltil - atestado.
de permanência legal no país e bom procedimento do diretor Dr.
Ho de Macedo.
ae N. 10.842- Nestor Salvador Sozio - Capital - atestado de permanência legal no país - e bom procedimento.
N. 10.813 . - Cia. Química Rhodia Brasileira -- Capital - . atestado de permanência legal no país e bom procedimento do Dr. Emfle
Nane.
N. 10.8U - Harolcl BalI - 'Capital - atestado de permanência
lagal no país e bom ,procedimento.
N. 10.845 - Nagib Abbud & Irmão - Capital -- atestados de
permanência legal no país e bom procedimento dos sócios . Nagib Ablui e Miguel Abbud.
N. 10.845 - Thomas Stanley Walter - Santos - atestado de
permanência legal no país e bom procedimento.
. N. 10.847.- Cyril Inglis Crocker - Santos - atestado de permenência legal no país e bom procedimonto.
N. 10.81.8 - William John Trenaman - Sa.nbas - atestado de
peamanência legal no país e bom procedimento.
- N. 10.859 - João- Tosai° & Irmão - Capital - foi nomeado gereete do estabelecimento comercial o Sr. Antônio Diogo Gaspar, sem
paejuizo das que competem ao sócio (Moca-indo Tosato.
• N. 10.850 - Van Rees do Brasil Ltda. - Capital - anotação
da alterações havidas do acordo com a alteração do contrato.
N. 10.851 - Artur Viana & Cia. Ltda. - Capital -- anotação
cai livros.
N. 10.852 - Fiação, Tecelaaem e Estamparia Ipiranga '•.lafet"
( gatiedade Anônima) - Capital - anotação em livro.
N. 10.853 - Assistência Médico-Dentária "Nossa Sociedade"
- Capital - registro da -sua carta patente.
Documentos de companhias:
. N. 12.603 - Expansionista Sociedade Annniina Capital ea-pansão comercial, industrial e agrícola. por meio de coordenação
de aistema formas e metodos técnicos em várias modalidades, por propaganda e publicidade, servindo a coletividade no Brasil e estrangeiro
--s 20 anos - O capital social é de 220 contos dividido em 4.GGO
ttÇOOS,- ao portador, de 508000 cada uma - diretores: Olinto Mendonça, Dr. Dlogo José da Silva Neto, Arlindo Augusto do Amaral, Fuad
Elias Bauab, Lívio de Alcantava, Américo Dotti a Orlando Bianchi.
- N. 12.604 - Cia. Castelões - Capital - ata da assembléia geral
extraordinária em que elevou o capital de 5 mil contos para 7 mil
centos. .
N. 12.605 - Civilização Brasileira S. A. - Rio de Janeiro Filial: Capital, à rua 15 de Novembro, 111 - indústria editora e o
comêrcio de livros cru geral por atacado e a varejo - 1.000:0008000
dividido em 5.000 ações de 2908000 cada uma - 50 anos - diretores
para o quinquênio do 1938 a 1942: Dr. Temistocles Marcondes • Ferreira, Otales Marcondes Ferreira e Antônio Ribeiro Bertrand.
N. 12.607 - Cia. Paulista de Seguros - Capital - a sociedade
deixa de operar no ramo de seguros de vida..
Sociedades Cooperativas:
N. 8 - Cooperativa de Crédito Agrícola "Banco Agrícola de Cananéa" - Canana - documentos de constituição - presidente: Dr.
Geraldo de Rezende Martins, diretor gerente: Sr. Ernesto Martins Simões, diretor-secretário: Dr. Roberto Peake, brasileiros.
N. 9 -- Cooperativa dos Plantadores de Mandioca - presidente
Prudente - documentos de constituiçião - presidente: António de
Andrade P. Martins•secretário: Lufs Riga, superintendente: João Moreira de Castilho, brasileiros.
•
, N. 10 - Cooperativa dos Plantadores de Mandioca - Alvares
Machado - Presidente Prudente: clocurnaidns de constituição - presidente: Kinsi Bando, secretário: Haruzi Watanabc. Superintendente: Kotogi Tanikawa, japoneses.

"(See(110 1) .-1)e- zcrni)rn
•

.

N. 11 - - . Cooperativa de Laticínios de Vargem-Grande --e-Vargem
Ga-ande :documentos' de -constituição • - presidente: -Edmundo D.
• Calió, secretário: António Patrocínio Rodrigues, diretor-gerente r • Hat..
tor de Andrade Pontão, brasileiros.
N. 12 - Cooperativa de Laticínios de Cascavel - Cascavel -documentos de constituição •- presidente: Eleodoro Mateus de- Mo-rais, secretário: José Alves Batista-, diretor-gerente: Eduardo Pereira
Rangel, brasileiros.
. Armazens geraiS: •
• N. 3.490 - Cia. 'Campineira de Arinazens Gerais - Capital 'titulo e nomeação do fiel-gerente Sr; Luís Gonçalves Pena, para o
armazem em Marília.
ComPLEMIINT0 sms.Ão
28a10 - 1938
• Documento de Companhia:
- N. 12.598 - Caixa de Liquidação S. A. - Santos - ata da
assembléia geral ordinária em que o capital foi elavado de 3:004900
para 1.200:000$000. •
Contrates sociais:
• N. 52.031 - . W. Peludo & Cia. Ltda. - Capital - R. Anhangabaú, 974 - exploração da "Farmácia Anhangabati" - 10 contos dividido • em 10 quotas de 1 conto de réis cada uma - Leoni/da Taddei,
3-quotas, Washington Pelúcio, 7 quotas, brasileiros - Indeterminado.
N. 52 n3f. - M. Camaro
a & Cia. Ltda. - Capital - 11. Três
Rios, 486 - fábrica de caixa de papelão e tipografia - 30 contos - Manuel Joaquim de Camargo, 27 contos e Ernestina Torquato,
3 contos, brasileiras - Indaterminado.
. N. 52.033 - Moysés Lupéia"io & Filhos - R. Jorge Azem, 2-G
- fábrica de artefato s . da tecidos -- 50 contos - Moysés Lupércio.
30 contos, sírio - Teófiln Lupércio e Nagili Lupércio, 10 contos cada
um, brasileiros, solidárics -- Indeterminado.
. N. 52.034 - Sociedade Industrial e Cemercial Loty Ltda. - Capital - II. cia Várzea,' 50 - fábrica de sapólio e afins e o negócio de
cereais •por atacado - 80 contos em partes iguais - Luiz Orlando
Américo Nnaorano e Fe:mande _Vitra-de Naporano, brasileiros - Indeterminado.
N. 52.035 - J. Muelier & Cia. --- llio cie Janeiro - Filial: Capital. à rua Senador Paulo Eaidio, 21 -- Comércio de materiais para
ins t alações sanitárias, tais corno louça e aparelhos sanitários, banheiras, azulejas, ladrilhos, masa:coe, aquecedores, fogões, etc. - 200
contos - Reinhold llartmann, 170 contes Johanes Multar, 30 contos - 3 anos.
N. 5?.036 - Irmãos Dita bocaiuva - fazendas e armarinho
e gil:nero do pa í s á varejo - (P) certos em partes iguais - Alfredo
Diba. e Kalini Diba, libaneees a -solidários - 20 anos.
N. 52.037 - Saciadade Iiigurl de Produção e Consumo Ltda.
..Bigná - máquina de bane:isdar arroz, venda 'de consumo, onde venderão instrumentos agtícolas, gêneros al/menticios, secos e molhados,
menos batatas alar:l e ia-as, fazaaciaa. armarinho, objetos de uso diário,
70 mi n tas de 1 conto cada uma - Kinetc. - 70 canos diN
suke (maga. 20 contos, brasileiro ror lei. Ninei Ganga, 5 contas,
Toshininteu Miyinni i , 8 conti•s crida um, brasileiros. Miyagui !lisaburo, 25 contos, Clame aT : agad 13 rantoe, Ayao Fujita, 4 contos, japoneses - O alicie.
n. Amador Brame 121
N. 52.038 - Garcia & P.ozo - Sanaa:
COLlliSSÕ2S. ecusignácões e repre s entações por conta própria
contos em Partes iguais. raiara] Caiaria Roclrigues, -espanhol, Alv:ze
'Indeterminado.
dos Saldos how, braaileito.
N. 5? .039 - A. Padillart & Ciii Ltda. - Batina - Bar e reatatirante - '30 contos - André Padillia. Alvaro Mercadatite e Arruando
Romano, 10 centos cada um, o .sinsunde ita l iano e 'os demais brasilei5 anos.
ros.
N. 52.040 - Fabrica de Adubos Easierança Limitada - Crosital
cont. 51.039 - O sócio Carlos Y. Kat° transfere ao Sr. Kari°
lhio„iaponês, era aamiticlo rei soe:cidade, pela quantia de 5 contos
uma das quotas que possue na aociedade.
N. 52.041 - Bianchini & Cis --Ca pi tal - cont. e alt. 40.233
e '4''.102 - retira-se o sócio Joacinim Martins pago e satisfeito de
seus haveres, sendo 20 contes • de capital - e mais 18 contos de lucros.
O capital social continua o Mearno de 250 contos. sendo 140 contos do
sócio José Bianchini e 110 centos do srcio Augusto Bizarro.
N. 52.01? - N. Rabliat & Cia. Ltda. - Capital - cont. e alt.
34.633, 38.216 e 43.055.- R. Lane' Paulistanos, 199 - É admitido na* sociedade Carlos Rabbat, brasileiro. -Exploração da fábrica
dg meias "Smart" - 200 contos iriviclicios em 20 quotas de 10 cantos
cada uma Naum• Sarquis Rabbat. 12 quotas. Eugênio Sand Rabbat. 5 quotas, brasileirns naturalizadna. Carlos Itabbat, 3 quotas,
• N. 52.013 -- -Guzzi, Filhe & Paolillo. Ltda, alta da Paolillo &
Milani - Capital cont. e alt. 5.093 e 59.750 - retira-se da sociedade Vir g ílio Milani cedendo e transferindo todos o seus haveres
de . capital. lucros, créditos em conta corrente, aos Srs. Mariano
Guzzi e Saverino Guzzi, brasileiros, pelo preço de 50 contos de réis.
_Fabrica de artefatos de borracha distinguidos com a marca
"Eurelia" :---100 contos,- sendo 33:3338100 do .sócio Mariano Grizzi
e 33:3338300 de cada um das eóciras Franciscon.Paolillo e Saverio.,
.
Indeterminado. • •
Guzzi
. N. 52.014 - Laboratório Orbis Limitada --a Capital - cont.
49.161 1. 49.522 - retira-se o. sócio Sebastião Lima com .6 contos
valor da transferência que fez das suas quotas ao novo sócio Gladie
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Mortari, brasileiro. - O capital gin s to a de 12 coolos fica elevado para
20 contos, sendo subscritas as 8 auotas da elevação do capital no valor de 8 contos, 4 pelo sócio Clii. Moatari que somadas as adquiridas
perl'azeni 10 contos e 4 pelo sócio Silvio Polatti no valor de 4 contos
que somadas as 6 de seu capital perfazem 10 contos.
N. 52.015 - A. Francisco, Irmãos & Cia. -Ltda. para A. Francisco & Irmão - Limeira - cont. e alt. 37.415 e 41.337 - retirou-se
da firma o sócio comanditário Antonio Francisco com o seu capital
de 40 contos e mais os lucros líquidos de 12:5438363. O sócio solidário Miguel Francisco tambeni retira.-se da sociedade com o seu capital de 10 contos o mais os lucros líquidos de 12:543$364. O capital
social continúa o :nesnio de 70 contos em partes iguais entre os
sócios Manoel lasincisco e AnVrico Francisco. - Indeterminado, solidários.
N. 52.01G - J. Pupo & Cia. -- Ilapira - oont. 50.690 - retira-se da socied.v.le Francisco Vieira, recebendo a importância de 35
contos, tolatftonle de seu capital, devendo receber os lucros até 15
de janairo, a (soa será apurado no balanço procedido em 31 de dezembro de 191 , . -- 2 admitido na sociedade Abel Job, brasileiro. - O
capital continna e mesmo.
N. 52.017 - Fábrica de Tacidos e Artefatos de Borracha de CaCapava Ltda. - com, 49.916-0 sócio João Lassandro retira-se da sociedade., ría. a . rando a sua quota de caiaal de 45 contos. O capital continua o masno , de 300 contos assim distribuido: Angelo Moras, 55
contos, JosO Salas, 95 contos, 'Augusto Badia. 40 contos, Angelo Badia, 70 ao:lois a Vicente Lassanciro, 40 contos.
Distrato.; socizois:
N. 13.223 -- Lassandru Moras & Cia. - Capital - cont. 46.0,87
- 'Vicente Lassandro, João Lassandro e Angelo Moras dissolvem a
sociadade, recebendo cada um 20 contos de réis.
N. 1.8.224 - Danial Passoa Ss Irmão - Santos - tont a 12.203
- O sócio António Passos retira-se da sociedade recebendo 30 contos. O ativo e passivo ficara a cargo do sócio remanescente Daniel
Passos. cujoa haveres na sociedade importam em . 30 contos.
N. 18.225 - Mendes & Simões - Santos - conto 50.095 - retira-se o sócio :Violino Simões Caria com 10 contos. O sócio ReyIrando Soares Meii,es , assume o ativo e passivo, na importancia de
10 contos.
N. 18.226 -- ,Snlones da Rocha & Rezo - Santos - oont. 49.464
- O sacis Joaquim Antunes da Rocha recebeu em pagamento integral
de todos os sen baseia-a; a importai:leia de 11:875$000. O sócio Alvize dos Santos iluso assume o ativo e passivo da firma.
N. 18.227 - Floor)! & Frota - Ribeirão Preto - cont. 40.667
- O sócio João Flaury Correia recebe por saldo de seu capital e
lucros a quantia de 2 contos. O ativo e passivo ficam a cargo do sócio remanesaente José Quari guasy Frota, por conta do quem correrá
a liquidasão da aociedade.
Firas lialividmiais
N. 61.840 - Alfredo Ribeiro - Capital - R. Barra Funda,
1.103 - bar e restaurante - 10 contos - português.
N. 61.850 - Jorge Erdelyi - Capital - R. Capitão Salomão, 43
- treca e -vendas de rádios receptores e instalação elétricas - 2.0
contos N. 61.8r,1 - Umberto Gagliasso - Capital - R. Pedro Américo,
52 - importação venda de motocicletas, geradores, acumuladores
ac.cessórios - 75 contos -- norte-americano.
N. 61.852 - Antenor Verdiani - Capital - Rua dos Andradas
ia 17 - publicaaão das revistas "O Informador da Cinematografia'
e "Orne Jornal" - 3 contos - brasileiro.
N. 01.853 - Carlos Felipe da Silva - Capital - Rua Mauá número 147 - hotel - 30 contos - português.
N. 61.85i
Adele Saab - Capital - Rua Santo André n. 54
- ?abrira de malas - 30 contos - libanesa.
N. 61.s55 - Oaniel Passos - Santos - Rua Senador Feijo
e. ast - padaria e confeitaria "Padaria Seára" - 20 contos i' nhal

N. 61.85O - Alfredo Anzelotti - Junqueri - secos e molhados,
Jazendas. etc. - 10 contos - brasileiro.
DoellItlenfos diversos:
N. 10.851 - Francisco Pancetti - Santo André - atestado de
permanência 11 ,gal no país e bom procedimento.
N. 10.855 - Companhia Segurança do Comércio - Santos atestado de permanência legal no país e bom procedimento do diretor vice-presidente António Martins Seabra.
Matão - atestado de
N. 10.856 - Daniel Amyand Haggard
permanência legal no pais e bom procedimento.
N. 10.857 - Alaric Llope Brooke - Matão - atestado de pérmanencia legal no pais e bom procedimento.
N. 10.858 - Antônio da Costa Lima - Ribeirão Preto - Firna
ma A. Costa Lima - A sede do estabelecimento é praga
de Ribeirão Preto, á rua Tibiriçal n. 73, e que o génere de comércio é
compra e venda de café, cereais e mais o que convier..
N. 10.859 - João Rodrignes Martins - Rio Preto - 6 capitel
fica elevado de 20 contos para 100 contos.
N. 10.880 - Luiz Naporano - Capital - cancelamento do len
registro de firma a. 53.959.
N. 10,881 - Peolillo & Milan' - Capital - comodamente do aeu
registro de flrm fl. 50.091.
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N. 10.842 - Dr. Artur Mel:3sner - Capital - canceInelif
sau registro de firma it. 19.690.
N. 10.1 - Hugo Machado Neto - Santos - cancelamen
seu registro de firma n. 59.62u.
N. 10.8...4 - 3. A. Açucareira Santista - Santos - reg
da sua cas,a
trnte.
N. lois;5 - Grandes Indnatrias Minetti, Gamba, Ltda. pitai - taarsïer .éneia de livro da firma antecessora,
aisamentos de companlias:
N. 12.613 - Sociedade Anônima Alberto Bonfiglinli - coo1i aio de despachos nas Alfandegas de Santos e Riu de Janeiros4
colis l' n ;..u'aax, agências marítimas e de seguros, representaaõessi
Iran.s poKes e conta própria e em anexo uma secção bancária, citai
terá por objeto, exceto as de cambio, todas as operações bancárias
Casa R:ui-avia Alberto Bonfiglioli" - 2.300:0008000 divididos ecii
2.300 ak: óe sde 1:000$000 cada uma - 20 anos - diretor-preside
te: A1bei 3 o Bonfiglioli; diretor-secretário: Guerino Perrone - bropsd,
I!

II , aistros de autorizações:
N. 2.(r . 0 - Do Mariano Guzzi a Saverio Guzzi - Capital.
N. 2.o21 - Do juiz de Direito da 2a Vara de órfãos e Anottel
e..Ifiallriry, f. :r10) a Fernando Antônio Naporano.
llogietros de procurações:
N. 1.150 - De Brazilian Warrant Agency and Finances Oitisí
Ltd. a Robert Elias Baraham, Eris Gilberto Sudlow Nelson e
Bertrani .1ohn Gledhill - Santos.
?.
N. 1.151 - E. Johnston & Co. Ltd. S. A. a Robert Elias
hain Eriv (iilbert Sudlow Nelson e Cecil Bertram John Oledhill U.d10
Santos.
COMPLEMENTO DA SESSÃO DE 4-11-1938
Matrícula de negociante:
N. 3.035 - Nicola Liparelli - Capital - sócio solidário
firma fliceo & Cia.
nasumo DA SESSÃO DE 11-11-1938
Contratos sociais:
N. 52.048 - Fábrica de papel Santa Teresinha, Ltda. - Cinja
pitai - alta Floréncio de Abreu, 45 - Fábrica de papel, eongèaeresti
e similares - 2.000:000$ dividido em 2.000 quotas de 1 conto oadat
uma - Nicolau Srur, libanês, 800 contos, Or. Fadlo Haidar, 600 43~
tos, Paulo Taufi Maluf, 600 metros, brasileiros. - Indeterminado.
N. 52.049 - Almeida Ribeiro & Cia. Ltda - Capital - Rtain
da Quitanda n. 139, 5 0 andar - Benefício de algodão em oaroco, cate
em côco, compra e venda destes produtos, para beneficiar ou já be-§,
neficiados, comissões o representações - 200 oontos dividido em 2"
quotas de 1 conto cada uma - Sebastião de Almeida Ribeiro, ttogi
quotas e Coriolanc, Romeu de Almeida Ribeiro, 10 quotas, hrasiledieS
vos. - Indeterminado.
N. 52.050 - Laboratório Fiel Ltda. - Capital - Rua do Cafflii
inc o. 27 - Comércio de produtos farrnaceutieos homeopatas e tuditA
mais que convier ii sociedade concernente ao ramo farmaceutico

50 contos em partes iguais - José de Almeida Cardoso, postuguW
Felipe S i queira Castro, brasileiro. - 5 anos.
N. 52.051 - Sociedade de Mineração Irbani do Brasil, Ltda.
Capital - Rua Benjamin Constant n. 23 - Exploração da prodtr;
ção, compra e venda de substancias minerais e de minérios em geit
- 50 conlos dividido em 500 quotas de 100$ cada uma - Be,rnarettr
Autônio de Morais, 300 quotas, Paulo Antônio de Morais, Oscar Nae-i
cimento Siqueira, Antônio Marques de Abreu. Severo Antônio do Mo-s
rais, ao quotas cada um, brasileiros. - Indeterminado a contar 41
20 de abril de 1938.
N. 52.052 - Indústria Brasileira de Materiais Elétricos Ltda.;
- Capital - Comércio de fios elétricos - 30 contos em partes igusiai
- sabsio Da Rosa. Rafael Bevilaqua, italianos. Albenzio
sileirou - 5 anos.
N. 52.653
Aniano C. Quintas & Irmão - Capital - aleseadd
Munioipal 11.E.-18-20 - Salgados e salsicharia - 5 contos em
partes :guais - Aniano Cerveira Quintas e Toanni a Cda Q uin
-tas.
pc! Lugueses, solidários - Indeterminado.
.
N. 5205'
- Prior & Cia. - Santos - Rua
e
- Padaria, confeitaria, sècos e molhados "Padaria Nos al-Lusitânia" - 50 contos em partes iguais - Benjamin kr;austa
Antônio José Prior, portugueses. solidári t
- Indeterminado.
N. 52.055 - Angelo Pedro Grego & Irmão - Batas
mercadorias a varejo - 10 contos em partes iguais - Aup,r , lo
.lrõ
Grego e Miguel Antônio Grego brasileiros, solidários . ____
mirrado.
N. 52.056 - Vésta Ltda., alf. de Laboratkia VésI a III .
Capital - Cont. e ali. 51.425 e 51.525 - Foi alterada a ,Iróloolivad
00 da sociedade para Vésia Ltda.
N. 52.057 - Mecânica Bandeirantes Ltda. - Capital alts. 47,431. 47.943 e 51.552 - Retira-se o sócio -Artur Simen. pala
cessão das Suas quotas de capital social que faz aos sócios 1V.o/10
Sesvarz e Jacoh Lodder, sendo 1 no valor de 1 conto a salin urn.
capital continua o mesmo de 18 contos _dividido em IS quot s a d,.
conto, sendo 9 do sócio Walter Riley e 3 quotas a cada ira 1s, , s.'s•04.,
Wilhelm Roonn, Bruno Scwarz e Jacob Lodder.

Se5-reTi

a

1)-UJITO OPTC.TAL -(See'rio

f.!
-_22•Mr.

N. 52.058 - Antônio Corral & Irmão alt. de João Corral, Filho
Wi Cia. - Piquerobí - Cont. e alt. 37.878, e 42.6077 - Por motivo de falecimento *do sócio João Corra! Campos, recebendo os eeus
¡herdeiros oe seus haveres na importância de 14 contos. - O capital
Social fica reduzido de 60 contos para El contos, em paiLes iguais
'entre os sócios Antônio e Miguel Corra). - Indeterminado.
Distraios sociais:
N. 18.228 -- H. Stangorlini & Maranesi - S. Berirà, o - CanL
49.996 - O sacio Giorgio Maranesi recebe a sua parte, capital e lucros na importância de 12 contos. O ativo e passivo, ficam a cargo
do s6ej0 II, Stangorlini, por cuja conta correrá a liquidnão da

N. 10.871 - Pyingn
Cia. - Capital -- ••‘.fritulo
nénc ia legal mio re-Lis e liou] procedimento fio I 'io S'alidárit)
Owen Shepheard.
N. 10.872 - S. Tynkielzzavaro - Capital -- .tl e slado de permanência legal no pais e bom pracedintento.
N. 10.873 - M. G. Mesquita - Pilangueiras - Anotar no registro de firma a. 57.506 o reinicio das operações comerciai,.
N. 10.874 - M. G. Mesquita - Pitangrteiet e: - Anotar nos 11.
vros o reinicio das operações comerciais.
N. 10.875 - Haus Samuel Blumenthal - Capital -- Contra ft
de protesto de Hans Semeai BInmanthal sócio gerente da Meta
Artistica S. Paulo Ltda., flPsta praça, contra cessão de quotas d,
orma.
sócio João Erdelyis.
N. 18.229 - Mário De Marchi & Irmão - Piratininga - Cont.
Documa i dos de conipanha.::
41.602 - O sócio Mário de alarchi recebe por saldo de seu capital
e lucros a quantia de 38 contos. O ativo e passivo da sociedade ficam
N. 12.618 - Fabeica Naciondl de Paraf,timis Santa Rosa, S. A.
a g :acgo do sócio Dante De, alarchi por conta de quem correrá indi- - Capital - O capital foi elevado de 2.000:000$ para 4.000:000$00e
:vido:amante a liquidação e continuação do mesmo ramo de negócio.
N. 12.019 - Cia. Garantia lad,e.trial Paulista - Capital N. 18.230 - Telecelagern de Seda Sul :Americana Lida - Ca- capital foi elevado de 500 :frei :: para 1.000:000$000. pital - Cont. e alt . 39.601 e 43.621 - O sócio Domingos Caligiuri
N. 12.020- S. A. 1. 11. A. Sociedade Anônima Indústrias Amid,
reeelie a quantia de 230 cealos, o sócio Luiz Caligiuri recebe tambem - Capital Sorocaba e Pirajni - Ex p loração de tolos o
a quantia de 10 contos e o sócio Peri Ronchette Carlos recebe lambem produtos derivados da nianr i i , ;ca . Prazo até 31 de dezembro de 19C
10 contos, ficando com o ativo e passivo da sociedade, com este Últi- - 1.500:000$ dividido em 3.000 ações de 500$ cada uma. Diretor
s.óeio.
presidente: Dr. Benedito Manahries Barreto; diretor-vice-presidente
N. 18.231 - Tenore, & Maria Ltda. .= Capital - Cont. 50.892 Dr. Valter .Tarri p s Cleyzling: rlir"tni .-errrfário: Norvan Dias Figneredo
- O sócio Estranislau Tenore recebe sua parte na liquidação da firSociedades cooperai i‘as:
ma do 2 contos representada por 12 letras. O sócio Manuel Maria recebo sua parte representada por maquinários existentes e avaliados
N. 13 - Cooperativa Excélsior de Credito Agrícola - Capital co 2 contos, ietitando-se cada sócio com o capital emaregado.
Documentos de constituição. Presidente: José dos Santos ,hinior
N. 18.232 - Ismael Waismann & Cia. - Capital - Cont. e alt. secretário: António Marcondes Sales .1)Minr; diretor-gerente: Aniéric,
33.289, 41.244 - Tendo o prazo da sociedade vencido em 1931, na- Rodrigues.
quela época se retirou da sociedade o Sr. José Barmak, pago e satisRegistro de auttwizacão:
feito de seus haveres. O ativo e passivo da firma ficaram a cargo dos
sócios remanescentes Ismael Waismann e Leoa Mainid que com a
N. 2.622 - Auvram Alperin a Ri li Iaa Alperin - Capital.
mesma razão social consfituiram sociedade conforme contrato arguiRegistro de procuração:
vicio sob n. 41.244.
N..1.152 - Moore-Mc (Navegação) S. A., a Edwin Oscar Lang
Larsson - Capital.
Firmas individuais:
1.153 - Joaquim Maria Alimazio a António Joaquim Maná
.. N. 61.868 - Peri Ronehete Carlos - S. Bernardo - Rua Ma- zio -N.
Capital.
rechal Deodoro n. 72 - Indústria de tecidos - 310 contos - BraN. 1.154 - Miguel António Grego e Angelo Pedro Greeo sileiro.
N. 61.869 - Ruhlea Alperin - Capital - R. Voluntários da Brotas.
Retificações:
Pateia n. 405 - Roupas feitas, fazendas, etc. - 8 contos - Rumano.
Documento de Companhia n. 12.599 - Sessão de 28-10-1938 N. 61.870 - Leiser Berel - Capital - Rua 25 de Marco nú- Indústrias Brasileiras de Cimento, S. A. - Capital - A diretoria d
mero 567 - Armarinho em geral - 20 contos - Letoniano.
companhia é: R. J. R. Stokes, presidente; J. E. Morais, vice-presa
N. 61.871 - Francisco Cardoso - Capital - Rua São Caeta- dente; A. H. Acton, George A. N. Oetterer e J. C. Belfrage e na
no mm. 1.090 - Depósito de drogas - 5 contos - Brasileiro.
foi publicado.
N. 61.872 Rosalino Ferreira Manias - Capital - Rua João como
Documentos diversos n. 10.862 - Sessão de 8-11-38 - Dr. Ar
Itarnalho sem número (esquina rua Apinajés) - Depósito de aedras túr MeieGnor
- Capital - Junto ao pedido de cancelamento do regia,
em geral - 10 contos - Brasileiro.
de firma estava o atestado de permanência legal no pais e boi
N. 61.873 - Plínio Carlsberg - Capital - Rua Brigadeiro Gal- tro
NãO n. 738 - Fábrica de preparados químicos e farmaaeuticos - procedimento .
oEsCTIVIO DA SESSÃO um 18-11-1938'
5 contos - Brasileiro.
Capital - Av. Celso Garcia
N. 61.874 - Domingos Astrini
conerates sociais:
n. 299 -- Fábrica de móveis - Brasileiro - 15 contos.
N. 61.875 - João Carlos Boemer - Capital - R. João Adolfo
N. 52.059 - Moreira Antamoa, Ltda. - Capital - Estra,i3
n. 11-C - Aprestos para cobrir botões de metal - 15 contos - Vila Ema n. 5 - Belém - Oficina mecânica para censórios e raiare
brasileiro.
de artigos referentes ao ramo - 50 contos em partes iguais N. 61.876 - Bartelemí Carosso - Capital - Rua Rodrigo de cação
Lino Moreira e Alberto Antunes, brasileiros, solidários Luiz
José
de
mercadorias
(vinhos,
azeitee,
Barro: re, 402 - Compra e venda
Indeterminado.
baunilha e provisoriamente, pó preto de fumaça e carvão de eletriN. 52.060 - Polyfarma Limitada - Capital - R. Silveira Mamcidade). - 5 contos - Francês.
tina n. 50 - Comércio de produtos químicos, acessórios para farme
N. 61.877 - Paul L. Bockmann - Capital Rua Libero Ba- eia e seus pertences - 100 contos dividido em quotas de 5 contos cace
dará n. 641 - Representações nacionais e estrangeiras - 100 con- uma, em partes iguais entre os sócios - Kurt Bernard e Franz Ealk,
tos - Allemão (Paul Ludwig Gustav Eduard Boclunann).
alemães - 3 anos a contar de 1 de outubro de 1938.
N 61.878 - Armando Casar Scarpeli Capital - Parque
N. 52.061 - Grobman & Cia. Ltda. - Capital - Av. ltaagy
Anhangaball, 9-A e 9-B - Bar e restaurante - 20 contos - Ita- Pestana n. 1300 - Comércio de móveis, pianos e seus afins, a varej,
liano.
por atacado - 100 contos dividido em quotas de 1 conto de re
N. 61.879 - José Estavam Ribeiro e- Santos - Rua Braz Cubas e
cada uma - Maurício Grobman, russo, 99 quotas; Israel Hamershlace
n. 223 - Padaria, confeitaria, sêcos e molhados - 25 contos - polonôs, 1 quota; 2 anos a contar de 1 de setembro de 1938.
brasileiro.
N. 52.062 - António Gerab & Dib - Capital - R. 25 de Mare
N. 61.880 - Salada .Magoji - Vila Guaibe (Lins) - Sècos e
565, sobrado - Comércio de armarinhos - 80 contos em pare
molhados inclusive bebidas alcoolicas, armarinho, f azendas, louças, n.
iguais - Antônio flera-b e Nicolau 'Dib, sírios, solidários - baleie"
ferragens, instrumentos agrícolas, adubos, joias, perfumarias, etc. minado.
- 25 contos - Japonês.
52.003 - Alberto lixner, Xruclie & Cia. Ltda. - Capital -N. 61.881 - Dante De Marcial - Garça - Linhas de ónibus RuaN.
Washington Luiz ri. 197 -.Construoão e consêrto de maquile,para transporte de passageiros. - 18 contos - Brasileiro.
gráficas - 30 contos em partes iguais - Albert Exner, Paul Krusele
N. 61.882 - José Martinez Diaz Carfelandia - máquina de Friedrielt Exner, alemães - 5 anos a contar de 10 da satembt
beneficiar café e arroz e compra de café - 150 centos - brasileiro
de 1938.
por lei.
N. 52.064 - Augusto Pires di Manuel Martins - Capital N. 61.88,3 - Buis Bettye - Line - Fábrica e loja de móveis !taquara n. 85-A - Padaria, sacos e molhados - 10 contos ei.
60 contos - rumêno.
partes iguais - Manuel Angusto Martins e Augusto Joaquim Pita N. 61.884 - Bruno Silveira - Barretos - haterinediário em
portuguese s , solidários - Indeterminado, a contar de 1 cie out4ilea
negócios de gado - 15 contos - brasileiro.
de 1938.
.‘napolis (Estado de Gfliá'
Documentos diversos:
N. 52.065 - Pina â:
Filial:
Capital,
rua.
da
Cantareira
e.
966
-- Compra,. benefici:.
Capital
_Manufatura
Luna,
Ludwig
Nachmann
N. 10.808 igua,
nianto e venda de café. acro". F' algod5o •-• 200 etnias tkro pari"
Atestado de permanência legal no país e bom procedimento.
"Cleorge
Nliellet, sitio olutarm
N. 10.869 - Humberto Chiggino - Capital - Atestreln de per- - Antônio Luiz dc Pinn,
- indeterminado.
manência legal no país e bom procedimento.
Prete N. 12.0e,i; - .:;:i
N. 10.870 - Guilherme Poletti - Capital - Atestado de pdm
200- contos ein paEcs igui , i's -•-• Alfredo At. atrit
eafé rn yli ..s ara
manéncia legal no pais e bom proced3zento
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alauel Davi Isaac, brasileiro, solidai : ias. Prazo até 31 de dezambre _nascentes Lodovico Carlos Ifennies e Gustavo Hennies, óra ajmitida
na - socieriade,"baasileiras. O eapitarsocial 'fica reduzido a 100 contos,
te t9•13.Promissão
N. 52.07 - Castro & Leite
Papelaria e tipo- em partes iguais entre'os dois sócios. Ind.
N. a2.075 - Oriach & Cia. Ltda. - Capital - Conf. 48.500 - O
18 contas - Luiz da Silva Castro - 15 contos -aLottrival
Sai a reira Leite - 3 contos - brasileiros, solidários - Indeterminado, sócio Domingos Lluelas Barrera não tendo integralizado a sua quota
de capital. embora devidamente notificado judicialment a , resolvem es
aia podendo ser inferior a 1 ano.
sócios Manuel Berengner Oriach e Luiz Alves d^ Oliveira a exclusão
N. 5a.(363 - J. Marques & Cia. - Colina - Saicos e molhados,
do referido sacio da firma, tomando os demais sócios, a si, as quotas
.aaeracias, -etc. - 39 contos - Evaristo José Marques de Oliveira - anuladas,
na mesma proporção com que entraram para a sociedade.
• contes, solidário. brasileiro; José Marques de Oliveira, 43 contos,
N. 52.076 - Indústria de Perfumes Adoração Ltda. - Capital
oraanditário. brasileiro por lei. - Indeterminado, tendo iniciado as
Cont. 51.360 - Rua Anhaia n. 483 Retira-se o sócio Fernando
,iats arara-metias em 13 de junho de 1937.
Oliva sem nada receber, em virtude de prejuizos havidos e de não
N. P.0G9 - B. C. Silva & Cia. - Barretos - Representações, ter integralizado a sua quota de capital.
-omissões e consignações e serviços de contabilidade em geral - 20
É admitido na sociedade Carmo Zaccur, barsileire naturalizado.
°Mias em 'Artes iguais - José de Campos Tosta e Brasilino Custá- O capital
da sociedade continua o mesmo de 400 cantos em partes
ao . da Silva, brasileiros, solidários. - Indeterminado.
entre os sócios Dr. Artur Cordeiro e Carina Zaccur. Prazo
N. 52.070 - Irmãos Abdalla, Limitada - Birigul - Comércio iguais
31 de dezembro de 1943„ considerando-se prorrogado por penoc-afé, alssodão. cereais, etc. -1.000:000$000 - dividido em 1.000 até
de-1 ano, não havendo denúncia dos sócios.
dos
:trotas de 1 canto cala uma; Dr. José João Abdalla, 550 quotas; Manual
N. 52.078, A. S. Correia & Comp. Ltda. - Capital - Cont.
cão Abdaaa e Nicolau João Abdalla, 225 quotas a cada uma - 47.439
- Fica cancelada a filial que a sociedade mantinha na praça
Sadeterminado - Baasileiro.
do Rio de Janeiro.
N. 52.079 - Sanaa° Limitada - Capital - Conta e alts. 42.917,
N. 52.071 - Ferrabino & Cia. Lida - alt. de Ferrabino &
`siac.aaglini Ltda. - Fiação e Tecelagens Progresso - Capital - 47.282 e 51.130 - Retira-se o sócio António Ferreira Júnior, transferindo as 30 quotas de 1 conto cada, que possuia, ao Sr. Orlando
ant. e alts. 21.2M, 22.112, 26.467, 31.210 e 41.063 - o sócio Dr.
. r icante Giaccaglini cada e transfere a sua quota de capital de 400 Ferrara, que ora ingressa na sociedade, brasileiro. O capital canafilas aos demais sacieis, na proporção de 380 contos para Alberto tinúa o mesmo de 90 contos em partes iguais entre os sécios lir.
aerrabino, 10 contos para Sergio Seuracc•bio e 10 contos para Dante Arnaldo Ferrara, Aurélio Ferrara e Orlando Ferrara.
arrarm O capital social continúa o mesmo de 1.000:000000, assim
N. 52.880 - Tomás, Buena & Comp. - Capital - (Sant. e atl.
istribuido: Alberto Ferrabino, 080 contos, Sergio Scuracchio, e Dante 46.678
e 50.946 - Largo de S. Bento, 4 - "Casa Jaime" - Reti:aris aro, 10 contas cada um. O preço por quanto o Dr. Vivente Gia- ra-se
da firma os Srs. Luiz Rosenthal, recebendo este, em agaa,a l ini coram aos demais a sua quota de 400 contos é de 1.200:000$, mento da sua retirada e tanibem os haveres em lucros do Sr. pFilas
•.n‘i%o- recebido 1.1'0000$ do Alberto Ferrabino e 30 contos de cada Rosenthal ex-sócios da firma J. Serber Risenthal & Comp. num toars dos outros alias Sergio e Dante. O sócio ~te Carraro e tal de 33 contos em títulos, e Ismael Tomás da Silva, a quantia de
',beato Farrabino são italianos, e Sergio Scuracchio, brasileiro.
100$000 em dinheiro.. As firmas Tórrias, Bueno & Comp. e J. alerbor
N. 52.072 - Sociedade Técnica "Bremensis" Ltda. - Capital - & Comp. resolvem se fundirem em uma só sociedale. O gênero de
ok -,L e als s . 20.571, 35.629, 37.439, 38.017, 40.038, 46.460 e 47.149.
comércio será o mesmo das firmas anteriores casemiraa e aviamencorapanhia Comercial y Técnica Transatlantica, "Cotra", sociedade tos para alfaiates. - O capital social será de 170 contos dividido da
&inana, a firma cansar : ciai C. Inerst & Cia. Ltda., estabelecida na seguinte maneira: Jaime Serber, brasileiro naturealizado, :25 conraça do Rio de Janairo e Cari Gebhard Fuerst, mantem entre si a tos. António Buena, Moacir Tomás da Silva, brasileiros, 22:5001000
micta:ale Técnica "Brernensis" Ltda. A Companhia Comercial y Ta- cada um, solidários.
N. 52.081 - Laboratório Pelosi Ltda. - Capitai - Cont. e
taca Transatlantica "Cotra" e Carl Gabliard Fuarst mantêm entre si
alts. 43.414, 46.335 e 51.134 - Fiaram feitas alterações de ordem
ma soriadade com sede na Capital Federal sob a razão social de C.
'ilerst dr Cia. Ltda.. A Companhia Comercial y Técnica Transatlantica interna da sociedade.
N. 52.082 - Sociedade Máquinas Rerer Ltda. - Capital aciara", retira-se da referida sociedade Técnica Bremensis, Ltda.,
atsa recebendo por já ter recebido tudo quanto lhe fama devido pela Cont. 51.362 - Os sócios Jefin Ravinowich e Samuel Rodar em paaferida acciedade. emitindo e transferindo das 70 quotas do valor gamento de suas quotas de capital que são de 50 contos cada uma,
enrima cie 60 contos de réis cada uma, seu quinhão do capital social, cederam e transferiram à sociedade, por todo o tempo de duração dos
3 quotas ou sejam :3.900:000000; à J. Matth Gildemeister, st:salada- privilagiõs, os direitos de uso, goso e exploração dos seus direitos
e alia comandita simpless, estabelecida era Breme•n (Alemanha), duas assegurados nos termos de diversas patentes de invenção e pela pre•urnas ou ,e,;aio lau contos e Sigmun Gildemeister, alemão. 2 quo- sente alteração independente de qualquer paga e em complemento
ta ou sejam v20 aontos; a Arturo Gross, alemão, e 1 quota ou soja àquela cessão de uso e goso, cedem e transferem para sempre e sem
O cm)tos ao Dr. Frita. Ziefer, alrIler10, pelo preço total de 4.200000$, limitação, as aludidas patentes, à Sociedade Máquiaas Rerer Ltda.
-ales adiaitklos ns saciedade. Pela mesma- Companhia Comercial y O sócio Jefin Ravinowich retira-se da sociedade, mediante o recebiéc•lica Traasatlaiiiica "Coara" ficou combinado, retirar-se da sacie- mento de seus haveres, estimados em 50 contos, sendo 95 contos em
dinheiro e 25 contos mediante a cessão transferência, por igual preço,
atie C. Yk_1('L'St. Cia. Ltda., liada recebendo por já ter recebido tudo
samto lhe er, a, devido pela referida sociedade, cedendo as 55 quotas que a ele faz a Sociedade Maquinas Rerer Ltda., do seu invento para
o aator do 60 contos cada uma, aeu quinhão de capital à -contratante um aparelho aperfeiçoado para alargar calçados, cuja pedido de pri• rta;ilt. Oilderneister pelo preço de três mil e trezentos contos de vilégio de invenção depositado no Departamento Nacional da ProSia: C. .Vocrst & Cia., Ltda., retira-se da sociedade Técnica Bremen- priedade Industrial, a 8 de julho de 1938, recebeu a n. 21.099, e a
‘..tda.. rada recebendo por já ter recebido tudo quanto lhe fóra marca de comércio "Anaton". Ingressa na Sociedasim elil .`" ubsti tu i pcJa referida sociedade, cedendo e transferindo as novas quo- ç 11 o ao sócio retirante o Dr. Nelson Luiz do Rego, com a quota de 53
contos, sendo 50 contos que recusa em dinheiro e 3 contos pela cessão
ts •to va:or 'laminai de GO contos, cada urna, seu quinhão de capital,
cootrau,Nte J. Matlh. Gildemeister, p elo preço de 510 contos, Pelos e transferência de urna parte de 3 contos que lhe faz o sócio Dr.
Nesvton Carneiro, continuando a sociedade com o capita' de 200 coninleatan es J. Malth. Gildemeister e Carl Gebtmad Fuerst, únicos
amooneates da relatada sociedade. C. Fuarst & Cia. Ltda., atendeu- tos, sendo 50 contos do sócio Dr. Samuel Rodela Dr. Newton Carneiro,
a que a Sociedade Técnica "Bi-manais", Ltda., pretende aumentar 97 contos e 53 contos do sócio Dr. Nelson Luiz do pego.
• seu citaital de 4.800:000$ para 7.800:000, resolvem dissolver a
N. 52.083 - Cardoso & Zani - Earretos - Com. e uns. 44.511
3fecida :-ociedade
Fuerst & Cia. Ltda., e realizar o dito aumento e 47.370 - Retiro-se o sócio João de Soma Costa, com a importâne capitai, mediante a incorporação de todo o ativo da sociedade dis- cia de 45 contos. O capital social fica reduzido a 117:8748150 em
a o eêrvo do Saciedade Técnica "Bremerrais", Ltda., ass•miu- partes iguais entre as sócios remanescentes Sebastião de Oliveira
o caia última a responsabilidade do passivo da sociedade dissolvida.
Cardoso e Pedro Zanni, solidários.
sociedad Técnica "Bremensis", Ltda., continúa com sede nesta CaN. 52.084 - Ricardo Zanotto & Comp. Batucaria - Cambará itai e filiais no Itio de Janeiro e Curitiba, continuando com o mesmo
ajectivo social que é exploração do comércio da compra e venda de Cont. e alt. 27.407 e 50.135 - Fica estabelecida na praça de Camlsará (Estado do Paraná) uma Casa Bancária anexada ao estabeleteradorias, máquinas e artigos técnicos de qualquer espécie, tanto
•oc conta própria, corno por conta de terceiros:- O prazo da sociedade cimento comercial (Filial) - O capital para organização da casa
srá até 31 de dezembro de 1948, prorrogando-se o mesmo, automati- bancária é de 50 contos de que os sócios Ricardo Znnotto, Angelo
urainte, por mais 3 anos, e assim continuadamente, se nenhum dos Ricardo Zanotto e Luiz de Cariolli, entram, cada una. com 15 contos
Seios renunciar.' O capital passará a ser de 7.800:000$000, dividido e o sócio Osvaldo Zanotto, com 5 contos. A duração da casa bancária
m t a() quotas de 60 contas cada urna, contribuindo a sócia J. Matth, é de 20 anos, a terminar em 1 de setembro de 1958.
N. 52.085 - A. Serra & Comp. Ltda. - Capital - R. J. núsaimarneister, com 7.200:000$000, o sócio Cari Gebhard Fuerst com
00 nato s , o sócio Sigmund Gildenseister. com 120 contos e o sócio meros 5 e 7, no Mercado Municipal - Comércio de frutas. importação e exportação - 60 contas em partes iguais - António Serra, brakr Writz Ziofer, coei 60 contos, o sócio Artur° Gross com 120
O!'

t;?..073 - Fontana • & Caselli Ltda. - Capital - Cont.
5. mr, - foi feita modificação de ordem interna da sociedade.
N. 52.074 - Hennios & Cia. - Capital - Cont. e alto. 43.591
039 - Retiram-se da sociedade os sócios Henrique Retinias, D.
tal. aennies e Henrique Carlos Hennies, pagos e satisfeitos de caril., mais haveres na importância, respectivamente, de 43:5018200,

O ri".9$ e 11 :6'G00. A sociedade continuará entre os sócios rema-

sileiro, Espedito Quartieri, italiano. Indeterminado.
Distratos sociais:
• N. 18.233- M. 6oldenberg & Comp. - Capital - Cunt. 50,518

O sócio Michel Misrachi, não tendo realizado a sua quota cl a capital,
retira-se da sociedade, recebendo-a imporatncia de 3 -:601?80. parte
que llie coube nos lucros. O sócio remansseente Manuel 41ol1enberg
réis
assome rodo o ativo e passivo da sociedasia, na impor ::^m-ia

P1 ur,-(-) n r T.
"
aí'
•
ria,ebiaódonatirree-sa-da firma as 3
ia•;.:;..i
Radante,
113V:2r::•j; assim Jiacrimina
21:610$000 e Conceição Rodante,

a ali . ao.ae )
cada um .los
22:163.),
1:94MC.O.
N. 18.235 - Amaral Gesaa & Comp. - Capital - Cont. 45.-196
•
Em virtude do faleeimanto do Sócio Luz do Amaral Ceaar e não
convindo a continuação da sociedade, entrou a mesma em l.;quidação,
'Com a alienação de iodo o seu ativo e pagi..ment-o de »ia paa-uvo,
Sem ter ficado saldo de capital, aaindo es • S'óC:05 seio nada haverem
recebido, em face dos prejuizos verificados em balança.
N. 18.236 - Camargo Mentem & Coma. Ltda. - Capital Cont. e- alts. ;E .069, 47.713 e 51.111 Não havendo lucros nem
prejnizos, foi dividido entre OS- sócios o saldo apurado na :mportâneia exata do capital saciai, que foi d:stribuido aos sócios Manuel
Joaquim de Camar g o e Frederico Mentem, a imprtância de reis
14 :9000000. e á sócia Eanesta Torquato, 20000, ficando a sociedada dissrlvida.
N. 18.237 - J. Pereira da Silva &, Comp. Ltda. - Capital Cont. 51.64.1 -- Os ócios Frederico Pimenta! e Mário Augusto da
Silva Braga retiram-a da sociedade sem mais nada ter com a firma
ora extinta. O laivo e pasivo •da firma ficam t cargo do sócio José
Pernil' da Silva: O valor do ativo é de 10:5008000. Não ha divisão
de lucros ou indenização, visto não ter realizado_ ipiaisquer transae
çFies a firma-ma da-aailyida.
?Z. 18.2C:1 -- J. Serber & Comp. - Capital - Cont. e alt.
virtude da fusão feita entre as firmas Tomás,
47.898 e 50.511) Baena
daánp. e J. Serber & Comp... fica esta Ultima dissolvida.
N. 18.230 - Seliot h & Palme - -GaPital - Com. 50.267 - Retira-a , da socia f'Ide, a contar de 30 de junho de 19:38, o sócio Henrique Palme, ra•-ib , ntao por saldo de sua quota de capital e interesse
13:147C300. A arma exinla passa a ser substiluida pela firma individual Erilia.:0 hoiii. com o capital de 10 contos, assumindo o mesmo o ativa e p: -ivn da firma extinta.
• N. 18.210 -- Ribeiro. Prior & Comp. - Santos - Cont. 41.822
José Estavam Ribeiro recebe em pagamento . de sua quota
- O
de ca pital , no valor de .25 contos, o estabelecimento comercial denominado Padaria Central, situado à rua Braz Cubas, 223, ficando responsava) pala lignidacão do paseivo . referente ao citado estabelecimanto. Os sócios Benjamin Augusto Prior e Antônio José Prior recebem em pagamento de suas quotas de capital, respectivamente,
25:000$000 e 0:000$000, o estabelecimento comercial denominado
Padaria Nova-Lusitânia, ficando responsáveis pela liquidação do passivo do referido estabelecimento.'
N. 18.211 - Laca & Leite - Promissão - Cota. 30.070 - Retira-se o sócio Jonas de Castro Lara recebendo a quantia de réis
19:8788100, ficandy o sócio Lourival Ferreira Leite com o mesmo

ramo de comércio' e assumindó inteira responsabilidade pelo ativo
e passi-,-, da s•ca'iedride, na importância de 87:085$000.

N. 61.89a - Piillipp Mahler - Casa Chie - Capital - R. da
Glória. 912 - 1 - abriaa de roupas com venda a varejo - 20 contos Alemão.
N. 61.892 - M. Goldenberg - Capital-- R. S. Bento, 290 canii-aiset; e conta própria - 50 contos - Rumaico.
(manual (o!daí
• N. G! .891 --- Ismael de Melo - Capital - Av. Rangel Pestana,
;(,(.-idos e artefatos de tecidos - 60 contos - Braf 665 - br,ja

r

T)
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japonas.
N. (1.907 - Sirkis Jo:io Filho - Hapira - fábrica. defJe0,
1, ,,.w; de fo';¡ ro
2uo
; !1 n 4'
-- brasileiro.
N . a .;
;eaáro Preasui ti - Assis - calçado e ii.otiro
geral - 1 5 conlOs N. 51.969 - li usai kn Yo:naga
nalia
secos e molhar'.
japonês.
- 15 contos
N. 61.910 - lienta
paraguassu - fábrica de bebi'.
- 5 contos - japonês.
Doei:o-lautos ti iveros:•
i•-•
•
N. 1.0.876 - ilorácio N. Lano
Capital - cancelamento .1
gistro de firma n. 48.880.
N. 19.887 - Mário Fabricio Marques - Capital - anotar
registro de firma que a Ode do estabelecimento foi transforida,pr•
à Praça Osvaldo Cruz n. 39. - •
João Pelosi - Capital - fábrica de mi5x;h1,
N. 10.878

João Pelosi, denomina-se "Fábrica de Móveis Bandeirante".
N. 18.879 - O Knoll - Capital - o capital foi e/evadoid.):
para 30 contos, e o euras reio (5 fornecimento em geral ás repautlicil
I .!Ci
públicas. • 1 1

N. 18.880 - Artur nabos - Capital - o capital Piai eleva
4 para 50 contos.
N. 10.881 - Pirelli S.A. - Companhia Nacional, de Cor) : ,13.1,N,
Elétricos - Capital pedido de prorogação de prazo de 10
apresentar o atestado do ps manência legal' no pais e ,boin,,strai,
dimento do diretor superintendente Sr. Gaetano La Villa.

Taubaté - A séde,,g,10.,,,.,
N. 10.882 - Sebastião de Abreu
tabelecimenfo rica transferida para Taubaté, fi• Praça
Toledo sem número, bom o comércio de compra e venda de,„. ..çíb
molhados a varejo com o mesmo capital de .20, contos
N. 10.883 . - Angelo Gritti - Capital - atestado de , pe.nt:
nência legal no país e bom procedimento.
N. 10.884 - Clara Loltemberg - Capital - atestado 'efe•
•
manência legal no pais e bowprocedimento.
- Mejer Nudier - Capital - al. a lado de itg.rn
N. 10.
•
nência legal no pais e bom procedimento.
o-n
N. 10.886 - Jaques Marie Boud'Hors.- Capital - air•Wa4la
permanência legal no pais e bom procedimento.
N. 10.887 - M. Politi - Capital -- ates.iaile da , per),-t.-kaniès,:i
legal no país e . born procedimento-.
•Capital - atestado. der p,.
N. 10.888 - Cianflone .& Cia.
manência legal no pais e bom procedimento do sócio Nicola.Ciani,le
Capital N. 10.889 - Ernesto Seara Cardoso.
"
permanência legal no país e bom procedimento.
ateslado,
N. 10.890 - Henrique Schneider - Capital
permanência legal no país e bom procedimento.
N. 10.891 - Pina & Michel - Anapólis (E-ludo de
Capital - atestado de permanência legal no país e bom.proéelijn,
1,0 do sócio George Michel.
N. 10.892 - Luiz Carneiro de Castro - Capital latório do correntia ano de inspeção em armazena
N. 10.893 - Olímpio Marins - Capital - relatório AtaMa'ii..
Oto em armazens gerais.

.a .

N. 10.894 - S. Valente - Capital - relatório de irigpe(-•
em armazens gerais.
N. 10.895 - Fernando Corrêia de Sampaio - Capital
cimo relatório do corrente ano de inspeção em armazons gerais11••••
N. 10.896 - José Samuel de Sousa - Capital •
si)eiro.
Documentos de companhias:
Uyesaka - Capital -R. Tabatinguera,
N. 61.805 alaço ite vitrolas, discos, termômetros e mais o que con58 - 1
N. 12.621 - "A Piratininga" Cia. Nacional de Segurea ;Geei.
jnlienlèS,
vier e Acidentes do Trabalho - Capital - exploração de
N. G1.891; - M. Politi - Capital - R. do Carmo, 18 - Repre- dentes do trabalho e seguros compreendidos no grupo "a" 'a'uueri.
seilf-côns. co l isl Y 1t:teinn •.;e contap rópria - 50 contos - Turco. (Ma- refere o art. 2 0 do regulamento de seguros vigentes - 50 'uno.Irt
1.500:000000 dividido eni 7.500 ações de 2008000 cada uma 1
yir PolitÁ).
diretor-presidente: Dr. Euzébio 13. de Queiroz Matoso. diretor'
Capital - R. Santa Efigênia, 462 presidente: Carlos Teixeira Júnior. Drietores: Dr. Vicente
N. 61.897 __ Hans F- I chein
- Camisas e wioarinlio em geral - 8 contos - Alemão.
Alberto Alvares Fernandes Vieira e Alfredo Dolabela Porielai!
J -í Parras Morilhas - Capital - R. Santa Rosa,
N. 61.898
N. 12.622 - Companhia Indústrial de Chapéus 84 --- cereal .-• -- 10 contos - espanhol. ata da assembléia geral extraordinária realizada em 29-10 138,, t
N. 61.899 - 0,cur França dos Santos - Capital - Rua Direita que se tratou da liquidação da sociedade.
do-,4
N. 12.620
Retificação: Sessão de 11-11-1938
- repres ,, ritacflas e conta própria - 20 contos - brasileiro.
n.
Capital - Avenida Celso minação da Sociedade é Sociedade Anônima Indn a lriais :-Rraintr•
N. 61.990 - Rregório Serebrannik
Garcia, n. 291 - louras, vidros, cristal e porcelana - 115 contos Amido S.A.I.R.A. e não como foi publicado.
•
- russo.
Sociedade Cooperativa:
Capital - Rua irmã SimN. 61.06-1 - Zangoro Oguilhara
1,,
N. 14 - Cooperativa de Consumo do Circulo Operãrio
pliciana, 20 - tirografia - 20 contos . ,- joponés.
Capital - documentos de constituição - Presidet:aN'f
'angu
N. 01.902 - F. J. Mota - Santos - rua João Pessoa n. 194 Paulo Pedroso. Secretário: Ruben Gregório
cif I
Sup'eriitt
.
- artigos para aves em geral e seus congèneres - O contos -=.• Francisco Isola.
•
brasileiro.
).
Registro de procuração:
N. C1.903 - Motozo Sato - Promissão - perfumaria raraeiea
contos, - japonês.
Michel
a
Antônio
das
Dore,
N. 1.155 - De Pina &
N. 61.904 - Youssif Fandi Arnin Hassim - Rédet Promissão iesé átaliha Gordo - Anapólis (Goiás). e Capital.
- Filia!: Bairro do Gonzaga, município de Promissão - faze
Yaliador. Comercial:
seco:: e molhados - 7 contos - libanês..
II. 1t8 - Mário Cezar Angusto Ribeiro - Capital - noy n ri,
N. 61.905 - Gueniti Nagoa
BaUril - seco* • moilawbar.•
I
003! anos a contar de 3 de dezembro de 1938.
5-contos, - japonês

q r. 4 S'!
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Cantraia -sol iai
4, 52.077 - Grandes Indústrias Minetti, (Jamba,. Ltda. - Caiba cont. e alta 43.915, 51.297, 51.329 e 51.422 - Os sócios
'rtoaa Adlantico Dianda que assina A. Nandu. e Eduardo Luiz Coaz que assina E. jaaaas •andom o 1 0 710 quotas das que possue e o
.. 0 n9 quotas taloa-Tu das mie paaala na sociedade a Domingos Mietti, recebendo o 1 0 7V) contos e c a0 739 contos continuando os
andedores com 10 Contos cads ala
a aomprador com 2.479:00•
4 »aferida sociedade.
RESUMO DA sasaço D. 0
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Contratos sociais:
52.086 - Mercasil - Sociedade Maecantil Brasileira Ltda.
- ( - rua S. Bento a. 200 - corai r oaaa consignaçõas e couta
onoaa, com especialidade de caU, algodãa e cereais - 20 contos
, vidido em 20 quotas de 1 conto cada uma - Nicanor Gomes Glória
José de Arruda Luz, 10 quotas cad) um. brasileiros - indetermitdo.
N. 52.087 - W. Anjos & Comp. Ltda. - Capital - Rua Major
iogo n. 314 - exploração da "rarmácia Major Diogo" - 5 contos
vidido em 10 quotas de 500$ cada uma - Tremagi s to Pereira "Rilho,
ds quotas. Walther dos Anjos, seta quotas, brasileiros. - Indoanu i nado.
N. 52.088 - Internacional Arte Limilada Capitsl - rua 13 de
'aio a, 794 - ampliações de fotografias a óleo, erayon. pastel e
lixas, molduras a vidros especiais para a mesma - i0 contos Cldido cat 50 quotas de 1 conto cada uma - Leopoldo Labes, 45 quoAntônio Pereira Fragoso. cinco quotas, brasileiros. - Três anos.
N. 52.089 - Freitas & Conip. Ltda. - Capital - avenida Celso
I'cia a. 960 - comércio farmacêutico e seus derivados - 10 coas dividido em 10 quotas de 1 conto cada uma - Nélson de Freitas,
to quotas. Jair de Assis César, três quotas, brasileiros. . - Indominado.
N. 52.090 - Claro Cunha & Comp. - Capital - rua Boiiiiacia
adia n. 78 - fabricação e venda de aparelhos dentários.marea
.laver" - 40 contos em partes iguais - Paulo Claro Cunha, osddo Petegrino, brasileiros, solidários. - Três anos.
N. 52.091 - Empresa Universal de Transportes Limitada de: .Distrito Federal, à rua Barão de S. rens D. 170 - Filial: eutal, à rua Campos Sales n. 9) - comércio do transportes rodoários e tudo que se relacione com transportes - 30 contos em
ides iguais - Luiz Ferreira de Meaciait .). pnrtuguós. António Cid
amingues, brasileiro. e Manuel Ferrardes Jórior, porluguês. In%tem ¡nado.
N. 52.092 - Caio Guimarães Comp. - Santos - comara.
aula. consignação e ezporta.cão de café - 400 cotos - Ant4ala tio ne Freitas Guimarães, que tarniaka assina Caio de Freitas (sedará% ou A. Caio Guimarães, Otelo Tavares Guerra, 150 contos cada
ii, solidários. Eugênio Tachar. HO contos. comanditário, brasi- Dois anos a aontar do 1 de fovarairo de 1938.
N. 52.093 - A. Maldonado tt Como. - Piracicaba - secos
• molhados e géneros do país - 60 conto ., Antônio ataldonada,
,lidário. 40 contos. Emílio Godói Mai s, 20 contos, comanditário,
easileiros. - Cinco anos.
N, 52.094 Giacomo Venchiarutli Comp. - Jundiai cib•cao e locação de filmes cinematográficos e exploração dos leaos Politeama e República: - 20 contos em parles ieuais - Giacomo
~Martela italiano. Adolpho Gaspari, brasileiro. solidários. -mea an os até 20.-10-1943.
Comp. - Piraiá - compra
X. 52.095 - Meloni, Maschietto
• venda de algodão e exploração de urna máquina de beneficiar o
esmo produto - 100 contos cm partes iguais -a- Pedro Meloni SeJoão Barbante, Paulo Maschietta e Otávio Maschietto, bra!ai p os. solidários. - Indeterminado. A sociedade terá a denominai° de "São Bento".
52.096 - Argilas Suzano Ltda. - Suzano (Mogi das Cruzes)
- tiragem e decantação de argila e areia e venda dos produtos assim
atidos - 100 contos dividido em quotas de 1 conto de réis cada
Artur William Waidtlow, brasileiro por lei, 50 quotas. flo)tfc. Pedro Dianda que tambkn assina Rodolfo Dianda. argentino,
• 4 quotas, e Dr. José Correia Borges, brasileiro, 25 quotas. - Inda1r-binado.
N. 52.097 - Novidades Parisienses Limitada, alt. para J. P.
haaas & Comp. - Capital - cont. 50.898 - rua 25 de Março núlevo 280 - A casa terá a denominação de "Novidades Parisienses"
capital social fica elevado de 50 para 100 contos, dos quais 20
antos serão do sócio solidário Jurandir Pereira Chagas e 80 contos
o sócio comanditário Stanley Herbert Smith, brasileiros. - Prazo
4,4 31 de dezembro de 1940.
N. 52.098 - J. G. Guimarães & Comp. - Capital - cont. e
. 51.247 e 51.436 - retira-se da sociedade o sócio comanditário
.ntônio Cardoso Terra Neto, com 15 contos. E' admitido na socieade, na qualidade de sócio comanditário (J. G. Guimarães & Comp.),
- Sr. Eduardo W.illiam Butler, brasileiro. O sócio solidário Jorge
1:/flIGS. Guimarães, remanescente; cede tio novo sócio parte de seu
a.pital, equivalente a 7:500t090. 0,,,capital da sociedade continúa
le de 45 contos em partes iguais r • tre os dois sócios Jorge Gomes
i:aliniarães e Eduardo William Butler.
. 52.099 - Mariotti Carletto & Comp., alt. para Montaboni
?attori & Comp. - Capital - cont. 51.407 - retiram-se da sociomie os Sra. Cerrado Mariotti, com 61) contos, João Batista Cs,rletto,

• -

•

1-1,-.7ent!wole 4938

cora 60 Contos: 'Luiz Dure, "aóia . 25 contos. O caPital social, queera de 210 contos, fica reduzido a 130 contos, assim diatribuído entre'os sócios Bruno Montaboni e José Fattori, 60 contos cada um, e Er..
nesta) Bort,ini, 10 contos.
N. 52.100- Faro & Comp. - Santos - cont. 48.968 - a sócia
comanditária Ema Parlai de Melo e Faro retira-se da sociedade recebendo os seus haveres na sociedade na importância de 80:174$811.
A sociedade passará a explorar o comércio bancário em geral, vendas
de passagens e turismo - O capital social fica elevado de 20 para
250 contos em partes iguais entre os sócios José Francisco Paulo e
Rói de Melo e Faria solidários, brasileiros.
Distralos sociais:
N. 18.213 - Mendes & Irmãos - Araeatuba - cont. 43.855 Os sócios Mílton Mendes Pereira e Paulo Mendes Pereira recebem,
1 ..w saldo de seu capital e lucros, a quantia de 5 contos cada um,
co dinheiro. O ativo e passivo da firma a cargo do sócio remanescente Optaciano Mendes Pereira, por cuja conta correrá a liquidação
da sociedade.
N. 18.242 - A. Maldonado & Comp. - Piracicaba - cont.
43.311 - O sócio Francisco Peláis recebe por saldo o seu capital de
10 contos .e o sócio Francisco Castilho Filho recebe por saldo o seu
capital de 5 contos, não recebendo lucros por não ter tido. O ativo,
no valor de 142:355200, e o passivo, no valor de 82:355$200. ficam
a cargo dos sócios Antônio Maldonado e Emílio Godói Pelais, restando ao primeiro Ao contos e ao segundo 20 contos de capital.
N. 18.244 - Sereno Irmãos - Capital - cont. 33.617 - O
sócio José Sereno recebe por saldo de seu capital e lucros a quantia do
55:508$150 e o sócio Maurício Sereno também recebe por saldo de
seu capital e lucros igual quantia.
N. 18.245 - Ragot & Calçada Ltda. - S. Caetano - cont.
47.561 - Luciano Ragot e Camilo Calçada dissolvem a sociedade sem
a mesma ter entrado em operações, retirando-se cada um dos sécios
com as suas quotas de capital de 15 contos.
Firmas individuais:
N. .6! .921 - Asazo Kako - Capital - rua Cantareira n. 377
Mercado Manicipal, barraca na. 31 e 33 - compra e venda de verduras - 1 conto - japonês.
N. 61.922 - Ana Marcondes Mitsch - Capital - rua S. Caetano n. 6 (Parada Inglesa) - farmácia - 5 contos - brasileira.
N. 61.923 - Antônio Guedes - Capital - rua Brigadeiro Gaivão
n. 1. .090 - bar e restaurante - 3 contos - português.
N. 61.921 - Francisco Assis Capelo - Capital - rua Caquito
ri. 6-A - bar, confeitaria e botequim - 10 contos - português.
N. 61.925 - Masakichi Tomita - Capital - rua Lidai n. 9 cereais e artigos para lavouras - 8 contos - japonês.
• N. 61.920 - Umetaro Nanba - Capital - rua Alberto Seabra
sem número - secos e molhados, inclusive bebidas alcoólicas, loucas,
ferragens carvão, joias e perfumarias, doces e comestíveis em geral
- 1 conto - japonês.
N. 61.927 - M. Irnaizumi - Capital - rua 15 de Novembro
n. 197 - exportação de produtos agrícolas e importação de produtos
industriais - 10 contos - japonês. (Alisa° Imaizumi.)
N. 61.928 - Sadazo Kasai - Baurú - (Fazenda Palmital) fábrica de guaraná (Sadazo Rasai) - refrescos, etc, e venda de água
potavel denominada "Cecília" - 5 contos - japonês.
N. 01.929 - Jisaburo Yamaguchi „- Marina - comércio de
frutas - 3 contos - japonês.
N. 61.930 - Emílio Baccarat - Gaspar Ricardo - fábrica de
telhas, tijolos e outros artigos de cerámica - 10 contos - brasileiro.
N. 61.931 - }tara Gittizo - Lins - secos e molhados inclusive
bebidas alcóolicas ,armarinlio, louças, ferragens, jóias e perfumarias
- 25 contos - japonês.
N. 61.983 - Kitinosks Nakata - Pompéia - compra de cereais, café o algodão - 3 contos - japonês.
Pacífico de Almeida Sampaio - Piracicaba N. 61.933
farmácia - 7 contos - brasileiro.
N. 61.934 - José Felipe Saab - Agudos - agência de automóveis e posto de gasolina - 50 contos - brasileiro.
N. 61.935 - Jonas de Castro Iara - Promissão - bar e bilhares - 15 contos - brasileiro.
Documentos diversas:
N. 10.897 - Guerino Serena - Capital - atestado de permanência legal no país e bom procedimento.
N. 10.898 - Lívio Zapparoli - Capital - atestado de permanência legal no país e bom procedimento.
N. 10.899 - Eduardo Serena - Capital - atestado de permanência legal no país e bom procedimento.
N. 10.900 - Raymond Emite Duchene - Capital - atestado
de permanência legal no país e bom procedimento.
N. 10.901 - Ernst Steinkopff - Capital - atestado de permanência legal no país e bom procedimento.
N. 40.902- Gino Baldan -- Capital - atestado de permanência legal no país e bom procedimento.
• N. 10.903 - Georges Hanna Khalil - Capital - atestado de
permanência legal no país e bom procedimento.
N. 10.904 - Rafat Farah - Capital - a sede do estabelecimento comercial foi transferida para à rua Santo André n. 43.
N, 10.905 - Banco halo Brasileiro - Capital - anotação em
livro.

•
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N. 10.906 - Pery Roachetti Carlos - São Bernardo -transferência de livros da firma anteoeseora Tecelagem de. Seda Sul Ainerieana Ltda.
Documentos de companhias:
N. 12.624 - Cacique S. A. Indústria Paulista de Eletricidade
- Capital - ata da assembléia geral extraordinária realizada em
26 de outubro de 1938, em que o capital da sociedade foi reduzido
para 250 contos e imediatamente aumentado par 500 contos.
N. 12.625 - Casas Brasileiras de Tecidos Saciedade Anônima
- Capital - comércio de tecidos, meias e fias e para essa exploração poderá comprar, montar e arerndar fábricas ou maquinismos que
forem necessários - 200 contos dividido em 2.000 ações de 1003000
cada uma - 10 anos. - Presidente, Emílio Bonduki; secretário,
Olímpio Guerner Silva; e superintendente, Alex Moberdani.
N. 12.626 - Sociedade Anónima Grati - Capital - ata da assemidéia geral extraordinária realizada em 14 de novembro de 1938,
em que foi deliberado a instalação de uma secção bancária exceto
câmbio, destinando para esse fim a importância de 200 contos, do
capital social.
N. 12.627 - Companhia Brasileira de Ferragens S. A. - Capital - ata da assembléia geral extraordinária de 28 de junho de

•

1937; em que foi deliberada a liquidação amigava] da companhia.
COMPLEMENTO, SESSÃO DE

28 DE OUTUBRO Dl: 1938

Documento de compa'nliia:
N. 12.601 - Cobrazil - Companhia de Mineraeão e Metalurgia
Brasil - sede: Rio de Janeiro e filial em São Pau:o. á Praça Ramos
de Azevedo n. - indústria extrativa do solo e de qualquer negócio referente a mineração. construção e exploração de portos, vias
férreas, fluviais e empreendimentos de engenharia, Industriais, co-

merciais e agrícolas de toda a espécie - 2.000:0008000 dividido em
20.000 ações nominativas. Indeterminado - Presidente, Antônio
Leite da Silva Garcia; vice-presidente, Dr. António Leite Garcia;
diretores, Oiti Lago, Dr. Romeu de Sá Freire, Dr. Virgílio de Oliveira Castilhas, estes diretores da matriz e Dr. Argemire Conto de
Barros e Leon G. Ilelibronner qeu assina L. C. Ileilbrenner, diretores da filiar em São Paulo.
RESUMO DA SEEsÃO DE

25 DE NOVEMBRO DE 1938

Contratos sociais:
N. 52.101 - Pedro Tarnowsky & Comp. - Csaital - Fábrica
de balas e bolachas - 50 contos - Pedro Tarnom sty, russo. Rosa
sala Seppi, italiana e João Batista Seppi, brasilei .as solidários, o
primeiro com 25 contos e os dois últimos com 12:5S0000 cada um.

•N. 52.110 - Joaquim Atanázio & Filho - Capital
Asia Vimgilio do Nascimento n. 455 -,- Comércio de-frutas - 6 contos em

Ias iguais - Joaquim Maria Atanázio e Antônio Joaquim iitanátiè;'
portugueses, solidários - Indeterminado.
-7 N. 52.111 - Viconte Landolfi & Filho - Capital - Avenida Ilah .
gel Pestana n. 1.600 - Compra e venda de móveis e tapeçairla.saa`
20 contos em partas iguais - Vicente Landolfi, italiano, João,1 demito Landolfi, brasileiro, solidárias - Indeterminado.
N. 52.112 -Lenzi & Comp. -Capital - Sécos e molhados - 1:
contos em partes iguais - Mário Lanai e Francisco Cristovão t'Scal:
brasileiros, solidários - 4 anos a contar de 14 de maio de 1938.
N. 52.113 - Mendes St Mendes - Capital - Estrada de anca...
Amaro n. 15 - &Mos e molhados - 2.0 contos em partes iguais José Mendes e Adelino Mendes, portugueses, solidários - Indatei minado.
N. 52.H4 - Garienkraut & Aizenberg - Capital - Rua Ç4irg,i
lação n. 114 - Tapeçaria e móveis em geral - 16 ~os ere:"7:rft.
iguais - M016438 Garbenkraut e José Leib Ainanbery, peioncscss
feno.
N. 52.115 - Nogueira &.Mar.saioli - Campinas - Oficina sof"
°única - 30 contos em partes iguais - Francisco Xavier .Neggs4,.
4

'1.)'

e António Marsaioli, brasileiros, solidários - 5 anos, até 18 sjavm,s,
vembro de 1943.
ith;11,
N. 52.116 - Cardoso az Pires - Santos - Padaria, confeitar

e bar - 20 oontos em partes iguais - Albertino Cardoso e Anitail'narques Pires, portugueses, solidários - Indeterminado.
•'"''''
N. 52.117 - Kioshi Kishida SG Comp. Ltda. ,-- Duarthaalv

Exploração de uma farmacia e artigos similares - 10 contos"-j1 /33, •
fletido Sátiro de Paiva, 3 contos, brasileiro, Kioshi Kishisla 1 conte,
japonês - Indeterminado - "Farmacia São Paulo".
N. 52.118 - J. C. Lollato & Comp. - Ribeirão Preto
naçã,o (ie açucar, torrefação de café, compra e venda de cafe»sepri

sentação e consignação em geral - 50 contos - José Cadaraya"
Loilato, 40 contos, Rafael Salomone, brasileiros, 10 contos* - . 5
N. 52.119 - D. Costa & Comp. Lida:, alterada para G-:'
seca ók Comp. Ltda. - Capital - Contrato n. 50.158 o sócio Davi da Costa Quinta, tranferindo par venda as suas 20'qiidti'l
de uni conto de réis cada uma, pelo preço de 20 contos, ao Sr. triVás!
11
Moser, S111Q0, o qual passa a fazer parte da sociedade.
N. 52.120 - Schilling, Bilhar & Comp. Ltda.--' Capital e
de Janeiro - Contrato n. 36.375 - Escritura de 1 de dezembró"1934 - Retira-se o sócio Richard P. Monsen, cedaddo e tranáleriti,"

suas 10 quotas do valor de 50 contos, importáncia-líquida,
:ócio é brasileiro - Escritura de 8 de abril de 1936: Retira-se'lo"!
Artur Percival Goddard cedendo suas quotas no valor total . ae faa

18.233500 a Douglas James Hillier. - Escritura' de 26 da'
1536: O capital social fica elevado da 600 'contos para 1.200:0001$0("'
diaidido em 240 quotas de 5 contos cada uma, assim distribuicloa-PaU
N. 52.402- Freitas & Walker Ltda. - Capital - Rua do Gaze- Charles Schihtng, 480 contos, Douglas James Hillier '320 Vtiiiika
lacaio n. 117 - Fabricação, venda e representação, pra °malquer mo- 'Idiomas Francis • Keleghan, 200 contos, Rudolt Asehenberger, 11 ;'
dalidade, que melhor convenha es interesses sociais, de aparelhos, contos e Ernesto &movidas Soares, 40 contos - Escritura de 30^
maquinas e instalações destinadas ao beneficio, moagam, secagem, pe- nsvembro do 1937: Paul Charles Schilling das 96 quotas quá Pi]dSli"
- Indeterminado.

meirsção, transporte de produtos animais, vegetais e ui: g orais, 'excetuando-se a fabricação e-venda de tulhas, ecadeira; e peneires tal contos, em partes iguais - Mário Teixeira de Faiai; 44 Artur
Bryan Walker, o primeiro brasileiro e o segundo britànice - 10
anos.

N. 52.103 - João André & Irmãos - Sede: eziaital.
:ua 25
de março n. 897 - Filial: S. Sebastião do Parais° - ..io de

armarinho em geral - 60 contos, em partes iguais - João André,
Calil André e Yuseff André, sinos, solidários - Indaterminado.
N. 52.104 - G. Serena & Comp. Ltda. - Capital - Fábrica e
ecniércio de válvulas registros para máquinas a vapür e condensa'
dores - 100 contos, divididos
em 10 quotas de 10 contos cada uma
- Dr. Olavo de Queiroz Guimarães, brasileiro; (aferína Serena,
italiano, 50 contos cada um - 4 anos.
N. 52.105 - F. R. E. L. (férias Regulamenta
Empresa Limitada) - Capital - Comércio de hotéis e de ESricias Climaté-

ricas e um plano para favorecer o gozo de férias das classes trabalhistas - 10 contos em partes iguais - Lfdio Campos e José Aparecido Ramos Calvoso, brasileiros - Indeterminado, a contar de 10 de
outubro de 1938.
N. 52.106 - Barricas Espirais Ltda. - Capital - Rua Guaieurus
n. 243 - Exploração de diversos ramos de indústria, particularmente
o fabrico de envolueros em artefatos de madeira e de tecelagem Be contos em partes iguais - Agop Kaiserlian, brasileiro naturalizado; Antônio Scigliano, italiano e Pascoal Humberío Amadeu Lare, brasileiro - 5 anos a contar de 1 de novembro de 1938.

na sociedade transfere 32 quotas ou sejam 160 contos a Rudolf ASV!f46.1-'
berger, que ficará com 64 quotas oh i sejam 320 contos.
N. 52.121 - Sociedade Erika Ltda. - Capital n. 43.543 - Retira-se o sócio Henrique Merenholz com 7 Oonto.4'.2
14 quotas de 500$000 que pertenciam ao sócio retirante, seraót's
(lidas entre os sócios remanescentes, que passarão a possuir Cada.'

21 quatas de 5004000, continuando a sociedade com o mesmo
-de 21 contos - Sócios remanescentes,: Guilherme Naegele e .Ars

Rudert.
N. 52.122 - Empresa de ónibus Amarelos Ltda..- Capitgla,.
Contrato e alteração na. 43.130, 43.805, 49.199, 51.667 e 51..7és?• -if
O sócio Giglio Bernini, portador de uma parte de capital. no(.,
GO centos, retira -se da sociedade, pago e satisfeito de seu.saba..a--;
•

14.4

-a- O capital social que era de 333 contos, passa a ser de-273.,apalo
assim ciistribuido entre os sócios: Maurício Vilaça, 1.80 contos,
de Aguiar Leme, 60 contos, Carlos Zim'mcrman 30
.
llodrigues, 1 conto, Pedro Franklin Ferreira, Lazaro Mariano,a1,1c4)WN
&ida um.
N. 52.123 - Ser-afim de Carvalho & Comp. - Capital ma o
trato n. 48.174 - Retira-se o sócio Tomas de . Carvalho,. • oeilea.ao transferindo a sua parte de 5 contos, no capital social, '3 -calaaiat,s
Dr. Aurora Aloé, brasileira, ora-admitida na sociedade 8 . 2 cosassaaaa
:sócio Serafim de Carvalho, continuando o capital a ser o -maaa'..taaa
10 contos, passando o sócio Serafim á ter 7 contos e.a . nova ,saa.aia
acatas. O prazo fica prorrogado por mais 3 anos; começando •aapaca
A.1
rogação em 12 de agosto de 1938 até 12 de agosto de 1941. ;

CouVre
N. 52.124 - Nunca St Comp. T,tda. - Capital
n. 49.569 - A sociedade poderá explorar o comércio de 'Ittra!ija
derivados - '30 contos em partes iguais -- John de Vidrada, natu- artigos cougéneres, podendo instalar filiais em todas as paa(ps.siesaa:
'ta
ralizado norte-americano; José de Freitas e Jorge Francisco Gouveia, uma no Rio de Janeiro, à rua do Lavradio n..115.
;
portugueses - Indeterminado.
N. 52.125 - Giorgi Picosse & Comp. - Capita/ -•-• CRI Y.(1 . 41,0 •
' 21.319, 30.809, 34.973, 38.809;;;!
N. 52.108 - Tannuri & Chacul - Capital - Rua Oriente n. 139 rn LO rít (Ao ns. 17.725, 21.307,
a- Fábrica e comércio de caixas de papelão e artigos congéneres - - Retira-se da sociedade o sócio Dr. Feli pe Buscagliss.Orn'";'21t:'
3.0 contos em -partes iguais - Elias Wady Tannuri e Michel Chaoul contos. Entra para a sociedade, na qualidade de sóçio comaniiiR

N. 52.107 - Andrade, Freitas & Gouveia Ltda. - Capital -

Avenida Brigadeiro Luiz Antônio n. 1.656 - Sôcos e molhados e seus

I:•

;..
Ilayek, libaneses, solidários - Indeterminado.
N. 52.109 - Lourenço, Foz 46 Comp. Ltda. - Capital - Rua
nanaton Prado n. 496 - Metalurgia em geral - 7,5 ecsiies em partes'
iguais - Artur Francisco Lourenço, Ernesto Franel-a a Foz, p.-iaugueaf],s; Miguel, çoronato, italiano - Indeterminado.

o Dr. Vicenta Graziapo, braaileiro f O capital social oont,nua.o
da 1.200:00(4000, sendo do- sócio:Pedro Giorgi, 1. 00QaP0.0 % a:Sta.
,*
;
Pie osSe, 100 .c Onioaa solid &rip a , Dr .• Vic ente. Grapan o;
les, comanditário. O prazo da sociedade fica prorrogado 'até.-3‘1
dezembro de 1941.
AI

,
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Sociedade Industrial -e Mercantil Orlando Ltda. a-- Contrato ri. 48.760 - Em con.sequancla lo tale,
atarito Ov s6cie Angelo Orlando, entra para a sociedade, a eitiva
e:mo D. Joana Prata Orlando, naturalizada brasileira. :0 ,capieal
olitinua mesmo de 150 contos, dividido em 15 quotas -de 10 contes
,da aias,i sim distribuido: Joana Prata Orlando, 80 contos, Angelo
rtando Feilai, 40 coalos e Salvador Orlardo, 30 contos.
aa, !c. a ___ an o né Gil de Oliveira & Comp. Ltda. - Contrato e
tolete-to rs. 51.14a e 51.485 - Adelino Duarte cede e transfere a
n Nua Gil de Otiveirc. as 10 quotas de 5 contos de reis cada uma, que
)s.s
na sociedade.
'estratos socais:
1H.2:46 - Ugolini, Forestier & C'omp. Ltda. - Capital m leeto e. 50.940 - Retiram-se os seios Vicente Forestieri e José
.irca ieri recebendo o primeiro 44:3-15$00a e o segundo .82:355$000.
atieo e ssio, au valor de 200 contos fica a cargo do sócio João
goli
Ire.r.17 - Ilayashi & Ferreira Ltda. - Capital - Contrato
. 45.38a - Tendo sido verificado prbjuizos que absorveram o calai social em sua, totalidade, os sócios João Iwaenateu HaYashi e
enedito dc iqueira Ferreira retiram-se sem nada receberem.
Firmas individuais:
N. Cl .948 - Júlio Fernandes - Capital - Rua 13 de Maio, 352
- Fábrica de estõjos para joias - 2 tontos - brasileiro.
N. 61.949 - huniísio Szukawa -- Capital - Rua Conselheiro
orlado n. O - Fábrica de artefatos de ferro - 2 contos, japonês.
- N. 61.05G - A. J. Martins - Capital - Rua da Gloria, 790 armada, perfumaria e seus derivados - 8 - contos - brasileiro por
(Antôteo José Mattins).
N.. 61.051 - flearique Pagliuca - Capital - Rua Ana .Néri, 28
.- Posto de gazolina - 5 contos - brasileiro - Filial: Rua Volunkrios da Patria n. 190.
N. 61.952 - Gildo Kupfer - Capital - . Rua Ribeiro de Lima
a 160 - Fábrica de artefatos de tee•adas de malha - 40 contos o/ciitC.s.
N. 01.95e - Paulo Sebastião Ferreira Mallet - Capital - Rua
astro Alves n. 63 - Exploração do Laboratório Farmacêutico Mallet
- 5 contos - brmileiro.
N, 01.954 - Júlio Rodrigties - Promissão - ,Secos e molhados
- te contos - espanhol.
N. 61.055 - Manuel Ferreira Piem - Barretos - Açougue
aoo l d.z - braeileiro.
Documentos diversos:
N. 10.908 - Henrique Golorribek - Capital - Atestado de pereisiencia legal no pais e bom procedimento.
N. 10.909 - Manuel Fernandes Lopes - Capital - Atestado
.e peamanencia legal no país e bom procedimento.
N. 10.910 - Folia Hernandcz - Capital - Cancelamento do
em registro de firma n. 60.0.57.
N. 10.911 - Artur Ferreira da Costa - Capital - O ramo de
, ogócio fie mudado para o de tipografia e o estabelecimento transrido
à. rua (:esário
n. 623.
N. 1e.912 - arruda, Silvá & Comp. - Capital - Certidão da
.tudança de nome do sócio Fernando Mendes da Silva alagalhães.
N. 10.913 - Atilino Bartolo - Capital - ao gênero de comermo foi a r licionado, sem aumento de capital, o seguinte: • urna filiai.
om o Tresmo ramo da comércio à chia 7 de Setembro ii. 93, Rio de
arterro, h p la terrefarão e moagem fic café "Delicioso" e unia fábrica
'e laticínios "Bani Ma" estas últimas h rua Lopes de Oliveira, 621,
-mista C1:1: n 1.

ti de Companhias:
N. 11.650 - eom)anbia Brasitera de Café - Sede: Rio de
',ma ^o. riflai: Santas. Exercício arorlo do comércio do café, abran;anca. cro signaèções. compra e venda e exportação, dentro e fora-do
n aia, por c r ia prarria ou de tarceiros, estabelecendo depósitos, fli ‘ interior ou no cate:dor, etc. - 350 contos diodo as em 350 ações de 1 conto cada uma - 10 anos - diretor preede.: .1- 35.o 'retomei Moreira Sales. Diretores: Artur de Lacerda
) irp , > iro, JOH° de Sousa Avelar, Dr. Walter Moreira Sales.
.„ 12.631 - Compantia Prado Chaves -- Santos - O prazo da
•ceaiade fica provogado até 4 . de dezembro de 1971. Nova Diretoria:
ec, p auto da Silva Prado„ direto • presidente. Egard Conceição,
tiretor sacretário, F:ancisco Conceição Serra Negra. Diretor gerente,
ar, Luiz da Silva Prado, diretor gerente.
N. 1.(132 - Fiação e Tecelacem São Pedro S. A. - Capital ata da assembleia a 7, ral eal ,e+arifinária ranlizada em 5 de novembro
te 1938. em que • ¡ rataram do aumento de capital social para
1.0000:G0a$000 e a -r a ação de mais uni lugar de diretor, tendo sido
nareada nova assel.bleia, afim de ser discutida e. votada a reforma
toa estatui:as e atiroan t o de capitai.
N. 1e.e33 - Fação e T.scelagero São Pedro S.
- Capital ata da ra-srmbleia acral extraordinária realizada em 21 de novembro
te
i
os cliatutos fritem refarmarlos e o capital aumentato,
seguinta. fábrica e ondt.. de fine tecidos. produtos e sulierorltitos de algodão r outras fibras . - 20 anos a contar da data da
roeitoicao definitiva. - 4.900:000e0et) divididos em 20.000 ações

!(s,

DezeitIl):.,)

lfrea;

lo 200$060 cada urna. - Para o Lova largo de diretor foi eleito -o Sr.
Rogerio etenevssei, i i cando a Mictaria assim constituida: diretor prefoeeata, Dr. Atirada Evelio de St VS1 Aranha. Diretores adjuntos, 110gério - Cliaivassa e Oscar Angusto m1 Crmargo.
N. 12. - Peritunaria Sanear S. A. - Capital - Exploração
dos produtos dcronenados "Qaina Petróleo" e mais o comercio e indústria Ge Perfumarias em geral - 400 contos dividido tal: 400 ações
de 1 con f o cada urna. - Ude' „aiiinaclo. Diretor presidente: João Batista de Almeida. Wo l fango M aone, diretor comercial. Ari Fachada.
diretor tesoureiro. Aureo Barros, diretor técnico.
Sr. e iedades coepeativae:
N. 15 - Cooperativa de Ciiricultores rio Saroralat - Sieucaba
Documentos de c aistittoção.
N. 16 - Cooperativa dos Plantado:as de'alaaeiGrit ti 5. Pedro
-- Documentos de constituiçãe. Pre,idente, Antenia Secretário, Ezequias Sartis. Superintendente, Norival Guedes Pereira.
N. 17 - Sociedade Caoperativr de Consumo dos 1.,'errovários
companhia Mogiana - Campina - Documentos de constituição. Presidente, t naenheiro Franesio Inácio Homem de Mello, secretario
engenheiro civil Augusto Casar de Andrade . , ae. ente Sr. Ari.eades
Oppermann.
neeire da 1)iplomaf_ •
N. 192 -• Guileerrne d Otiv,d r a Dória - Capital. Superintendência do Ensino Cie iercial.
N. 4 93 - Luiz Mandia
- Escola cia Cantabilidada
Carlos de Carvalho
RESUMO DA sasseo De 29-11-1933

Contratam sociais:
N. 52.128 - Valenet & Cia. - Capital - Avenida São
.Too n, 713 - recauchutagem e reparação de pneus e eamaras de
ar - 80 contos em partes içuais - Wilhelm Walter Valanta, alemão; Kemal Abouchar, libanas, solidários - 5 anos.
N. 52.129 - Química Inglesa Ltda. - Capital - Rua Napoleão
de Barros n. 72 - fábrica e comércio de sabões e congéneres 5 contos - Oto Luiz Hechtner, 3 contos: Valdemar Osvaldo Heckner 2 contos, brasileiros - Indeterminado.
N. 52.130 - L. Martins & Cia. Ltda. - Capital - Rua Gristiano Viana o. 397 - exploração de um laboratório farmacêutico - 5
tontos divididos em 50 quotas de 100$ cada unia - Leonor Martins,
-a; (matas; Luiz Pereira de Luigi, 1 quota, e Romeu Rodrigues, 1
quota, brasileiros - Indeterminado. O nome por extenso da sócia
Leonor Rodrigues Martins.
N. 52.131 - Vaccaro & Filho - Capital - Mia Augusta número 147 - comércio de calçados - 10 contos em partes iguais Miguel Vaccaro, italiano; Nicola Vaccaro, brasileiro, solidários Indeterminado.
N. 52.132 - eitricola Araras Ltda. - Araras - beneficiamento de frutas dos sócios, podendo para tal firmar contrato com iun
exportador ou firma exportadora - 210 contos divididos em quotas de 2:500$ cada urna - Dr. Edmundo Navarro de Andrade, 15
ouotas.: Sociedade Anônima Brasileira Industrial e Agrícola, 12 quotas; Dr. Felix Bege, 10 (violas, suiço; Dr. Artur Held Neiva. 8 quotas; Adolfo e Joel Farchini, 1 quota cada um; Francisco Graziarto,
2 quotas; Dr. Vital Pacifico Homem. 15 quotas: Dr. Armando Navarro Sampaio, 5 quotas: Or. Cincinato Majado Braga, 15 quotas,
brasileiros - 30 anos até 20 de setembro de 1968.
N. 52.133 - Serraria Claro Ltda. - Pilar - beneficiamento,
comércio e indústria de madaira e lenha - 20 contos em partes
iguais - Ernesto Maratzoi. alemão, e Alberto Werner Fink, brasileiro - 5 anos ri contar de 1 de janeiro de 1939.
N. 52.131 - Martini & Galante - Campinas - compra e venda de cereais por atacado, representacõee, comissões e consignações
em geral - 30 contos em partas i g uais - Fernando -Martini e João
Galante Júnior, brasileiros. solidários - 2 anos a contar de 1 de
novembro de 1938.
N. 52.135 - Fabrica de Estopa e Cascrunificio %batia Ltda. -Capital - cont. 42.879 - O prazo da sociedade passa a ser por
tem p o indeterminado.
N. 52.136 - eauvicida Anaaeama Tida, Cngifn] - cond. e
alie. 39.708. 40.532. 42.121, 4.18?. .4(L0$ e 48.137 - A só-ia
D. Zilda Pires Carneiro cede e transfere a Manuel los . do annaida
as 40 quotas de 1 conto de reis cada nina pelo praia) rede de rel..;
50:800e000.
N. 52.137 - Bakman & Cia. - Capital - cont. e alts. 11.084,
11.531, 14.416, 16.188, 16.382, 31..526, 41.917 e 49.500 () sócio
Sigfried Bekman cede e transfere ao sócio Wolfgang Hogo Bekman
150 contos de sua. toada de cápiial, ficando assim a quota do primeiro reduaida a 150 contos e a do segundo aumentada para */.. 4 ) contos.
i2. 138 - Sismotto
Cia Ltda. alt. de O. Sismatto & Cia.
Ltda.
Capital - cora. -e alt. 46.843 e 51.029 - A firma social
passará a girar sob a denominação de Sismotto & Cia. • Ltda
N. 52.139 - Sales Oliveira & Cia. Ltda - Capital - cont. -e
alta. 23.426, 24.670. 30.117, 35.742, 40.014, 41.019, 41.101. 42.029,
45.180 e 45381 - Retira-Se da firma 'o sócio Dr. Álvaro de-Sales
Oliveira pago e satisfeito do seu capital e lucros, na importancia de
559:81”8G5. O capital social continua a ser o mesmo de t.nomor"
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•Ulweica eleva a 6Lla quotaMatricula de riegoc .:ante: •
colitu.s para :;.70 .coinms.
•
N.
3.,036
— Concedida a Pedro Salorniiá, da praça de Arr
Li-dz Maiduilaxio eleva a sua quota pririliiiva
estabelecido
sob
a firma individual,'
t142, aÓU ~tos para 410 Contos. u
Ue i4J

Ilegislro de autoriza:Ao:
Jusé ;...eva a sua quota primitiva de 200 contos, ttunientan,Ja-.a
3 .10 contos. O prazo fica prorrogado até 31—
de 140 emlltrs para
do
N.
2.623
De 41; tvide Bertoni a.
Cairia .1V.n aria Zona
—4.
março ou 11)13. A swiodade contináa, a explorar
Capital.
quetra.
contrato social n. 52.120, da sessão (h 5-11-193ô nc,
N. 52.1.50 — Irnlos Ginilarcli & Cia. alt. de irmãos Gbilar.ii — tratoNo
de Schilling, Hililer & Cia. Ltda., foi - omitido o nome de
,tf'
Bragança — cunt. (irmãos Glillardi alt. de irallos .Ghilardi) Aschenbergcr,
para quem foram-transfelidaS
sáci.'
•rentas
do
1, admitido na sociedade Alfredo Castori, italians. O capital social chard P. Monsen,, que se retirou da soeiedadp.
que era de 65 contos fica elevado para 130 contos responsabilizandoDocumentos de companhias ns. 12.632 e 12..6a3 da mesirr!
su os sócios Artur Gbilardi e Alfredo Csteri pela quota de0 ton- são de
onde se lê "Fiação e Tee,ele.v-t-n São Pedro S.
tos cada um, e lienrique Ghilardi por 30 contos — Cont. 32.76C. leia-se:25-11-38,
"Fiação e Tecelagem São Paulo S. -A..".
DistraLos sociais:
COMPLEMENTO DA SESSÃO DE 11 - 11 - 1938
N. 18.248 — Cascaldi. & Filho — 3Iauá — cont. 49.026 — O
sócio José Bonifácio Cascaldi retira-se sem nada receber por não .ter
Avaliador comercial:
integralizado o seu capital e pelo balanço ter sido verificado prejuizo
N. 519 — José Antônio Fasano
Capital.
que absorveu o capital mais de oitenta por cento. O ativo e passivo
da sociedade ficam a cargo do sócio Miguel Cascaldi, que continuará
JUNTA ,COMERCIA4 •DE PERNAMBUCO
a explorar o mesma ramo'do comércio em asai' nome individual
18.29 — Química Inglesa Ltda. — Capital — cont . 50.784
Durante o mês de novembro p. findo, foram arquivados na e— helena Sellutz e Valdemar Sehutz dissolvem a sociedade, tendo
vendido a mesma aos Srs. Oto Luiz Heehtner e Valdemar Osvaldo Grafaria da Junta Comercial os seguintes documentos:
Hechtner, pelo preço de 5 contes, que é distribuído entre os sécios na
Contratos:
proporção de seus Capitais, isto é, 4 contos á sócia Helena e 1 conto
De
D.
Fado & Comp., Domingos Fazio Sahrinho' e RáSiiao sócio Valdemar.
N. 18.250 — A. F. Amado & Cia. Ltda. — Santos — cont. das Cavaloanti Belo, brasileiros, para exploração do comtéig-i'
44.775 — O sócio Antônio Frutuoso Amado recebe, em dinheiro, a cie de comissões, consignações e conta própria, com sede socid
'
quantia de 31:4S2$ por todos os seus haveres de capital e lucros. O rua da Praia n. 183 desta cidade, com o capital de 20:000$000.'
• De Ferreira & Dias, Luiz José, Ferreira Chaves, João Dias 'de 'Oh-1
sócio Virente Soares recebe em dinheiro 10:493$ pôr todos os seus
vefra, brasifeiros, para exploração do mudam de fabrico de" catixa
haveres de capital e lucros, ficando a sociedade dissolvido.
de papelão, com aéde social à na Joaquim Tavora n. 22,
Firmas individuais:
dado, com o capital de 20:000$000.
N. 61.970 — Miguel Casealdi — Capital — Sede: Mauá — exDe Bassila &.E•cht4a, Elias Bassila e Nicanor de Albuquerkjue
ploraçã.o de paraielipipedos de granito e guias e materiais para tons- lialiôa,
brasileiros, para o comércio de propaganda com anunciog).,t1b;
trução, cumpra e venda — 10 contos — brasileiro.
minosos
a gás neon, com sede social à rua Real da Torre .n.
-çt
N. G1.971 — C. Bertoni — Capital — Rua Tobias Barreto núcidade com o capital de 85:000000. •
mero 10 — fábrica de balanças de alta capacidade — 50. contos — destaDe
•
rt
Nelson S. de Araujo '& Comp., Nelson 3:queira dc ..kratasIp:
italiano (Carina Maria Zonta Bertoni)).
N. 61.972 — Sebastião Vilhan,a Granado — Capital — Rua Ma- Heatflio de Almeida Cruz, brasileiros, para exploração de can:1:414,mo
20 contos
bra- de farmácia com sede social em Canhotinho, neste Estado, à rua»de
.
jor Diogo n. 354 — secos e molhados a varejo
•
Comércio n. 175, com o capital de 50064000. '
sileiro.
De Morelra de Sousa & Comp. Limitada, Dr. José Antônio MoN. 61.973 — João Migliorini — Capital — Avenida Guarulhos
n. 167 — padaria e armazern de secos e molhados — 10 contos -- roura de Sousa, Morais & Tenório e Elias Lopes da Silva, brasilefrog,.
para o comércio de hidastriais e laticinios em gcral, com sede sociai
italiano.- •
N. 61.974 — Hermfnio Brito — Capital — Rua Cantareira mi- à rua Dantas Barreto n. 54 desta cidade, com o capital de réis.
100:000$G00.
fábrica de tamancos — 6 contos — brasileiro.
mero 803
•
N. 61.975 — Décio de Assunção Caldas — Capital — Alameda
De O. Meios & Comp., de Gentil Aze ofedo Melo e um comandi-Barão do Rio Branco n. 48 — casa bancária menos operações de tário com o segredo da lei, brasileiros, para exaioração dá com44.-a
cambio — 50 contam — brasileiro.
eio de bicicleta, motocicleta e seus accessórioa. com sede saioi,aa à
N. 61.978 — . Sinyiti inaue — Pompéla — tsecos e molhados —
De Sousa & Guerra, Domingos da. Silva, portugUêsSs, è Regitr,•
20 contos — japonês.
200O0$000.
N. 61.977 -a- Henrique Stangorlini — São Bernardo — Rua
De Sousa Ktuerra, Doming
os -da Silva, portugnêsNs, oRegiárj.
Santa Filornena n. 57 — tornearia — 7 contos — brasileiro.
nado dos Santos Guerra, brasileiro, para o comércio de confeilfwl....
N. 61.978 — José Baldoino — Barretes — fábrica de calçados ria e bar, com sede social à Praça Joaquim Nedit\co n. 71, desta aci— 10 contos — brasileiro.
dada, com o capital de 40:000000.
• N. 01.979 — Antônio Gomes da Silva — Barretos — fábrica de
De M. S. Pereira & Comp. Limitada,. Manoel da Silva Per1eicalçados — 10 contos — tra sileiro.
N. 61.980 — Utaro Dagaki — Marffa — botei — 10 contos — ra e firma Adriano Dias & Irmãos, portugueses, para exploraçãoadoa
comércio de algodão, mamona, cereais e estivas com sede social.wnit,
japonês.
N. 61.981 — Takeshi Onishi — Manilha — secos e molhados — Angelin, neste Estado, com o capital de •50:000a0 .00.
De I. Néri da Fonseca 8c Comp. Limitada. Inácio Néri da 110,41-,
9 contos — japonês.
seca. Osvaldo Néri da Fonseca, Silvio Néri da Fonseca e Inácio Néti!
Documentos diversos:
N. 10.914 — Pirelli S. A. Companhia Nacional de Condutores da Fonseca Filho, brasileiros, para o comércio de tipografia papelaria encadernação etc., com sede social à rua Visconde de ItamaraElétricos — atestado de permanência legal no pais e bom procedi- cã
n. 782, desta cidade, com o capital de 130:0001.R.a00.•
mento do diretor Sr. engenheiro Gaetano La Villa.
N. 10.915 — Afonso Orlandi — Capital — atestado de permaDe Herm, Stoltz & Comp., Hermann So1Lz. Hans Staltz, Carita
nência legal no pais e bom procedimento.
Hormann -Hunge, alemães, para explorroão de comércio de expoN,
N. 10.916 — Alfred Henry Morris — Capital — atestado de fação e importação com sede social no Rio de Janeiro e filia4 , (;M,permanência legal no pais e bom procedimento.
diversos Estados do Brasil com o capital de 4.900:000$00 .0.
,i•
IV. 10.917 — Pedro Rornero — Capital — titulo de naturalizaAlteração de contratos:
aaaa.
ção de cidadão brasileiro.
De Oavaido Bittencourt de Andrade & •Comr., para a 'retirada
do sócio Osvaldo Bittencourt de Andrade, entrando para a sociedade
Documentos de companhias:
Sr. Luiz Antunes da Costa Filho, brasileiros, continuando q
N. 12.639 companhia Matogrossense de Eletricidade Socie- elo farmai êutico, passando a soctedade a girar sob a firma ijaliza
dade Anônima — Capital — reforma de estatutos, continuando a so- Antunes .Filho & Comp.
tiedade com o mesmo capital de 2.000:000$000 dividido em 10.000
De F. Gaivão & Cornp., pela retirada da alicio Laurindo4'1I,,,».--1(
'ações de 200$ cada uma.
N. 12.640 — Tecidos Japoneses S. A. — Capital — comércio de reira da Silva Júnior, pago e satisfeito de seus haveres pairando,
tecidos em geral — 50000$0000 divididos em 250 ações de 200$000 para a sociedade o Sr. Jeed Pio Jaime Gaivão. brasileiros.
Cada unia — 10 anos — diretor-presidente, Dr. Turenne Cunha; di- miando o mesmo capital social e a firma a girar sob a iMesm'á".i.ri'o3
Xetor-gerente, Miguel Almeida; diretor-tesoureiro, Edgar Aquino. ZãO socil.
.
,
N. 12.841 — Empório de Fazendas S. A. — Capital — comérDe Oscar Amorini & Comp., prorrogando o prazo do enali-ailaa)
do de tecidos e outros artigos cuja erxploraoão seja resolvida em as- social, continuando em vigor as demais cláusulas.
iftnnbléia geral — 30 anos — 500 contos divididos em 500 ações de
De R. Carvalho & Comp., pela retirada do joterx-issatio Eni. • F.,
conto cada uma.
José Martins, continuando ettn vigor as demais .1•e1441841i,
N. 12.612 — Companhia Castel5es — Capital ata dá usem- nio
tetéia geral extraoialinária realizada em .25-11-8 em que o capital conflito social.
De A. Marselete &
elevamio-se o capital .soolal c cr.a a-.
ficou elevado para 7 mil contos dividido em 35.000 atiles de 800$000
guando a *soledade a girar 'Sob a n:feeana razão sociala
,
truta uma.
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De Orlando Amorim Silva, brasileiro, para o comércio de de-,
astr.-s.
De M. Pires &. t..uoip., pela retirada do sócio Manuel Pires Len- pósito de secos no Beco do Quiabo n. 68, desta cidade, com o 08-11
. arite-, pago e satisfeito de seu capital e lucros, ficando o ativo e pitai do 2:000$000.
De João de Arruda Cordeiro, brasileiro, para o comércio
aarse
. ivo da mesma firma a cargo do sócio José 'Meia da Costa AIferro velho, à Praia do Santa Rita, desta cidade, com o capital da,
c, ,que Mama o seu capitai em 57:085$71t.
Da arques, & Comp. dissolvendo-se a socriadade nada reeepen- 10:000$000.
Do António Freire, brasileiro, para o comércio de fabrico de
'.o o sócio Erlin Barburger e recebendo os outros sócios 500$000
bebidas e torrefacão de cafe, à rua 13 de maio n. 97, Pesqueira,
ada.
com o capital de 10:000$000.
Da &varina & Monte pOla rotirada do sócio Serafim'José Ro- Pernambuco,
De R. Napomuceno, brasileiro, para o comércio de Casa de
le; pago e satirafeito de seus haveres ficando o ativo e passivo da Pasto
à Avenida Cruz Cabugá n. 1.313, desta cidade, com o capite./
:asma firma a cargo do sócio Seoundino iligno do Monte, que es- de 2:000$000.
trito e seu capital na quantia de 9:640001!,.
Do Adriano Coppietera, brasileiro, para o ooméroio de sorve,
DO • M. Aldaher &Gonap., dissolvendo-se a sociedade nada reteria, bar e outros ne gócios à Avenida Herculano Bandeira, n. 123,
aheado, os setas componentea que se . do plena e mútua qui- Pina com o capital de 5:0003000.
toCo.
De J. Sales, brasileiro, para o comércio de depósito de cereais,
Registros de firmas invisitioia:
à rua Tobias Barreto n. 388, desta cidade, com o capital de
Do Viuva M. Albuquerque brasileiro, para o comércio de ia- 4:000$000.
rico • de perfume a Avenida Norte n. 5, desta cidade, com capital
De Domingos Rodrigues Ferreira, brasileiro, para o comércio de
ta()60$040.
panificação à Avenida Joaquim Nabuco n. 29. Olinda. com o caNa Polar Muler, alemão, para o ~Creio de represantações e pitai de 10:000$000.
lotai, própria à rua Floriano Peixoto n. Si, dota cidade, com o caDe D. Fázio 8: Companhia.
ital. de 3:O0600.
De G. Macedo & Companhia.
De • Franco de Holanoa Cavalcanti, boasaliro, nora o comércio
Procedência: Refinaria Brasileira de Oleos e Graxas S. A. Asas. lahrico do sabão rua Conoolheiro João Alfredo n. 69. Palmasunto: Solicitando autorização para funcionar.
com e oapi tal de 5 :00040'0-0.
Despacho do Sr. diretor geral:' Satisfaça as exigências. (Proa.
De Luiz Beltrão, brasileiro, para o cornéicio do farmácia à rua
- aão Pessoa n. 112. Chã de Alegria, desta cidade, cem o capital de ri. 4.982-38).
:04440-0,0 .
De Evitásio de Aguiar _Moco. brasileiro, para o comércio de peConselho Nacional do Trabalho
dono fabrico de vinagre Av. 17 de _kg .. .Goto n. 2.538, com o capital
f:000$4:100.
CONSELHO PLENO
Da José de Sousa Leal, brasileiro, para o comércio dã fazenda e
Processo n. 16.165/38 - Vistos e relatados os autos do processo
totb.aitos'. em Serrinha, Glória de Goiatiá. Pernambuco, com o caem que a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da
itaa 0(.1 :0014000.
De Josa5 Bezerra de Carvalho, para o comércio do farinha de Bragança, submete à apreciação deste Conselho a sua proposta
ianctiôoa, em Santa Luiz. Glória de Goiatá. Pernambuco, com ca- orçamontária para o exercício de 1939:
ia' tie 5:000t0000.
l'ando orle as dotações propostas para o custeio dos serDo Ernesto Bezerra do Carvalho, brasileiro, para o comercto viços médicos hospitalares estão dentro do limite estabelecido pela
a farinha de* mandioca em Carriarinho - Glória de Coijá l'rriin ; co fio art. 25 do dec. n. 21.081;
tatlai.co, com o capital do 15 :000$000.
Considerando que as dotações propostas para *as despesas ada•
•De Ernesto Bezerra do Carvalho, brailoiro, para o comércio de ministrativa.s não excedem as percentagens autorizadas pelo Corta
acialha de mandioca, em Camarinho Glória de Goit(t - Per- selho, no exercício de 1938, para Caixas de receita e contribuia
muhueo, com o capital do 20:000$41)00.
çilo cm a,i iodos roais ou -menos equivalente;
Do António Francisco Travassos. brasiiciao. p ara o -nnir-rcm tie
Considerando, que os aumentos no quadro do pessoal deverão
;,Ircearia à rua Silva Jardi ro - Gloria do (asios pornambneo. constituir projeio a parto para deliberação em separado;
;os). • o capital de 2:000$000.
tiasaiva o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena,
De Ernesto Lopes de Vasconcelos, brasileiro, para o c000.,,,a aprovar o orçamento apresentado, resalvados os acréscimos que poro
mercearia
à
rua
Ciclo
Camoello,
n.
Co
Gloaia
d.T
Goitá
-•
veutura resultem de aumentos no Quadro do Pessoal médico ou da
ernambuco, com o capital do 5 :00000(1.
Secretaria.
Do Manuel Almeida Pereira da Costa, brasileiro, p ara o comér• Rio do Janeiro, 15 de dezembro de 1938. - Francisco Barbosa
te de mercearia à rua Silva Jardim - Gloria de Goitá - de Rezende, presidente. - Osvaldo Costa Atirando, relator.
cassambuco, com o capital de 5:00(4000.
Fui presente - J. Leonel de Rezende Alvint, procurador geral.
Damião Gomes Pereira, brasileiro, para o comércio de caProcesso n. 12.876/38 - Vistos e relatados os autos do Processo ,
ca:tia, a gedão, e mamona. à rua SioiAra Cara po3 n. •06 - Glória em que o Sindicato dos Ferroviários da Vitória e Minas solicita a
- Pernambuco, com o capital do 5:0008000.
concessão do um empréstimo de 50:000$000 (cincoenta contos de
Do Antônio Texeira ilacelar, brasileiro. ostra o comércio de qui- reis), para adaptação, em hospital, de um prédio de sua proprieda•
Glória de Goitá - Pernambuco, de, silo em Argolos, distrito da Cidade do Espírito Santo:
arda á 'rua Ceio Cam p eio s/n
,int o , capital do 1:000$000. - •
Considerando que se trata de .assunto extranho às atribuiçXea •
lau idocieeiano José Veloso. bra.-,-ileiro. para o comércio de pa- deste Conselho, a quem cabe tão somente fazer cumprir ao disposiaiaia a roa Manuel Morbo n. - Glória de' Goitá - Pernambuco, ções legais o regulamentares referentes às Caixas e Institutos do
ofil a eoil ai 'do 3 :000$000.
Aposentadoria e Pensões;
1.. Regis, brasileiro, para o comércio ,r1c tintas' à rua Paulino
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena,
:000t4R.M.
lt,3 , .a e . 79, desta cidade, com o rowital
não tomando conhecimento do pedido, submeter o processo à contte N. T. Comber, brasileiro, para o crinércio de fiscalização sideração do Exmo. Sr. ministro do Trabalho.
o r,,,i•ca.! n-n rias e comissões à Avenida Rio Branco a. 192• 1° andar.
Rio do Janeiro, 15 do dezembro de 1938. - Francisco Barbosa
.itio o eaoial do 5:000$000.
•
dc Rezende, presidente. - José L. Salgado Scarpa, relator.
Po Olacílio Correia do Andrade, brasileiro, para o comércio de
Fui presente - J. Leonel de Rezende Alvim, procurador geral.
•
à rua João Pessoa n. 110. Chã de .Alegria --Pernambuco,
Processo n. 13.101/38 - Vistos e relatados os autos do processo
c.rn o capital do 3:000$000.
em que o ispetor de previdência Dr. Francisco de Matos Vieira
Do Euzébio Pereira Lins, brasileiro, para o comércio de miude- submete à apreciação, deste Conselho o relatório de inspeção e toara, a roa João Pessoa, Chã do Alce-ria - Pernambuco, com o ca- mada de contas, dos exercícios de 1932 a 1935, procedidas na Caixa
sita do 1:000000.
de Aposentadoria o Pensões da Imprensa Nacional:
Do Virgílio Francisco Costa, braaileiro, para o comércio de mor- Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, aprocarta à Avenida Joaquim Nabiteo n. 25 - Glória de C iroitá - Per- var o relatório apresentado, com as medidas nele sugeridas e obrambuco, com o capital do 5:000$000,
seguintes:
De Heleno Alves de Oliveira, brasileiro, para o comércio de servações
nos termos da jurisprudência vencedora neste Conselho, não
Maria e mercearia, à rua Ciclo Campeio ri. A10 - Glória de Goltá caboa)descontar das pensionistas importâncias destinadas ao paga- Pernambuco, com o capital de 5:000$000.
mento de empréstimos contraídos pelos instituidores da pensão,
Do Diornedes da Costa Gomes, brasileiro, para o comércio de desdo que esta pensão tenha fundamento no art. 59 do Dec. núeio
n.
82'
Glória
de
Goitá
Perneroearia à rua • Cleto Camp
mero 20.465, de 1 de outubro de 1931;
aambuco, com o capital de 2:000$000. •
b) não é necessário seja oficiado à Justiça a propósito dos pa'Do 'Luiz Ramos Moreira, brasileiro, para n comércio de mercea- gamentos
feitos aos herdeiros do aposentados falecidos, desde que se
o padaria à Avenida Joa q uim Nabuco- n. 20 - Glória de Golta - trata, apenas, do pagamento de pensão de aposentadoria (herdeiros
Pernambuco, com o capital de 5:000$000.
de Celestino Manuel da Costa e de Maria Archangela Olabis Sousa
De Francisco da Costa Negromonte, brasileiro, para o comércio Batista);
fto mercearia à rua João Pessoa n. 9 Glória de Goitá - Per,c) que seja suspenso o pagamento da pensão dupla feita a
nan1.1suoca com o capital de 1:000$000.
D. Ana Jaoquina Naldi, com infrneão no disposto no art. 57, do
João
Jacinto
Velos°,
brasileiro,
para
o
comércio
de
fazem
que mais lhe
De
Per- Doo. n. 20.465 citado, cabendo a ela optar pela
Glória de Groitá
Avenida Joaquim Nabuco n . .
-ias
convier.
capital de •5:000$400a
nambuco,
Rio de :Janeiro, 8 de setembro de 1938. - Francisco Barbosa
Do R i a i la lar Monte, brasileiro, p:-,ra o comércio de estivas de Rezende, presidente. - Oscar Saraiva, relator.
- Recife, com o cas
a retalh o s asso (aonde do Irajá ri. 650
Fui presente - J. Leonel de Rezende Afvirn, procurador geral.
OMM do 5:or2$000.
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'Considerando que, por - falta de amparo legal, tem este Conselho.
Proc. n. 13.142/38 -- Vistos e reiatades os autos do pedido de .
férias de Alziro Jegues Onrique submetido a este Conselho pelo Con- negado deferimento a reclamações semelhantes;
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, julgar
selho Administrativo do Instituto de Apesentadoria e Pensões dos
improcedente a reclamação formulada.
Comerciários, do qual é o requerente funcionário.
Rio de Janeiro, 20 de outubro cio 1938. — Francisco Barbosa de
Considerando que a atribuição para decidir o assunto P g tá deferida por lei, exclusivamente, ao presidente do Instituto, conforme de- Rezende, presidente. — Eduardo V. Pederneiras; relator.
Fui presente. — J. L.?onel dc Rezende Alvim, procurador gera'..
termina o art. 108, alínea h, do regulamento anexo ao decreto núProc. 11. 9.511/33 — Viates e relatados os autos do processo
mero 183. de 26 de dezembro de 193a;
em que a C.s'eas de Apoaentaamaa • adensões de Serviços Públicos UrResolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão p lena, ma.n- banos, em laoania: trazendo ao conhecimento deste Conselho que a
hr restituir o processo ao Instituto para que decida originariamente, firma Alfredo Fayed & irmão (da Empresa Força e Luz de Catalão)
como lhe compete.
além da quantia recolhida do Banco do Brasil, cobrada corno quota
Rio de Janeiro, 20 de Outubro de 1938. — Franczscr. Barbosa de de previdência até dezembro de 1935, arrecadaram desse período em
j'ezemle, presidente. — José L. Salgado Searpa, relator.
diante, até dezembro de 1937, mais a importância de 4:413$020
Fui presente. — J. Leonel- de Rezende Moi" procurador ge- (quatro contos quatrocentos e traze mil o vinte réis), tarnbem referente a quota de previdencias ce isulta si a mensalidade dos empregados, com a respectiva joia e a contribuição da Empresa, deverão
Proc. D 11.497/38 ..._ 'Vistos o rebitado 41R autos ato processo ser
desde janeiro de 1932 ou somente depois da incorporaem que a Caixa de Aposentadoria e Pensões' dos ferroviários da Es- ção cobrados
dos mesmos empregados à Caixa em apreço:
trada Santa Catarina submete à apreciaaelc deste Conselho o pedido
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena,
de seu associado, Francisco Itunze, relativo à concessão de urp em- respondendo a consulta, declarar que a firma em apreço deverá canis
prestimo de 8:000$000 (oito contos de reis), destinado a liberação tribuir para a Caixa de Aposentadoria e Pensões a partir da data dá
de hipoteca que grava o prédio de sua propriedade, silo no Beco incorporação de seus empregados à mesma instituição.
Manuel Barreto, em Blumenau:
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1938. — Francisco Barbosa de
Considerando que o pedido se enquadra no disposto da alínea Rezende, presidente. — Eduardo V. Pederneiras, relatei..
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Alvim, procurador geral.
do art. 5° do regulamente baixado com o decreto 1.749, nada,
Proc.. n. 9.506/38 — Vistos e relatados os autos da consulta
pois, havendo a opór á opera.. pretendida;
que ao Sr. ministro do Trabalho, Indústria e Comércio dirige Rempt
Considerando, mais, que o assoniad) oferece, Pnino earantja
sua dívida de 8:000000 (oito contos de réis), um iMÓVe: que tem Tobias de Gryp sobre sua situação perante o Instituto de Aposentaapenas cinco anos de edificação e que foi estimado em 37:330$090 doria e Pensões dos Industriados:
Considerando que o Sr. ministro da Justiça esclareceu que
(trinta e sete contos trezentos e trinta mil réis), pela profissional em face
dos arts. 1° e 40 do decreto-lei n. 24, de 29 de novembro
'que o vistoriou;
de 1937, a proibição de acumular proventos de aposentadoria se
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, do. extende às que forem concedidas pelas Caixas e Institutos de Apoacordo com o parecer da Procuradoria (eral, deferir o pedido for- sentadoria e Pénsões, não sendo licito, portanto, acumular benefícios
ro:lutado, devendo comparecer ao ato da escritura a credora hipote- de duas ou mais instituições de previdência sscial;
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena
cária, afim de receber, dar quitação e autorizar a baixi na hipotéca.
mandar responder negativamente à consulta, pais o interessado já é
Oe /firma a ficar a Caixa como primeira e única credora.
.associado obrigatório do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Resolve, outrossim, determinar à Caixa que:
Comerciários.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1938. — Francisco Barbosa de
a) conceda o empréstimo a Francisco hunze e sua mulher, os
Quais deverão apresentar todos os recibos de quitação dos impostos Rezende, presidente. — Alvaro Corrêa da Silva, relator.
Proc. n. 4.651/36 — Vistos e relatados os autos dos embargos
prediais, assim como do que sobre o imóvel não 'corre nenhuma
opostos pelo Dr. Gaudêncio Cesar de Melo Sobrinho à decisão da
execução:
h) exija dos devedores certidões negativas de protestos de Mu- 1•a 'Câmara deste Conselho que por acordão de 6 da julho de 1937 jul]os e letras e, no juizo comercial, de que não corre nenhuma uOão gou improcedente a reclamação contra o ato da Junta Administrativa
ou execução contra o casal e as demais exigidas no modelo n. 22 da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da Central
que o demitiu do carsao do médico da mesma Caixa:
das instruções aprovadas p or este Conselho para regulamentar a do Brasil
Considerando que a comissão de inquérito não opinou pela resaplicação do decreto n. 1.749 citado.
do ernbarganta;
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1938. — Francac.) Barbosa de ponsabilidade
• Considerando que o depoimento da única testemunha de acusaRezende, presidente. — Oscar Saraiva. relator.
ção não serve de prova por s.s r ele o interessado direto;
Fui presente. —' J. Leonel de Rezende Alvinz, procurador geConsiderando que a demissão do embargante resultou de um
ral.
processo ser» prova e no qual somente uma testemunha — e essa
Proc. n. 11.49e/38 — Vistos e relatados os asfasa do processo mesma sem condições de credibilidade — afirma fato escandaloso
em que a Caixa de Aposentadoria e Pensões' dos Ferroviários da Es- e sabido ene "testis unus. t eat's milins";
Considerando que de ledo o processo se verifica o conceito e a
trade Santa Catarina submete à apreciação deste Conselho o pedido
referente à concessão de um empréstimo no valor de 50:000$000 capacidade moral de une goza e embargante aia exercício de ;eia
• (cinquenta contos de réis), para seu associado Alcides Garcia, nest1- profissão de médico;
Considerando que dos autos não consta e. Seór da ata da sessão
nado à liberação de dívida hipotecária que grava o prédio do sua
em que a Junta resolveu demiti-1o, havendo, unicamente uma inforpropriedade, sito à rua 7 de Setembro n. 85, em Blumenau:
Considerando que do laudo de vistoria e avaliação, levado a efei- mação do presidente da mesma coro a indicação de nomes que teriam
opinado pela demissão do embargante, três membros, enquanto que
to por-profissional idóneo, se depreende que o imóvel dispõe de todois outros votaram -unicamente no sentido da remoção do embarinstalações
higienicas
e
utilitárias
indispensáveis:
das as
gente. absolvendo-o da acusação;
Considerando, mais, que nada ha a opôr à transação pretendida,
Considei ando que ó relatório da própria comissão de inquéritd
afirma não ter Podido obter informações positivas sobre o arguide
desde que sejam rejuvenescidas todas as certidões negativas do costume, exigidas no local da tranzação de acordo com as leis federais es- contra o embargante, admitindo que "tudo não passe. de um protadoais e municipais, em vigor, até o dia da lavratura do contrato de duto de circunstâncias desconhecidas para a comissão
Considerando que o marido da suposta vítima, única testemuempréstimo com garantia hipotecária do terreno e casa (o que deve"
na do acuarção continua coabitando com sua esposa depois de ter
ficar claramente expresso na escritura a ser lavrada);
narrado os fatos de maneira que seria indispensavel o conssraia
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, demento da mesma;
ferir o pedido, devendo ao ato da escritura comparecer a credora
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, ra.hipotecária, afim de receber, dar quitação e autorizar a baixa na hiceber os embargos, por oito votos contra cinco, para reformar o
potéca, de forma a ficar essa como primeira e única credora.
acordão embargado e anular a demissão do embargante.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1938. — Francisco Barbosa de
Resolve, outrossim, determinar à Caixa que observe tambem a
apresentação, neste ato. de todas as certfriões negativas de que trata Nzende, presidente. — Arthur Pastos, relator.
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Alvim, procurador geral.
o Modelo n. 22 das instruções baixadas• para regular a aplicação
Processo
n. 74213S — Vistos e relatados os autos do processi
do decreto n. 1.749.
em que • Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários solicita
Francisco
Barbosa
de
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1938. —
a êste Conselho nova - apreciação da matéria referente à consulta forRezende, p residente. — Arthur Bastos, relator.
mulada pelo inspetor de previdência Evendro Lobão dos Santos meFui presente. — J. Leonel de Rezende Alvira, procurador ge- bre o cumprimento, por parte do mesmo Instituto, da cireular númeaci
ral.
2-4138, de 3 de janeiro último:
Considerando que a inspetoria deixa N .. r que - r el e 'os a l a 5,
Proc. n. 1.274/38 — Vistos e relatados os autos do processo em
que os associados da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferro- os médicos do Instituto, que respondem aos quesitos formulados nos
viários da Central do Brasil, Otávio Ferreira de Sousa e Arquímino laudos médicos, indicam às vezes que o examinando está "tempora'Araujo dos Santos, adquirentes das casas da travessa Comendador riamente" inválido, por mais do um ano;
Considerando, nessas condições, que a mesma inspetoria entende
Philips, no Meyer, recorrem da decisão da respectiva Junta Adminisque, uma -vez declarada a invalidez, no laudo médico, por mais de
tredve; que lhes mandou debitar, respectivamente, as importâncias doze
meses, deve o Instituto, dêsde logo, conceder à aposentadoria, o
de 842$200 (oitocentos e quarenta e dois mil e duzentos réis),
812St900 (oitocentos e setenta e dois mil e novecentos réis), de juros que se não verifica, eis que o mesmo pretende conceder até rim
ano o auxílio-enfermidade, em primeiro lugar,'
do mora, pelo atrazo no desconto das suas mensalidades;
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Considerando, porém, que na nossa legislação sabre a ?revidemsocial não foi estabelecido o seguro — doença, quando bate devia
ser o cuidado principal do legislador, justamente para se evitar o
erro de se concederem aposentadorias par invalidez temporária;
Considerando, ademais, que a legislação é omissa no caso, e, como
está contra os sentimentos de humanidade manter no trabalho um
homem eeferme, sujeito a ter agravado o seu mal como não é social
que se obrigue o contá g io da inolistia no trabalho coletivo (tuberculose, por exemplo) —, a qual pede ser curada .dentro de período
mais ou menos breve, teve este Conselho que adotar o critdrio
consentir que, ne-5 casos de inole , 1 ia curável dentro de determinado
prazo, seja o associado afastado ear invalidez, embora êle não seja
um inválido na forma da lei. obrganilo-se a Empresa a readmiti-lo
quando venha a se restabelecer;
Considerando, asdm, que. beni emiciliireenilendo a lacuna da nossa
leeislaeão, o Exmo. Sr. Dr. Luiz i\ociaisto do Rêgio Monteiro, 1 0 vicepresidente aiste Conscllie, p curei ajoni o defeito, instituindo urna
ao seguro-doença;
comissão para rlcinar uni
e‘i-sociado está considerado doConsiderando que, rliiscic flw .
mas erijo restaliclecimicido : deverá veriiicar ao cabo de um
ou mais aluis, o mais razoá y il é :. conCeSSãO de auxílio-enfermidade
pelo primeiro ano e, :A deo is, a o estado de saúdo o exigir, será
et:meei-H( 1 a a ariosentactoria:
Gotisii:crando, ai nl, qiic o iimprimento do acórdão de 17 de
março último traria a da a; cielitiiidoria temporária e,
es-identemente, uma tácita revogiii•iin do ert. 66 do decreto número
54:
Consid ,:rando que. cio ieIaç ao segundo ponto do pedido do
Instituto, o decreto-lei n. 24.784, em seu art. 114, parágrafo único,
determina a interposição de recairei, os-o!!icio, para êste Conselho, das
decisões das Juntas o Conselliezi Aiimin l -trativos das Caixas e Institutos de Aposentadoria e Pe:ddes. tele concedam os benefícios ali
previstes;
Considerando que o decrete n. 54, de 1934, mero regulamento
do Inst i tutio, não tem o rnrit de revogar êsse decreto-lei, sendo
certo que o decrete-lei n. tY27, de 18 de agosto último, manteve o
referido recurso, que as Caixas e Institutos são obrigados a observá-lo:
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, adotando o parecer emitido pela Procuradoria Geral, retificar o acórdão
de 17 de março último, na parte referente à aposentadoria temporária e à concessão de auxilio-enfermidade, e determinar a expedição
de uma circular terminante e urgente a todas as Caiyas e bastitutos,
afim de que remetam todos os processos de concessão de benefício
para efeito do recurso ex-officio, devendo os inspetores de previdência verificar o cumprimento intecral da mesma.
Rio de Janeiro, 6 de outubro do 1938. — Francisco Barbosa de
Rezende, presidente. — Alvaro Corrêa da Silva, relator.
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Alvim, procurador geral.
Processo n. 2.396-38 — Vistos e relatados os autos do processo
em que a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Serviços de Tração,
Luz, Força e Gaz do Rio de Janeiro, solicita a êste Conselho a Concessão da verba especial de 1.059:784$200 ( mil e cinquenta e nove
contos, setecentos e oitenta e quatro mil e duzeetos réis), para a
aquisição do material necessário à instalação de seu novo posto médico:
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, de•ferir o pedido formulado, determinarei.° à Caixa:
a) que adquira o material de urna só vez, porquanto, sendo o
pagamento efetuado à vista, na entrega, poderá a mesma r tbter dos
vendedores o desconto usual no comércio;
b) que apresente a este Conselho, para exame e controle, todos
os comprovantes das despesas feitas;
c) que relacione e avalie, em eumpsimento à diligência já determinada no voto de fls. 45, o meteriel atualmente existente, para o
aproveitamento do mesmo na nave Ode, procedendo o respectivo
inventário.
Rio de Janeiro, 28 de nevenabro de 1938. — Francisco Barbosa
. de Rezende, presidente. — Ilum,berto Smith de Vasconcellos, rei Miou.
Fui presente. — J. Leonel d .. Rezende Aivim, procurador geral.
e relatados os autos do pedido
Processo n. 9.539-38Violes
-de reforço de verbas da Gd di de Aposentadoria e Perlst3e3 dos Serviços de Tração, Luz, Forçi. (lrw do Pio de Janeiro para liquidação
das contas relativas a modifeações e acréscimos do projeto para a
construção do prédio-séde e ettimação cias instalações dos serviços
respectivos:
Considerando que tendo a Caixa procedido como estipulara este
: Genselho por acordão de 7 de outubro de 1937 no processo número 4.364-36, a despesa realizada de 133:979$600 (cento e trinta e três
contos, novecentos e setenta e nove mil e seiscentas réis) está em
.condições de ser homologada;
Considerando que as verbas discriminadas no total de réis
•
i119:301$000 (cento e dezenove contos, trezentos e um mil réis) po!dem ser autorizadas de vez que a Caixa remeteu todas as propostas
Idos construtores, bem corno um relatório detalhado justificando os
jpreeos neles consignados;
Considerando que a verba de 37:47(4000 (trinta e sete contos,
;quatrocentos e setenta mil réis) solicitada sobre a rubrica "Material
¡Permanente" está devidamente justificada e que sobre a que figura
sob a rubrica "Material Permanente" de 17:870$000 (dezessete contes , oitocentos e setenta mil rdis), destinada h. aquisição do protelei-
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.ras de aço para o arquivo e casa forte deve se man'iestar a Contadoria;
Considerando que sobre as verbas para a instalação de um novo
cabo e força, venezianas e ' Carteira Predial, somando 19:620$000
(dezenove contos, seiscentos e vinte mil .réis), a Caixa não eemeteu
propostas detalhadas, sendo exagerada a verba de 1:000$000 (quatro
contos de reis para os reparas na Carteira Predial, devendo, portanto, posteriormente, a Caixa prestar contas de sua realização e dependendo o pagamento da verificação dos serviços executados;
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, homologar as despesas autorizadas pelo referido acordão o conceder
as verbas pedidas, ficando a destinada a "Material L'erniatiente" condicionada ao exame da Contadoria.
Rio de Janeiro, 15 do dezembro de 1938. — Francisco Barbosa
de Rezende, presidente. — Arthztr Bastos, relator.
oPoeuradOr geral.
Leonel de nezende
Fui presente. __.
Processo 11. 8.148-38 — Vistos e relatados os autos na consulta
que o Exmo. r. linistro do Trabalho, indústria e Com&cio dirige o Instituto de Apo:sienlacloria e Pensões dos Industriarios sobre
a inelusão de um associado facultativo que já está em tal situação
no Instituto de Aposentadoria e Pensões tios Comerciários, a qual foi
encaminhada a este Conselho de ordem ao S. Excia.:
Considerando que o _faxino. Sr. Ministro da Justiça esclarece que
a proibição de acumular proventos de aposentadoria se extende às
que forem concedidas pelos Institutos e Caixas de Aposentadoria e
Pensões, conforme se depreende do art. 1 combinado com o art. 4.
do decreto-lei n. 24, de 29 de novembro de 1937. não sendo, portanto, licito acumular benefícios de duas ou mais instituições de
previdência social;
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, mandar restituir o processo a S. Excia. o Sr. Ministro opinando contrariamente ao objeto da consulta.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1938. — Francisco Barbosa de
Rezende, presidente. — José L. Salgado Scarpa, relator.
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Alvim, procurador geral.
Processo n. 17.6 ,12-38 — Vistos e relatados os autos do processo
em que a Caixa de Aposentadoria e Pensões do Serviço e Urbanos
Oficiais, em Fortaleza, submete à apreciação -deste Conselho a sua
proposta orçamentária para o exercício de 1939;
Considerando que as dotações propostas para o custeio nos serviços médicos hospitalares execedem o limite estabelecido pelo porá..0
grafo único do artigo 23, do decreto n. 21.081;
Considerando que embora as dotações propostas para as despesaq
administrativas excedem as percentagem autorizadas pelo E. Cona
selha, no exercício de 1938, para Caixas de receita e contribuição de
associados mais ou menos equivalentes, a sua exiguidade as justifica;
• Resolvem os membros do Conselho Nacional do Trabalho, reunidos em sessão plena, aprovar a proposta apresentada, reduzindo-se,
porém, para 1:130000 a dotação global destinada ao (miei° dos
serviços hospitalares.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938. — Francisco Barbosd
de Rezende, presidente. — Americo Ludo/f, relatar.
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Alvim, procurador
Processo n. 467/38 — Vistos e relatados os autos do processai
em Que a Caixa de Aposentadoria e Pensões do Serviços Urbanod
Oficiais, em Manáus, submete à apreciação deste Conselho a sue;
proposta orçamentária para o exercício de 1939:
Considerando que as dotações propostas para o custeio dai
serviços médicos hospitalares estão dentro do limite estabelecido,
pelo Parágrafo única do art. 28 do dec. n. 21.081;
Considerando que as dotações propostas para as despesas administrativas, exceto a relativa a "Material de Consumo" não excedem
as percentagens autorizadas pelo E. Conselho, no exercício de 1938,
para Caixas do receitas e contribuição de associados mais ou menos.
equivalente:
Resolve os membros do Conselho Nacional do Trabalho, reunidoi
em sessão plena, aprovar a proposta apresentada, fixando-se, porem,
em 1:400$000 a dotação da verba destinada a compra de impressos.
e material do expediente.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1935. — Francisco Barbosa
de Rezende, presidente. — Artur Bastos, relatos.
Fui presente — 3. Leonel de Rezende Alvim, procurador geral.
PrOteS. ii. 14.9261'38 — Vistos e relatados os autos do processes em ano a Caixa de Aposentadoria e Pensões do Serviço Ura
bano por concessão em Bolem submete à apreciação deste Conselho
a sua proposta orçamentária para o exercício de 1939:
Considerando quo as dotações propostas para o custeio dos
serviços médicos o hospitalares estão dentro do limite estabelecido
pelo pará grafo único do art. 23 do decreto n. 21.061;
Considerando que as dotações propostas para as despesas administrativas não excedem as percentagens autorizadas pelo E. Cotia
selho, no exercício de 1938, para Caixas de receita e contribuição.
de associados mais ou menos equivalentes;
Considerando, quanto ao orçamento da Carteira de Empréstimos, que a despesa proposta é proporcional ao capital autorizado;
Resolvem os membros do Conselho Nacional do Trabalho, reunidos em sessão plena, aprovar o orçamento geral, bem como o da
Carteira de Empréstimos.
Rio de Janeiro. 15 do dezembro de 1935. — Francisco Barbosa
de Rezende. p residente. — Augusto Piranhas Fonlenelle. rolai ar.
Etti presente — J. Leonel de Rezende A;eint,
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Processo n. 14.115/38 — Vistos e relatados os autos do proOen° em que a Caixa de Aposentadoria e Pensões do Serviço Urkbanos Oficiais em Campos, submete à apreciação deste Conselho
sua proposta orçamentária para o exercício de 1939:
Considerando que as dotações propostas para o custeio dos
•serviços médicos o hospitalares estão dentro do limite estalecido pelo
parágrafo único do art. 25 do decreto n. 21.061;
Considerando que as dotações proposta para as despesas admiXlatrativas não excedem as percentagens autorizadas pelo E. Conjoelho, no exercício de 1938, para Caixas de receita e contribuição
Øe associados mais ou menos equivalentes;
Considerando, quanto ao orçamento da Carteira de Empréstimos,
,que a despesa proposta é proporcional ao capital autorizado;
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena,
aprovar o orçamento geral, bem como o da Carteira de ErnprésRimos .
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1935. — Francisco Barbosa
kls Rezende, presidente. —Oscar Saraiva relator.
,
Fui presente — .1. Leonel de Rezende Alvim, procurador geral.
Processo n. 14. 533/38 — Vistos e relatados os autos do pro1, OSSO em que a Caixa de Ap osentadoria e Pensões dos Ferroviários
da Petrolina — Terceira submete à apreciação deste Conselho a sia
proposta orçamentária para o exercício de 1939:
Considerando que as dotações propostas para o custeio dos
serviços médicos e hospitalares estão dentro do limite estabelecido
pelo parágrafo único do art. 23 do decreto n. 21.061;
Considerando que as dotações propostas para as despesas -adi Ministrativas não excedem as percentagens autorizadas pelo E. Conselho, no exercício de 1938, • para Caixas de receita e contribuição
de associados mais ou menos equivalente; Considerando, quanto ao orçamento da Carteira de Empréstimos,
que a despesa proposta é proporcional ao capital autorizado;
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena,
tprovar o orçamento geral, bem como o da Carteira de EmprésMMOS .

•

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1935. — Francisco Barbosa
jile Rezende. presidente. — Edgard de Oliveira Lima, relator.
.k
Fui presente — J. Leonel de Rezende Alvim, procurador geral.
Processo n. 15.574/38 — Vistos e relatados os autos do processo em Que a Caixa de Ap osentadoria e Pensões dos Ferroviários
da Central do Rio Grande do Norte, submete à apreciação deste
Çonselho a sua proposta orçamentária para o exercício de 1939:
Considerando que as dotações propostas para o custeio dos servipos médicos e hospitalares excedem o limite estabelecido pelo parágrafo único do art. 25 do decreto n. 21.81;
Considerando que as dotações proposta para as despesas admitistrativas não excedem às percentagens autorizadas pelo E. Contelho, no exercício de 1938, para Caixas de receita e contribuição de
associados mais ou menos equivalente;
Resolvem os membros do Conselho Nacional do Trabalho, renhidos em sessão plena, aprovar a proposta apresentada fixando-se
porem, em 16:745$700 a dotação global destinada ao custeio dos
serviços médicos e hospitalares. ..
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1935. — Francisco Barbosa
de Rezende. presidente.
Edgard de Oliveira Lima, relator.
Fui presente — J. Leonel de Rezende Alvim, procurador geral.
Proc. n. 14.674/38. — Vistos e relatados os autos do processo
em que a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Portuários de Manáus,
submeto à aprociação deste Conselho a sua proposta orçamentária para
•p exercício de 1939:
Considerando que as dotações propostas para o custeio dos serviços médicos
médicos hospitalares estão &entro do limite estabelecido pelo
parágrafo único de artigo 23 do decreto n. 21.081;
Considerando que as dotações propostas para as despesas adminis-Irativas não excede às percentagens autorizadas pelo E. Conselho, no
exercício de 1938, para Caixas de receita e contribuição de associados
mais ou menos equivalentes;
Considerando, entretanto, que o presidente do Conselho Nacional
do Trabalho por portaria de 4 de novembro último, nomeou uma comissão para apresentar projeto de padronização de vencimentos dos
funcionários de Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões, parecendo, assim, inoportuna a.autorização de qualquer ,aumento;
Considerando, quanto ao orçamento da Carteira de Empréstimos,
:que a despesa proposta é proporcional ao capital autorizado;
Resolvem os membros do Conselho Nacional do Trabalho, reunidos
em sessão plena, aprovar o orçamento apresentado, mantendo-se a
dotação atual para a verba "Despesas Administrativas — Pessoal", bem
(c orlo o da Carteira de Empréstimos.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938. — Francisco Barbosa de
Rezende, presidente. — Manoel Tiburcio da Silva, relator.
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Alvim, proc. geral.
Proc. n. 15.136/38. — Vistos e relatados os autos do processo em
que a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da Leste
Brasileiro, submete à apreciação deste Conselho a sua proposta orçamentária para o exercício de 1939;
Considerando que as dotações propostas para o custeio dos serparágrafo único do art. 23 do decreto n. 21.081;
:viços médicos e hospitalares estão dentro do limite estabelecido pelo
Considerando que as dotações propostas para as despesas administrativas excedem as percentagens autorizadas pelo E. Conselho, no
exercício de 1938, para Caixas de receita e contribuição de associados
mais ou menos equivalente•
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Consicjerando. entretanto, que o presidente do Conselho Nacional
do Trabalho por portaria de -4- de novembro último, nomeou uma comissão para apresentar projeto do padronização de vencimentos dos
funcionários de Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões, sendo,
assim, inoportuna a autorização de qualquer aumento;
Considerando, quanto ao orçamento de Carteira de Empréstimos,
que a despesa proposta é proporcional ao capital autorizado;
Resolvem os membros do Conselho Nacional do Trabalho, reunidos
em sessão plena aprovar a proposta apresentada mantendo-se a dotação atual para as verbas "Serviços Médicos — Pessoal", "Despesas
Administrativas — Pessoal e "Despesas Administrativas não descriminadas( bem como o orçamento da Carteira de Empréstimos.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938. — Francisco Barbosa de
Rezende, presidente. — Arthur Bastos, relator.
Fui presente. -- J. Leonel de Ilezende Alvim, proc. geral.
Proc. n. 15.301/38. — Vistos e relatados os autos do processo
em que a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Portuários de Ilheus,
submete à apreciação deste Conselho a sua proposta orçamentária para
o exercício de 1939;
Considerando que as dotações propostas para o custeio dos serviços médicos e hospitalares estão dentro do limite estabelecido pelo parágrafo único do art. 23 do decreto n. 21.081;
Considerando que as dotações propostas para as despesas administrativas excedem as perceni tagens autorizadas pelo E. Conselho, no
exercício de 1938, para Caixas de receito e contribuição de associados
mais ou menos equivalentes;
Considerando, entretanto, que o presidente do Conselho Nacional
do Trabalho por portaria de 4 de novembro último, nomeou uma comissão para apresentar projeto de padronização de vencimentos dos
funcionários de Institutos e Caixas de Aposentadorias e Pensões,
sendo, assim, inoportuna a autorização de qualquer aumento;
Resolvem os membros do Conselho Nacional do Trabalho, reunidos em sessão plena, aprovar a proposta apresentada mantendo-se a
dotação atual para as verbas "Despesas Administrativas — Pessoal"
"Móveis e Utensílios".
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938. — Francisco Barbosa de
Rezende, presidente. — Alvaro Corrêa da Silva, relator .
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Alvim, proc. geral.
Proc. n. 14.365/38 — Vistos e relatados os autos do processo em
que a Caixa de Aposeiltadoria e Pensões de Serviços Urbanos Oficiais
em Vitória, submete à apreciação deste Conselho a sua proposta orçamentária para o exercício de 1939;
Considerando que as dotações propostas para o custeio dos serviços médicos e hospitalares excedem o limite estabelecido pelo
parágrafo único do art. 23 do decreto n. 21.081;
Considerando, entretanto, que a presidente do Conselho Nacional
do Trabalho por portaria de 4 de novembro último, nomeou uma comissão para apresentar projeto de padronização de vencimentos dos
funcionários de Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões, sendo,
assim, inoportuna a autorização de qualquer aumento;
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, aprovar a proposta apresentada, mantendo-se a dotação atual para as verbas "Serviços Médicos — Pessoal" e "Despesas Administrativas
Pessoal".
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938. — Francisco Barbosa de
Rezende, presidente. — Alvaro Corrêa da Silva, relator.
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Alvim, proc. geral.
Proc. a, 15.128/38 vistes e relatados os autos do processo
em qua a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da
Mossoró submete à apreciação deste Conselho a sua proposta orçamentária para o exercício de 1939:
Considerando que as dotações propostas para o custeio dos serviços médicos e hospitalares excedem o limite estabelecido pelo parágrafo único do art. 23 do decreto n. 21.081;
Considerando que as dotações propostas para as despesas administrativas não excedem as percentagens autorizadas pele E. Conselho, no exercício de 1938, para Caixas de reeeita e contribuição de
asFociados mais ou menos equivalente;
Considerando, entretanto, que o presidente do Conselho Nacional do Trabalho, por portaria de 4 de novembro último, nomeou uma
comissão para apresentar projeto de padronização de vencimentos
dos funcionários de Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões,
sendo, assim, inoportuna a autorização de qualquer aumento;
Resolvem 03 membros do Conselho Nacional do Trabalho, reunidos em sessão plena, aprovar a proposta apresentada, mantendo-se
a dotação atual para as verbas :Serviços Médicos-Pessoal" e "Despesas Administrativas — Pessoal".
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938. — Francisco Barbosa
de Rezende, presidente. — Irineu Malagueta, relator.
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Alvim, procurador ge-,
ral.
Proc. n. 15.156/38 — Vistos o relatados os autos do processo
em que a Caixa de Aposentadoria e Pensões de Serviços Urbanos por
Concessão, em Recife, submete à apreciação deste Conselho a sua
proposta orçamentária para o exercício de 1939:
• Considerando que as dotações propostas para as despesas administrativas não excedem as percentagens autorizadas pelo E. Conselho, no exercício de 1938, para Caixas de receita e contribuição de
associados mais ou menos equivalente;
Considerando, entretanto, que o presidente do Conselho Nacional
do Trabalho, por portaria de 4 de novembro último, nomeou uma
comissão para apresentar projeto de padrenizasrio_d_e_yencimeam
•
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Considerandb que as dotações propostas para as despesas admidos funcionários de Institu'os e Caixas de Aposentadoria- e Pensões,
nistrativas não excedem as percentagens autorizadas pelo E. Conselho,
sendo. assim, inepertuna a autorzação de qualquer aumento;
Considera:ele, quanto ee oieemento da Carteira de Empréstimoe, no exercício de 1938, para Caixas de receita e contribuição com:vaao capital autorizado;
lente;
que a despesa proposta é
Considerando, entretanto, que o Presiciente do Conselho Na..eonal
Resolvem os membro; •e) (‘.lho Nacional do Trabalho, retinidos em sessão plena, ep • •)var e orçamento geral, bem como O da do Trabalho por portaria de 4 de novembro último, nomeou uma comissão para apresentar projeto de padronização de vencimentos dos
Carteira de Empi.e.stimns.
Rio de janeiro, 15 de d'i•uile,1 de 1938. — Francisco Barbosa funcionários de Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões, parecendo, assim, inoportuna a autorização de qualquer aumento;
a:7.'a V. Pederneiras, relator.
de Rezende, presidente. — .7
Resolvem os membros do Conselho Nacional do Trabalho, reuRezende Alvirn, procurador geFui presente. — J. L, ,,ac;
nidos em sessão plena, aprovar a proposta apresentada manteirlo-se
ral.
e relatados os autos do processo a dotação atual para a verba "Serviços Médicos-Pessoal" e igua!ada,
Proc. n. 17.2.-W3d —
e Uniá3.
em (pio a Caixa do Aposeoiadoria e Pensões de Serviços Públicos TJr- na receita, a contribuição dos empregados, empregadores
Francisco Barbosa de
Rio
de
Janeiro,
15
de
dezembro
de
1938.—
•
submete
á
apeeriação
deste
Conselho
a
sua
pro(I,
banos, em
Rezende, presidente.— Luiz A. de Rego Monteiro, relator.
posta o.'ç:tne1Ii úeet para o exercício de 1939:
Fui presente — J. Leo,u, I, de Rezende Alvim, procurador geral.
propostas para o custeio rios EorConsiderando ueve n
n. 14.911:38 — Visios e relatados os autos do processes) em
viços médicos liospitalars e.:-.eedem o limite estabelecido pelo pa- que aProc.
Caixa de Aposontadoria e Peniles de Serviços Urbanos por conrágrafo único do est. 23 do de2reto n. 21;081;
ii apreAretio deste Conselho a sua proposta
Considerando que as dotr,c5es propostas para as despezas achei- ce s so em '.`:itern ii s ubmeto
para o p zorcieio rio 1939:
nistrativas excedem as perceiVagens autor;zadas pelo E. Conselho, oreainentária
Considerando que as dol:tções propostas para o custeio doe serno exercício de 1938, para Caixas de receita e contribuição de asviços
inedieos e hospitalares esio dentro do limite estabelecido pelo
sociados mais ou menos equivelente;
parágrafo
-único do art. 23 •10 deer. to n. 21.081;
Considerando que o nresidenle do Consellu, Naemnal riu 'traConsiderando tine as dotações propostas para as despesas adLe ibalho, por portaria de • de novel-reei-e) ". lirelo. nomeou uma (omissão nisirativas não excedem as percentagens autorizadas pelo E. Conselho,
para apresentar pi ojeto de padronizaeão de vencimentos dos funcio- no exercício de 1938, para Caixas de receita e contribuição de assonários e Institutos e Caixas de Aposentadoria e Periele = , parecendo. ciados
mais ou menos equivalente;
assim, inoportuna a autorização de qualquer aumento
Considerando,
entretanto, que o Presidente do Conselho liacemal
Considerando, quanto ao orçamento da Carteira de Empréstimos, do Trabalho por portaria
de 4 de novembro último, nomeou ume eque a despesa proposta é proporcional ao capital autorizado;
missão
para
apresentar
projeto
de padronizaeão de vereeimentos doa
Resolvem os membros do Conselho Nacional do Trabalho, reuni- funcionários de Institutos e Caixas
Aposentadoria e Pensões, sendo
dos em sessão plena, aproyer o orçamento apresentado. reduzindo-se, assim inoportuna a autorização dede
qualquer aumento;
porém, para 10:457000, a dotação v'obal destinada ao custeio dos
Considerando, quanto ao orçamento da Carteira de Ernprestimos,
serviços medires hospitalares e mantendo-se a dotação anterior de que a despesa proposta é proporcional ao capital autorizado;
spesas
Administrativas
—
Despesas
não
e
:600$000 para a verba "D
Resolvem os membros do Conselho Nacional do Trabalho, Fondiscriminadas".
nbius em sessão plena, aprovar a proposta apresentada mantendo-se
Francisco
Barbosa
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938. —
a (lotarão
(lotação atual para a verba "Serviços Médicos-Pessoal" ) bem como
de Rezende, presidente. — Eduardo V. Pederneiras, relator.
de Emprestimos.
o
da
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Aloira, procurador geRio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938.— Fi •ancisco Barbosa de
•
ral.
presidente.— H. Smillt de Vasconcellos, relator.
Proc. n. 14.r,31138 — Visto.s e relatados os autos do processos Rezende,
Fui presente — J. Leonel de Rezende Alcim, procurador geral.
em que a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da
Proc. n. 14.900138 — Vistos e relatados os autos do processo em
Central do Piauí, submete à apreciação deste Conselho a sua pro- que a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da Iihéot
posta orçamentária para o exercício de 1939:
a Conquista submete à apreciação deste Conselho a sua proposta orConsiderando que as dotações propostas para o custeio dos servi- çamentária para o exercício de 1939:
ços médicos e hospitalares excedem o limite estabelecido pelo paráConsiderando que as dotações propostas para o custeio dos sergrafo único do art. 23 do decreto n. 21.081;
viços médicos e hospitalares estão dentro do limite estabelecido pele
Considerando, que o presidente do Conselho Nacional do Traba- parágrafo único do art. 23 do decreto n. 21.081;
lho, por portaria de 4 de novembro último, nomeou uma comissão
Considerando que as dotações propostas para as despesa: admi»
para apresentar projeto de padronização de ,vencimentos dos fun- nistrativas não excedem as percentagens autorizadas pelo E. Conselho
cionários de Institutos e Caibas do Aposentadoria e Pensões, sendo no exercício de 1938, para Caixas de receita e contribuição de assa
assim, inoportuna a autorização de qualquer aumento;
ciados mais ou menos equivalente;
Considerando que as dotações propostas para as despesas admiConsiderando, entretanto, que-o Presidente do Conselho Naconal
nistrativas não excedem as percentagens aut3risadas pelo E. Cons.e- do Trabalho por portaria de 4 de novembro último, nomeou uma colho, no exercício de 1938, para Caixas de receita e contribuição de missão para apresentar projeto de padronização de vencimentos doi
associados mais ou menos equivalente;
funcionários de Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões, sendo
Considerando, quanto ao orçamento da Carteira de Empréstimos, assim, inoportuna a autorização de qualquer aumento;
que a despesa proposta é proporcional ao capital autorizado;
Considerando, quanto ao orçamento da Carteira de Emprestimos,
Resolvem os membros do Conselho Nacional do Trabalho, reuni- que a despesa proposta é proporcional ao capital autorizado;
dos em sessão plena, aprovar a proposta apresentada. mantendo-se
Resolvem os membros do Conselho Nacional do Trabalho, reua dotação atual para a verba "Serviços Médico-Pessoal", bem como nidos em sessão plena, aprovar a proposta apresentada mantendo-se
o da Carteira de Empréstimos.
a dotação atual para as verbas "Serviços Médico-Pessoal", e "Despe.
Rio de Janeiro. 15 de dezembro de 1938. — Francisco Barbosa sas Administrativas-Pessoal", bem como a da Carteira de eEmree.
relato:.
Luiz
de
Paulo
Lopes,
Limos.
de Rezende, presidente. —
Fui presorle. — J. Leonel de Rezende Alvinr, procurador geRio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938.— Francisco Barbosa (14
Rezende, presidente.— José L. Salgado Scarpa, relator.
ral
Fui presente — J. Leonel de Rezende Alvini, procurador geral,
Proc. 11.616[38 — Vistos e relatados os autos do processo em
2.1808 — Vistos e relatados os autos dos emhargiis npoe
que a Caixa de Aposentadoria e Pensões de Serviços Urbanos, por Los Rec.
por Antão de Souza Ferreira à decisão da Terceira Câmara cindi
Concessão, em Manaus, submete h apreciação deste Conselho a sua
Conselho que por acordão de 28 de setembro de 1937 negou provi.
proposta orçamentária para o exercício de 1939:
Considerando que as dotações propostas para o custeio dos ser- mento ao recurso do ato da Junta Administrativa da Caixa de Aposen.
viços médicos e hospitalares estão dentro do limite estabelecido pelo tadoria e Pensões dos Ferroviários da Central do Brasil que reensot
parágrafo único do art. 23 do decreto n. 21.081;
rever o cálculo de sua pensão:
Considerando que as dotações propostas para as despesas admiConsiderando que é jurisprudência firmada- por este Conselhe
histrativas não excedem as percentagens autorizadas pelo Conselho, que ~ente os requereri.es de beneficio em plena vigência da le
mo exercício de 1938, para Caixas de receita e contribuição de asso- ri. 5.109, de 26 de dezembro de 1936, é que fizeram jús ao ctiloui4
ciados mais ou menos equivalente;
do benefício por essa lei;
Considerando, quanto ao orçamento daa. Carteira de Emprestirnos,
Considerando que os que como o recorrente solicitaram apossa,
que a despesa proposta é proporcional ao capital autorizado;
tadoria no período de suspensão do beneficio nenhum direito adqui.
Resolvem os membros do Conselho Nacional do Trabalho, ren- riram pois a esse tempo não era possivel concedê-lo e é decisão da
]iidos em sessão plena, aprovar o orçamento geral, bem como o da Supremo Tribunal Federal que a concessão do beneficio é regulacb
Carteira de Emprestimos.
pela lei vigente quando requerido;
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938.— Francisco Barbosa de
Considerando o pedido do recorrente quando estava suspensa r
Ytezende, presidente.— José Mendes Cavalleiro, relator.
concessão de aposentadoria ordinária é inoperante para o fim collms
Fui presente — 1. Leonel de Rezende Alvim, procurador geral. do, sendo legal apenas o segundo já na vigência do decreto n. 20.461
Proc. n. 15.892138 — Vistos e relatados os autos do processo de 1 de outubro de 1931;
em que a Caixa de Aposentadoria e Pensões doe Portuários de Belém
Resolvem os membros do Conselho Nacional do Trabalho, reis
submete h apreciação deste Conselho a sua proposta oreamentária sido em sessão plena, desprezar os embargos para confirmar a de
Ora o exercício de 1939:
cisão da Terceira Câmara.
Considerando que as dotações propostas para o custeio dos serRio de Janeiro, 17 de novembro de 1938.— Francisco Barbosa ei
viços médicos e hospitalares estão &ulmo do limite autorizado pelo Bezerule, presidente.— Guolter José Ferreira, relator.
parágrafo t raio° do art. 28 do decreto
Fui presente — 7. Leonel de Rezende Alvint.'vroeurador gera
k
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Rec. 2.142-37 — Vistos e relatados os autos do recurso interposto pelo Dr. Gualter de Pinho Bastos da decisão do Conselhn Administrativo do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos -Marítimos
recusando conceder-lhe férias regulamentares relativa , a 1935:
Consideraudc que o.regimento interno do Instituto não faz distincção para os funcionários gozarem férias e no artigo 131 concedo-lhe explicitamente esse direito;
Consideraede que o art. 20 do regimento padrão das Caixee de
Aposentadoria e Pensões assegura o mesmo direito a todos os empregados;
Resolve o Cimselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, dar
proe inee.nto ao recurso para que seja concedido ao recorrente ae férias regulamentares a que tem direito, relativas ao exercício de
1935.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1938. — Francisco Barbosa de
Rezende, presidente. — Alvaro Corrêa da Silva, relatei..
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Alvini, procurador geral.
Recurso n. 3.044-38 — Vistos e relatados os autos do recurso
Interposto por Luiz Pereira da decisão da Junta Administrativa da
Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Serviços de Tração, Luz, Força
e Gaz do Rio de Janeiro recusando a aquisição de um prédio:
Considerando -que o Serviço de Engenharia deste Conselho, em
vistoria a que procedeu no imóvel, concluiu, segundo o laudo respectivo, que o mesmo deixa muito a desejar, sendo desaconselhavel a transação pretendida;
Considerando que despendendo um pouco mais poderá o associado
obter a igual distância da cidade uma das casas ãdquiridas pela
Caixa, cujas condições de construção e acabamento melhor preenchem os requisitos da higiene e da técnica modernas;
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, negar
provimento ao recurso para confirmar a decisão recorrida.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1938. — Francisco Barbosa de
Rezende, presidente. — Manuel Tiburcio da Silva, relator.
Fui preseete. — J. Leonel de Rezende Aloira, procurador
geral.
Recurso n. 3.040-38 — Vistos e relatados os autos, do recurso
Interposto por Antônio Rivera da decisão da Junta Administrativa da
Caixa de Aposentadoria e Pensões dás Ferroviários da Rade Mineira
de Viação, que recusou mandar pintar novamente as portaS do prédio
construido pela Caixa para o recorrente:
s Considerando que a pintura das portas foi executada por eontade expressa do associado, não` obstante em reiterados avisos em
contrário do engenheiro fiscal da Caixa e do construtor;
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, negar
provimento ao recurso para confirmar a decisão recorrida.
Rio de Jane;ro, 20 de outubro de 1938. — Francisco Barbosa de
Rezende, presidente. — Alvaro Corrêa da Silva, relator.
Fui presente. — J. Leonel de Rezende A/visn, procurador geral.
Recurso n. 2.458-37 — Vistos e relatados os autos dos embargos opostos pelo Consultor Jurídico do Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Marítimos à decisão da 1` Câmara deste Conselho que,
por acórdão do 8 de novembro de 1937, deu provimento ao recurso
_ de Joaquim de Lima e Castro Pacheco 'do ato do Conselho Adumaistrativo do mesme Instituto que denegou o seu pedido de pagamento
de diferença de vencimentos:
Considermelo que o embargante não contesta a substituição nem
o pagamento consequente, mas procura apenas restriagi-lo à vigeueia do regimento interno, isto é, pretende que a substituição não seria contada do dia em que verdadeiramente ocorreu porque somente
partiria da data de aprovação do regimento interno;
Considerando que semelhante interpretação é contrária ao ~frito da lei geral, e, a prevalecer, chegar-se-ia ao resultado de que ao
intressado que, munido de titulo próprio, expedido pela autoridade
competente, respendeu por obrigações de caráter extraordinário
durante dezeseis meses e dias, praticando sem que sofresse qualquer
Impugnação todos os atos que elas porventura exigirem, se atribuiria pela duração do encargo no da incumbência a remuneração relativa a um período menor que uma semana:
Resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, despreza: os embtr.gos para confirmar o acórdão embargado.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1938. — Francisco Barbosa
de Rezenae, presidente. — Costa Miranda, relator.
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Alui" procurader geraL
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Considerando que a própria recorrente afirma nas razões do seu
recurso que viveu na dependência ecenômica do marido até 9 meses
antes de sua morte ; o que significa toda uma confissão do quq o documento em que o marido a excluiu do benefício exprime uma ccurrência deveras real;
Considerando que falece à recorrente o requisito de dependência econômica exclusiva que mexiste por motivo ponderoso criado pela própria Ir-urre:etc, dado que alaguem mais autorizado do que o
marido para afirmar como o fez em documento escrito, que excluo
sua mulher da pensão devido a deu procedimento incorreto;
Resolve a Primeira Câmara do Conselho Nacienal do Trabalho,
negar provimento ao recurso para confirmar a decisão recorrida, até
que a recorrente apure o seu direito em juizo, em consequência na
separação de falo.
Rio de Janeiro. 31 de otubre de 1938. — ; 7/eme-isco Barbosa de
Rezende, presidente — José Mendes. Cavalleiro, relator.
Fui presente, .7. Leonel de 11<'zende Alvini. procurador geral..
(*) — Recurso n. 4.043-38 — Vistos e relatados os autes do recurso interposto por Aristotelina de Morais Machado da decisão da
Junta-Administrativa da Caixa de Aponsentadoria e Pensões dos. Ferroviários da Central do Brasil que negcu a revisão da pensão que lhe
coube com viuve de Manuel Pedro Machado, bem como à filha de casai;
Considerando que a Caixa cobrou os contribuições de acordo cem
os vencimentos percebidos pelo "de cujus" na efetividade do cargo;
Considerando que destarte absurdo seria que a pensão fosse paga
por vencimentos diferentes, porque, tratando-se de um seguro, ocorrido e risco, não se deve pagar por cálculo diferente ao do prémio cobrado;
Considerando que se em vila do associado a Caixa nenhuma objeção fez, agora não seria. mcral que se diminuisse a pensão;
Isto posto,
Resolve a Primeira Gemere do Conselho Nacional do Trabalhe
dar provimento ao recurso para mandar pagar a pensão de acordo com
os vencimentos percebidos na efetividade do cargo e na conformidade
com os quais foram cobradas as respectivas contribuições.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1938. — Francisco Barbosa
de Rezende, presidente -- Qualter Jose Ferreira, relator.
Fui preseete, Tedesco Júnior, adj. do proc. geral no impedimento
deste.
Processo n. 2.754-38 — Vistos e relatados os autos do recurso
interposto per Alvaro Teixeira de Freitas da decisão da Junta Administrativa da Caixa de Apesentadoria e Pensões dos Fercviários da
Paraná Santa Catarina que inaeferiu o seu pedido de gratificação por.
serviços extraordinários prestados à Caixa;
Considerando que é incordeste o direito do requerente a perceber
remuneração pelos serviços extraordinários que prestou;
Considerando que já foi concedida a verba necessária, ficna,do assim afastado o motivo de indeferimento do pedido;
Resolve a Primeira Câmara do Conselho Nacional do Trabalhe
dar provimento ao recurso para mandar pagar a gratificação pedida,
ficando, entretanto, resalvarlo à Caixa arbitrar a importância da ree
muneracão por esses serviços.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1938. — Francisco Barbosa
•
de Rezende, presidente — Gualler J. Fcreira, relator.
Fui presente, Tcdesco Júnior, adj. do proc. geral, no impedimento
deste.
Rec. Ob. 4.454-38 — Vistos e relatados os autos do recurso "ex.
officio" interposto pelo Conselho Administrativo do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, nos termos do art. 114, pare.
grafo único, do regulamento anexo ao decreto n. 24.784, de 14 uo
julho de 1934, de sua decisão que concedeu pensão aos beneficiários
de António Manuel Antunes:
Considerando que existe um filho da companheira do associado
não inscrito como beneficiário, não havendo, entretanto, documetaa
algum que prove ser esse menor filho do "de cujus";
Considerando que a companheira está inscrita e provada estel
a sua vida marital com o associado falecido;
Considerando que, assim sendo, a referida çompanheira não de.
verá ser enquadrada no § 3° do art. 55 do decreto n. 22.872, de 21
de junho de 1933; e sim na jurisprudência pacífica deste Conselhe
segundo a qual a companheira se legalmente inscrita é equiparade
à condição de viuve legal, para efeitos de benefício:
Resolve a Primeira Câmara do Conselho Nacional do Trabalhe
dar provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e '
cálculos respectivos, mandando que a pensão seja .concedida inte.
PRIMEIRA CAMARA
gralmente à companheira do associado falecido.
Rio de Janeiro, 31 de outubro do 1938. — Francisco Barbosg
Processo n. 2.986-38 — Vistos e relatados os autos do recurso
rplator.
Interposto por Maria Francisca Tavares de Almeida da decisão da de Rezende, presidente. — Eduardo V. Pederneiras,
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Alvint, procurador geral.
Junta Administrativa da Caixa de Aposentadoria e Pensões da Companhia Cantareira e Viação Fluminense que denegou a pensão requeProc. 11.931-38 — Vistos e relatados os autos da requerimente
rida como viuva de Artur Tavares de Almeida:
em que Edgar Guimarães solicita à Junta Adrdinistrativa da Caixa
Considerando que a recorrente não fez prova de que„ na forma de Aposentadoria e Pensões dos Trabalhadores em Trapiches e Arma.
do artigo 31 do decreto n. 20.465, de 1 de outubro de 1931, vivia na zens a restituição de contribuições transferidas para os cofres da
dependência exclusiva do seu marido até a morte do mesmo, produ- mesma pela Caixa de Aposentadoria e Pensões das Ferroviários cin
zindo entretanto, prova em contrário aos seus interesses na justifica- Paraná-Santa Catarina:
ção em juizo;
Considerando que de acordo com o art. 34 do decreto n.
Considerando que tal justificação é inverosimil, por graciosa, de 6 de abril de 1937, compete à Caixa apreciar e decidir o rnéritl
ante as disparidades nas afirmedivae das testemunhes cumulando na
Inicial em que a própria dela do falecimsnto do "de cujus" Ó citada
(*) — Reproduzido por ter sido publicado com incorreções, tio
errademente•
eando em vigor a decisão supra.
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da causa nos casos omissos, encaminhando em seguida o processo a

' este Conselho, para audiència, na forma estabelecido em lei:

Resolve a Primeira Câmara do Conselho Nacional do Trabalho
mandais devolver o processo à Caixa para que esta julgue o mérito
do assunto.
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1938. — Francisco Barbosa de
Rezende, presidente. — Eduardo V. Pederneiras, relator.
Fui presente. — Tedesco Junior, adj. proc. geral, no imp. deste.
Proc. 12.710-38 — Vistos e relatados os autos da reclamação
de Maria Teixeira Cartucho contra a Caixa de Aposentadoria e Pensões
dos Ferroviários da Leopoldina Railway que lhe exigiu a apreeentação
de prova de idade para a concessão de pensão e do alvará competente
para o pagamento das quotas de aposentadoria não recebidas pelo
seu falecido marido Mariano Cartucho:
Considerando que a concessão do benefício à viuve independe, de
modo absoluto, da prova da idade da mesma;
Considerando que é indispensavel que a viuve no inventário que
abrir, positivo ou negativo, requeira ao juiz competente o alvará para
o recebimento das quotas de aposentadoria não recebidas pelo "de
cujus":
Resolve a Primeira Câmara do Conselho Nacional do Trabalho
julgar procedente, em parte, a reclamação, para determinar à Caixa
que processe devidamente a pensão a que tiver direito a reclamante,
independentemente da prova de idade, e que efetue o pagamento das
quotas referidas quando fõr apresentado o alvará competente.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1938. — Francisco Barbosa
de Rezende, presidente. — Gualter José Ferreira, relator.
Fui presente. — Tedesco Junfor, adj. do proc. geral, no impedimento deste.
Proc. 10.987-38 — Vistos e relatados os autos da reclamação quo
ao Demo. Sr. ministro do Trabalho, Indústria e Comércio dirige Elmano Francisco da Rocha contra a decisão da Junta Administrativa
do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos que ao conceder sua aposentadoria por invalidez determinou o início do respectivo pagamento a partir da concessão do benefício;
Considerando que o decreto-lei n. 78, de 17 de dezembro de 1937,
baixado em virtude do art. 149 da Constituição vigente, reconheceu
aos comandantes de navios não brasileiros natos o direito de aposentadoria pelo Instituto dos Marítimos, passando os mesmos a ter
direito à classificação no art. 49 do decreto n. 22.872, de 29 de junho
de 1933, independente das demais condições que esse artigo exige;
Considerando que o decreto-lei citado não determina, entretanto,
que esses comandantes sejam incontinente desligados das empresas
e que passem de pronto ou mecanicamente a ser aposentados, e isto
não o poderia fazer porque muitos deles podem preferir continuar
associados para recebimento de benefícios mais vantajosos no futuro
limitando-se, pois, o decreto-lei, facilitar a aposentadoria, se a qui
zessem desde logo;
Considerando que para esse fim o associado ou a empresa deverá requerer a aposentadoria, cujo processo seguirá os trâmites
normais, e só depois de concedido o benefício é que a empresa fica
livre de pagar os vencimentos do mesmo, porque o onus se transfere
ao Instituto pela aposentadoria, pois a obrigação do Instituto começa
a ser exigível nos termos do art. 85 do decreto n. 22.872 citado e
até então a empresa é obrigada a pagar os vencimentos do empregade,
dado ter ele a estabilidade funcional do art. 89 do mencionado de ..
ereto:
Resolve a Primeira Câmara do Conselho Nacional do Trabalho
mandar devolver o processo à autoridade superior, opinando que enquanto não haja concessão regular na aposentadoria a empresa é
obrigada a pagar os 11,encimentos do associado e que o Instituto dos
Marítimos responde pela aposentadoria após a data de sua concessão.
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1938. — Francisco Barbosa de
jtezende, p residente. — Guatter Ferreira, relator.
Fui presente. — Tedesco Ju,nior, adj. do proc. geral, no imp.
'goete.
Processo n. 9.001-38 — Vistos e relatados os autos do presente
processo em que o Banco Comércio e Indústria de São Paulo submete
c julgamento deste Conselho o inquérito administrativo instaurado
Lontra os funcionários Francisco Pelegrino e Heitor Arantes Ramos:
Considerando que, nos termos da portaria de fls. 8 e seguintes,
inquérito foi instaurado afim de serem apuradas as faltas de que
jr.ão acusados os funcionários Francisco Pelegrino, gerente da filial
'do Banco, em São Carlos, e Heitor Arantes Ramos, contador da mesma
filial, os quais deixaram de lançar a importância de 240$000, recebida como produto de comissão de um cliente do estabelecimento,
éendo certo que os ditos funcionários subscreveram as duas vias do
respectivo recibo ao mesmo cliente, como se vo5 dos documentos de
folhas 9-11;
Considerando que o processo está regular;
Considerando que a Comissão, em seu relatório, demonstra que
á principal responsabilidade cabe ao indiciado Heitor Arantes Ramos;
Considerando, outrossim, que a fé de- oficio, deste último não é
recomendavel:
Resolve a primeira Câmara do Conselho Nacional do Trabalho
grulgar provada e- acusaelto e autorizar a demissão do bancário Heitor
¥4rantee Ramos.
Rio de Janeiro, 5 de selegnbro de 1938. — Francisco Barbosa de
'Rezende, presidente. — A. Paranhos Fontenelle, relator.
Fui presente. — Tedesco Junior, adjunto do procurador geral,
lio impedimento deste. -

Processo n. 12.700-38 — Vistos e relatados os autos do presente
processo em que José Cavalcanti de Albuquerque, em petição dirigida
ao Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, reclama contra
sua demissão de The Leopoldina Railway Company:
Considerando que o reclamante foi demitido em 1920, em ép00%
pois, que não havia legislação que assegurasse o direito de estabilia
dade funcional que é pretendida na inicial:
Resolve a Primeira Câmara do Conselho Nacional do Trabalha
julgar improcedente a reclamação, por falta de amparo legal, oficiada
nesse sentido ao Sr. Ministro do Trabalho.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1938. — Francisco Barbosa de
Rezende, presidente. — Mendes Cavalleiro, relator.
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Alvim, procurador geral.
Processo n. 2.131-37 — Vistos e relatados os autos deste pracesso em que o ferroviário João Tobias da Silva reclama contra sua
demissão da RU° Mineira de Viação (Estrada de Ferro Géste
Minas)
Considerando que a Terceira Câmara deste Conselho já teve opor-e
tunidade de julgar reclamação idêntica a dos presentes autos, et2I
acórdão de 22 de setembro de 1936 (in "Diário Oficial" de 10 de
outubro do mesmo ano — Processo n. 6.116-36, em apenso):
Resolve a Primeira Câmara do Conselho Nacional do Trabalho
não conhecer da reclamação tratada no presente processo.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1938. — Francisco Barbosa da
Rezende, presidente. — Gualter José Ferreira, relator.
Fui presente. — 1. Leonel de Rezende Alvim, procurador geral.
Processo n. 9.220-38 — Vistos e relatados os autos do presente
processo em que António José da Costa reclama contra sua demissão
da The Leopoldina Railway Campa.ny:
Considerando que o reclamante, quando foi demitido, não DOIS
Lava 10 anos de serviço, não estando assim amparado pelo art. 51
do decreto n. 20.465, de 1931:
Resolve a Primeira Câmara do Conselho Nacional do Trabalha
julgar improcedente a reclamação, por falta de fundamento legal.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1938. — Francisco Barbosa (14
Rezende, presidente. — A. Paranicos Fantensile, relator.
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Atrim, procurador geral.
SEGUNDA GAMARA

Recurso ob. 2.122-37 — Vistos e relatados os autos do recurso
"ex-officio" interposto nos termos do parágrafo único do artigo 111
do regulamento aprovado pelo decreto n. 24.784, de 14 de julho da
1934, pela Junta Administrativa da Caixa de Aposentadoria e Pensões
dos Ferroviários da Réde Mineira de Viação de sua decisão que coa.
cedeu aposentadoria por invalidez a Eustáquio Silva:
Considerando que a administração da Caixa demonstrou negli,
gência no exercício das suas atribuições, pois não possuis cópia da
láudo médico, nem mesmo no respectivo serviço, provavelmente;
Considerando que em se tratando de revisão não é lícito calcai
uma perícia sobre a anterior pois com a nova procura-se verificai
si a primeira junta médica agiu com exação;
Considerando que o benefício foi legalmente concedido, eonformi
ficou apurado com a diligência determinada em sessão de 7 dg
fevereiro do ano corrente:
Resolve a Segunda Câmara do Conselho Nacional do Trabalha
confirmar o benefício, advertindo, porém, a Junta Administrativa da
Caixa pela negligènoia revelada e comunicando o senhor diretor
terino da Secretaria deste Conselho que não convém, quando a Caixa
não tenha cópia, fornecer-lhe o láudo ou cópia do laudo de inapta:1k
de saúde.
Rio de Janeiro, 12 de setembro de 1938. — Luiz Augusto da Rege
Monteiro, presidente. — Irineu MW,agueta, relator.
Fui presente. — Waldo Vasconcelles adjunto do procurado*
geral, interino.
Recurso ob. 2.108-37 — Vistos e relatados os autos do recturail
"ex-officio" interposto pela Junta Administrativa da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Empregados da Companhia Paulista de Eia.
Iradas de Ferro, nos termos do parágrafo único do artigo 1-14 de
regulamento deste Conselho, de sua decisão que concedeu aposentadoria por invalidez a Galdino Leonardo:
Considerando que apesar da dillgéncia determinada em sessão de
7 de fevereiro de 1938 o láudo médico continua com defeitos que sevelam negligência da parte da junta médica;
Considerando que a junta médica não tem autoridade para doi
datar que é aposentado um associado que se submete a inspeção de
saúde para aposentadoria por invalidez, como o faz no item 2 do prla
melro láudo e no item 3 do segundo;
Considerando que a junta médica reincidiu na falta de não rei^
ponder ao item 3 do segundo láudo;
Considerando que no primeiro láudo, datado de 26 de junho de
1937, o associado tinha 60 anos e no segundo láudo de 20 de junho
de 1938, tem 59 anos;
Considerando que no primeiro laudo, nada verificaram para •
sistema nervoso, porém, no segundo, ficou constatada, com surpreee,
uma neurite retrobular:
Resolve a Segunda Câmara do Conselho Nacional do Trabalhei
determinar que o recurso baixe em diligência à Caixa afiin de ser
re s punclido o item 3" do lánclo de 20 de junho (1,:i 1938. que seja infor..
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rnada a junta médica que não lhe compete dizer que o associado está
aposentado, desde que, quando ele se apresenta a mesma, é apenas
vm cancliCato a aposentadoria, e advertir a mesma junta médica pela
regligencia revelada.
Rio de Janeiro, 5 de set embro de 19re, —Tu Arigi-lo lo lira°
Moniriro, preeidente. — trinen Ma lagueta, relator.
Fui pr.tsente. — 1Valdo Vasconcellos, adjunto do procure:1°r
geral, interino.
Recurso ob. n. 3.821-38 — Vistos e relatados os autos do recurso
'ex-officio" interposto pela Junta Administrativa da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da Leopoldina Railway, nos termo
do art. 111,- parágrafo único, do regulamento anexo ao decreto númeie) 21.784, de H de julho de 1934, de sua decisão que concedeu aposentadoria por invalidez a Luiz Balbino dos Santos:
Considerando que o "quantum" da aposentadoria não poderá ser
inferior ao mínimo estipulado no § G do art. 2,5 do decreto numero 20.465, de 1 de outubro de 1931;
Resolve a 2.a Câmara do Conselho Nacional do Trabalho dar provimento, em parte, ao recurso para confirmar a aposentadoria e determinar que desconto algum incida sobre o benefício.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1938. — Luiz Auau.sto do
Monteiro, presidente. — Manoel Murei° da Silva, relator.
Foi presente. — Waldo Vasconcellos, adjunto do procurador
geral interino.
Recurso ob. 3.444-38 — Vistos e relatados os autos do recurso
P er-officio interposto pela Junta Administrativa da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da Leopoldina Railway, nos
termos do parágrafo único do art. 114 do regulamento deste Conselho, de sua decisão que concedeu aposentadoria por invalidez a Onoire Saturnino de Oliveira:
Considerando que o laudo médico inicial conclue que o associado tem "ancylose do polegar esquerdo, nevralgia abdominal e que o
segundo laudo afirma, item 20, disbasia unilateral direito, contratura
do polegar esquerdo "e conclue" paresia do membro inferior" e que
o último laudo inverte a ordem do primeiro laudo, afirmando e, ancylose do dedo polegar esquerdo, nevralgia .abdominal";
Considerando que o primeiro e o terceiro laudos, concluem que
o associado está com incapacidade permanente, a menos que se ope• re, ao passo que o segundo laudo, feito nesta Capital, por profissionais de nome, diverge substancialmente não só quanto ao diagnostico, mas tombem quanto ao item 26, isto é, não considerando a incapacidade permanente e sim temporária;
Considerando que os três laudos são concordes apenas em que
bá uma alteração do polegar esquerdo; o primeiro e terceiro, diagnósticando ancylose e o segundo apenas surpreendendo uma contratura;
Considerando que aquilo que desde o começo guiou os médicos
excéto os da segunda inspeção e a Junta Administrativa, para dar
a aposentadoria, foi a lesão do polegar esquerdo;
Considerando que, na revisão, há um parecer que se afirma que
ancilose do polegar e contratura é a , mesma cousa, o que revela
Ignorância;
Considerando que a intervenção cirurgica a que fazem referências o primeiro e terceiro laudo, é segundo se depreende desse mesmo documento, no dedo polegar;
Considerando que do primeiro e terceiros laudos em que se firmou a Junta para dar a aposentadoria, nada mais se depreende que
diminua a capacidade de trabalho do associado;
Considerando que a incapacidade produzida pela ancylose do
polegar, calculada pela taxa de indenização das Tabelas de Invalidez
Permanente do Ministério do Trabalho corresponde a uma taxa de
15,20%;
Considerando que se pode considerar regra, nas instituições de
seguro social, que a incapacidade que justitlque invalidez deve ser
sempre superior a 213, isto é, a 66 66%;
Considerando que, com operação no polegar ou sem operação, o
associado absolutamente não apresenta incapacidade permanente que
justifique a conclusão de invalidez;
Coneiderando que aposentadoria dessa espécie são um .incitamento à preguiça;
Considerando que o afastamento de um homem válido do trabaiho lesa a economia nacional, além de sobrecarregar a Caixa;
Considerando que, segundo a Constituição de 10 de novembro
trabalho e um dever social";
Resolve a 2.a Câmara do Conselho Nacional do Trabalho dar
provimento ao recurso para anular a aposentadoria e advertência
a Junta médica que funcionou no último laudo de inspeção de saúde.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1938. — Luiz Augusto de
Rego Monteiro, presidente. — Costa Miranda, relator.
Foi presente. — Waldo Vaseoncellos, adjunto do procurador
geral interino.
Recurso ob. 3.981-38 — Vistos e relatados os autos do recurso
°ex-officio" interposto pela Junta Administrativa da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da'Sorocabana, nos termos do
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art. 114, parágrAfo único, do regulamento anexo ao decreto número
21.784, de 11 de julho de 1934, de sua decisão que concedeu aposentadoria por invalidez a José Joaquim Amador:
•
Considerando eue o "qtiantum" da aposentadoria não poderia
ser inferior elo mínimo estipulade no § G do art. 25 do decreto número 20.465, de 1 de outulro de 1951;
Reeolve a 21 Câmara do Conselho Nacionel do Trabalho dar provi.
mento em porte, ao recurso para confirmar a aposentadoria e determinar que dweonto ateuin incida pobre o benefício.
Rio de Janeiro, 17 de r utubro de 1938. — Luiz Augusto do
Rego .*Ionteiro, presidente. — JIo1 Tibareio da Slro, relator.
Foi pre gente. — Waldo vasconcelloc, adjunto rio procurador
geral interino.
Recurso obrigatório n. 4.035138 — Vistos e relatados os autos
do recurso "ex-officio" interposto pela Junta Administrativa ia
Caixa de Apoe,entadoria e Pensões dos Ferroviários da Companhia
Paulista, nos termos do art. 114. parágrafo único, do regulamento
anexo ao decreto n. 24.784, de 14 de julho de 1934, de sua decisão
que concedeu aposentadoria por invalidez a Salatiel de Oliveira
Duboc:
Considerando que o "qui-intuo-1" da aposentadoria não pcderá
ser inferior ao mínimo estipulado no § G° do art. 25 do decreto n.
20.465, de 1 de outubro de 1931;
Resolve a 2' Câmara do Conselho Nacional do Trabalho dar
provimento, em parte, ao recurso para confirmar a aposentadoria
e determinar que desconto algum incida sobre o beneficio.
' Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1938. — Luiz Augusto do
Rego Monteiro, presidente. — Oliveira Lima, relator.
Fui presente. — irado Vasc oncelos, adjunto do procurador
geral interino.
Recurso obrigatório n. 4.231138 — Vistos e relatados os autos
do recurso "ex-officio" interposto pela Junta Administrativa da
Caixa de Aposentadoria e Pensões da Companhia Mogiana. de Feiradas de Ferro. por força do parágrafo único do art. 114 do regulamento deste Conse l ho, de sua decisão concedendo aposentadria
pr invalidez a Eduardo Oppermann:
*Considerendo que o "quantum" da aposentadoria não pode ger
inferior ao mínimo fixado pelo § 6° do art. 25 do decreto n. 20.465.
de 1 de outubro de 1931;
Resolve a 2' Câmara do Conselho Nacional do Trabalho dar,
em parte, provimento ao recurso para confirmar a aposentadoria
e determinar que desconto algum incida sobre o benefício.
. Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1938. — Luiz Augusto do
Rego Mcnteiro, presidente. — Oliveira Eima. relator.
Fui presente. — "Weide Vasconce.los, adjunto do procurador
geral interino.
Recurso obrigatório n. 4.534138 — Vistos e relatados os aotos
do recurso "ex-officio" interposto pela Junta Administrativa da
Caixa de Aposentadoria e Pensões dos' Ferroviár , os da Leopeildine
Railway, por força do parágrafo único do art. 114 do regulamento
deste Conselho, de sua deci eão concedendo pensão aos beneficiários
de Palmiro Melo:
Considerando que o "quanturn" da aposentadoria não pode ser
inferior ao mínimo estipulado pelo g n° do art. 25 do decreto n.
20 465, de 1 de outubro de 1931, e que a pensão corresponde a
50°1° da aposentadoria;
Resolve a 2' Câmara do Conselho Nacional do Trabalho dar,
em parte, provimento ao recurso para confirmar a pensão e determinar que desconto algum incida sobre o benefício.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1938. — Luiz Augusto do
Rego Monteiro, presidente. — Oliveira Lima, relator.
Fui presente. — Waldo Va.sconealos, adjunto do trocurador
geral interino.
Recurso obrigatório n. 3.606138 — Vistos e relatados os antn!
do recurso "ex-officio" interposto pelo interventor na Caixa de
Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da Sorocabana. nos termine
do parágrafo único do art. 114 do regulamento deste Conselho, do
seu ato concedendo pensão a Engrácia Campos Leite e suas filhas
Georpeina e Joana, viuve n filhas de Jorge de Campos Leite:
Considerando que o cálculo da pensão não está exato e que não
se fez o desconto de que trata o art. 43 do docreto n. 20.465, de
1 de outubro de 1931;
Resolve a 2 Câmara do Conselho Nacional do Trabalho dar,
em parte, provimento ao recurso para confirmar o benefício e determinar seja observado o cálculo do Serviço Técnico Atuarial e
atendida a recomendação da Procuradoria Geral para que a Caixa
efetue aquele desconto.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1938. — Luiz Augusto do Rego
Monteiro, presidente. — Costa Miranda, relator.
Fui presente. — Waido Vasconcelos, adjunto do procurador
geral interino.
Recurso ob. n. 4.776138 — Vistos e relatados os autos do recurso , "ex-officio" interposto pela Junta Administrativa da Caixa de
Aposentadoria e Pensões da Companhia Carbonífera Rio Grandense,
por fórça do parágrafo único do art. 114 do regulamento dêste Conselho, de sua decisão que concedeu aposentadoria por invalidez at
Rafael Gil Rodrigues:
Considerando que o § 6° do art. 25, do decreto n. 20.465, da
1 de outubro de 1931, capitula que a aposentadoria mínima será de
200$000;
Resolve a 2' Câmara do Conselho Nacional do Trabalho dar, ene
Parte. orovirnento ao recurso para confirmar a aposentadoria e de-.
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terminar que não incida desconto algum sôbre o "quentura" do benefício.
Rio do Janeiro. 17 de railula‘o de 1933. — Luiz anousfo do Ts(go
Mon l ei." 0 . president e . — (''ti :1 1'rnivt a . ralator.
Fui 1i:e5 p irite. — 11aildo Va::eane e lios, adj. do prosurador geral,
int ori no .
Rec . ob. n. 4,00 a 138 — Vi.lvs o relat :tilos os autos do reaurso
"ea_omeio e, ofieeposio pela Junta Aominisia r ativa ,ia Caixa de Ajo-.
sentedoria e PensCia : íeis Seevii, o , Trreaia Iara Force, o oás de
Silo Paulo, por ['iça 11,1 paril.erafo únoo, do art. 111 da re:enlaniolito
aposonladorla por invaliWede Conselho. de sua ile rs r í:.o
dez a Roma() de Oliveira Cio..
art. 25 do doerei() o. 20. VI5. de 1
Considerando que o §, a o'
de outubro de 1931, (est jou:a a ale a o nt adorai mínima de 20021100
Rasefte a .ria Cámara do C . w.zelho Nreurnil 10 Tra'a!hu Jai, em
parte. pruvin eido ao ia (urso !ei v a (urdi:ii ri' e aposen'a.'oria e dcterminar que não ineb ria descordo algum sôbre o a quanlum" do be-

neficio.

Rio de Janeiro, 17 do (miriti:ai lo 1O38. — Laiz, A aaaero do flégo
Mcn l eiro, rd'eSidenie. — O l iveira Uma, Maior.
Vos«oicellos, adj. do procurador ger:11,
Fui presente. —
interino.
Rec. ob. n. 3.920138 — Vistos e relatados os autos do recurso
'ex-officio" interposto pela Junta Administrativa da Caixa de Apo• sentadoria e PellSÕeS dos Portvár l os da cidade de Salvador, Baia, de
conformidade com o parágrafo único, do art. 114 do regulamento
anexo ao decreto n. 21.781. de 11 de julho de 1934, de sua linisão
que concedeu aposentadoria por invalidez a Adalgiso Carlos de Sousa:
Considerando que sendo três cs médicos que tomaram parte na
perícia, apenas dois assinaram o laudo de inspeção de saúde, sendo
que um deles não é mencionado no item 1. do mesmo;
Considerando que o laudo que ficou ineoncluso, pois o item 21
não foi afirmativo, no item 22. alínea b). eonclúe pela invalidez, O
que significa que a perícia não obedeceu aos ditames da Mo técnica:
Resolve a 2' Câmara do Conselho Nacional do Trabalho dar provimento, em parte, ao recurso, liara anula'r o laudo médico e ser e
associado submetido a nova inspeção de saúde, devendo os documentos comprubatórios accarpanhar o novo laudo, e advertir a Junta Médica. e a administração da Caixa pela neglig:,.ncia ravelada, encaminhando o laudo de uma perícia feita por três médicos e assinada
por dois, um dos quais não participou da mesma.
Rio de Janeiro, 12 de setembro de 1038. — Luiz Augusto do Régo
Monteiro, presidente. — Irineu Malagueta, velador.
Fui presente. —1V1iio Vaseoneellos, adj. do procurador geral,
interino.
Rec. oh. n. 4.022138 — Vistos e relatado os autos do recurso
"ex-officio", interposto pela Junta Adio in ist reiva da Caixa de Apo
-sentadoriPõ1'vriodaP-SnlCt,por
fôrça do parágrafo único do art. 111 do regulamonto iéster Conselho,
de sua decisão que concedeu aposontadoria por invalidez a Avelino
Domingues;
Considerando que a incapacidade do associado para todo e qualquer serviço não está justificada pelo laudo médico
Resolve a 2 a Câmara do Conselho Nac:onal do Trabalho, dar provimento ao recurso para anular a aposentadoria concedida.
Rio de Janeiro, 21 de enluto . ° de 1938. — Luiz Augusto do Règo
Monteiro, presidente. — Oliveira Lima, relator.
Fui presente. — WirOlo Vaseoneellos, ad,j. do procura lor geral,
interino.
Recurso n. — Vistos e relatados os autos do recurso
"ex-officio" interposto pela Junta A lmimetrativa da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da Sorocabana por força do
parágrafo único do art. 114 do regulamento deste Conselho, da deciaão concedendo aposentadoria por invalidez a Antônio Prudente
Barros:
Considerando que a incapacidade do associados para todo e qualquer serviço não está justificada pelo laudo médico;
Resolve a Segunda Câmara do Concelho Nacional do Trabalho
dar provimento ao recurso para anulam a aposentadoria.
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1038, — Luiz Augusto de Rego
Monteiro, presidente. — Edgard de Oliveira Lima, relator.
Fui presente. — Waldo C. L. de Vasconeellos, adjunto do procurador geral, interino.
Recurso obrigatório 4.293-38 — Viatos e relatados os autos de
recurso "ex-offieio" interposto pelo interventor na Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviário:: da Sorocabana, nas termos do
parágrafo único do art. 114, do regulamento deste Conaelho, da decisão da respectiva Junta Administrativa que concedeu aposentadoria por invalidez a Estevão José Correia:
Considerando que o § 6" do art. 25 do decreto n. 20.1(55. de 1
de outubro de 1931, estipula que a apoaentadoria minnoa , eral de
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por força do parágrafo único do art. 114 do regulamento deste Coneellio, de sua decisão que concedeu aposentadoria por invalidez a Manuel Bento Pereira:
Considet ando que o §. 0" do art. 25 do decreto n. 20.165, de 1 do
mitaibtr o ,Je 1931, eatioula a ap,i(sentadui ia mínima;
laisolve a S.:unta Cámara do tiooseilio Nacional do Trabalha
dar, em parte, oro\ imento ao rectireo para confirme' . a aposentadoria
e 11terillinar que desconto algum incida sobre o "quanturn" do be,-.
nef feio.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1938. — Luiz Augusto de Rego
— Ojiceira Lona, relator.
mon,e.iro,
Waldir Vasvoncellus, adjunto do procurador
Fui presente.

geral interino.
Recurso obrieatório n. 3.098-37 — Vistos e relatados os autos
do re.carso -ex-oftieio" interposto pela Junta Administrativa dà Caixa
de Aposentadoria e Pensões dos Portuários de Recife, nos termos do
art. 114, parágrafo único do regulamento anexo ao decreto n. 24.784,

de 11 dii julho de 1934, de sua decisão que concedeu aposentadoria
por invalidez a Francisco Teixeira:
Considerando que o "quanturn" da aposentadoria não poderá ser
inferior ao mínimo estipulado no § 6" do art. 25 do decreto número
20.405, de 1 de outubro de 1931;
Resolve a Segui-ida Câmara do Conselho Nacional do Trabalho
dar provimento, em parte, ao recurso para confirmar a aposentadoria e determinar que desconto algum incida sobre o beneficio, coa-.
tra o voto do Sr. relator, o conselheiro Dr. Irineu Malagueta.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1938. — Luis Augusto de Rego
Monteiro, presidente. — Oliveira Lima, relato'. "ad-hoc".
Fui presente. — Waldo Vasconcellos, adjunto do procurador
geral interino.
Recurso obrigatório n. 3.996138 — Vistos e relatados os autoê
do recurso "ex-officio", interposto pela Junta Administrativa da
Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da Paraná-Santa
Catarina, por força do parágrafo único, do art. 114 do regulamento
deste Conselho, de sua decisão que concedeu aposeatadoria ordinária
a Sebastião 'Fólio:
Considerando que o § 6° do art. 25 do decreto n. 20.465. de i do
outubro de 1931, estipula a aposentadoria mínima de 2004000;
Resolve a Segunda Câmara do Conselho Nacional do Trabalho dar,
em parte, .provimento ao recurso para confirmar a aposentadoria e
determinar que não incida desconto algum sobre o "quantum" da
benefício, contra o voto do relator, o Sr. conselheiro Dr. Irineu Malagueta.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1938. — Luiz Augusto do Rega
.Monte?ro, presidente. — Oliveira Lima. relator "ad-hoc".
Fui presente. — Waldo Vasconcellos, adjunto do Procurado'
geral, interino.
Recurso obrigatório ri. 4.370138 — Vistos e relatados os autot
do recuiso "ex-officio" interposto pela Junta Administrativa da Caixa
de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da Sorocabana, nos
termos do art. 114. parágrafo único do regulamento anexo ao decrett
n. 21.784, de 11 de julho de 1934, de sua decisão que concedeu opa
untadoria por invalidez a Pedro Arruda:
Considerando que o "quentum" da aposentadoria não poderá ser
inferior ao mínimo estipulado no § 6°, do art. 25, do decreto númert
20.465. de 1 de outubro de 1931;
Resolve a Segunda Câmara do Conselho Nacional do Trabalho dai
provimento, em parte, ao recurso para confirmar a aposentadoria t
,leterin,nar que desconto algum incida sobre a benefício, contra
voto do Sr. relator, o conselheiro Dr. Irineu Malagueta.
Rio de Janeiro. 14 de novembro de 1938. — Luiz Augusto da
Rego Monteiro, presidente. — Edgard de Oliveira Lima, relator "ad,
hoc".

Fui presente. — Waldo Vasconcelos, adjunto do Procurador

geral. interino.
Recurso obrigatório n. 2.367137 — Vistos e relatados os autos
do-recurso interposto por Maria Madalena da Silva Cabral e sua filha

Celina da Silva Cabral do ato do Interventor-Presidente da Junta
Administrativa da Caixa de Aposentadoria e Pensões da Imprensa
Nacional que mandou descontar das pensões das recorrentes a importância mensal de 50000 para amortização do débito por divida
contrairia por seu falecido marido e pai Francisco da Silva Cabral;
Considerando que é jurisprudência pacífica deste Conselho que
nenhum desconto deve ser feito na importância das pensões para
amortização de empréstimo contraidos em vida pelo associado, conforme decisões no processo n. 295-34 e no recurso n. 1.326-35;
Resolve a Segunda Câmara do Conselho Nacional do Trabalho dar
provimento ao recurso para mandar que a Caixa cesse de fazer os
descontos e devolva ks recorrentes as importâncias recebidas a este
títu l o e indevidamente descontadas.
200000;
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1938. — Luiz Augusto de Rega
Resolve a Segunda Câmara do Conselho Nacional do Tediaalim
!OnfP ' ro , presidente. — Costa Miranda. relator.
dar, em parte, provimento ao recurso para confirmei a ap(LeMa•
preeente.
Waldo C. L. de Vasconcellos, adjunto do Prodoria e determinar que não incida desconto algum sobre o 'amen- •
'
geral, interino.
tum" do benefício.
O riir=o obrigatório n. 2.107136 — Vistos o relatados os autos
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1938, — Luiz Ailitioto
• n a ir , a interposto por Salzburgo Cabral Santiago da decisão do
Rego Lilon'eiru, presidente. — Manoel Tibureio da Silva, relaaeo
-ri s e n-in Administrativo do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Fui presente. — Woldo Vaseouceilos, adjunto do p,rocui.idar
1,-1•P'/,-.nz que recusou a sua aposentadoria por invalidez:
gorai interino.
C eeeiderando que por acorilão de 11 de outubro de 1937, esta
Recurso obrigatório ri. 4.079-38 — Vistos e relatados os autoe
a deu provimento ao recurso do interessarle, para reformar a
do : r ecurso "ex-officio" interposto peia Junta Administrativa da Cr!ea
recorrida e mandar conceder a aposentadoria do recorrente,
de Apos e ntadoria e Pensões dos Servicos d a Mineraean, em 'foliarei,.
laien l role ire l e o ç orv i ci Wen l eo Atuarial p'erles' o cálculo

o
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do benefício, o que ora é cumprido com a manifestação desse orgão
Rec. n. 3.053/38 — Vistos e relatados os autos do recurso intécnico, depois de colhidos os elementos indispensáveis;
terposto por Ricardina Rezende da Silva da decisão da Junta AdmiResolve a Segunda Câmara do —Conselho Nacional do Trabalho nistrativa da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da
homologar o cálculo procedido pelo Serviço Técnico Atuarial.
Central do Brasil que recusou a reversão da sua pensão para um filho
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1938. —Luiz Augusto de Rego menor:
Monteiro, presidente. — Irineu Malagueta, relator.
Considerando que o benefício foi concedido na vigência da lei
Fui presente. — 1Valdo C. L. de Vasconcellos, adjunto do Pro- n. 5.109, de 20 de dezembro de 1926, cujo art. 33, 2, impede tal recurador geral, interino.
versão:
Rec. 2.783/38 — Vistos e relatados os autos do recurso ihterposlo
Resolve a 2.a Câmara do Conselho Nacional do Trabalho negar
por Jose Carlo:: dos Santos da decisão do Conselho Administrativo do provimento ao recurso para confirmar a decisão recorrida.
Instituto da Aposentadoria e Pensões dos Comerciários que manteve o
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1938. — Luiz Augusto do Rego
cálculo do "quantum" de sua aposentadoria por invalidez estipulado Monteiro, presidente. — Costa ¡Vivando, relator.
pelo Departamento da 11.a Região:
Fui presente. — Waldo Vasconcellos, adj. do proc. geral interino.
Considerando que o beneficio - deve ser igual a 50 To da média dos
Rec. 3.032/38 — Vistos e relatados os autos do recurso interposto
salários percebidos nos últimas 12 meses de serviço efetivo;
por Artur Hantz Freysleben da decisão do Conselho Administrativo do
Considerando que não pode prevalecer o argumento de que o as- Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, que recusou a
sociado não seguiu para as contribuições o que presereve o regula- restituição de contribuições descontadas para o Instituto:
mento, joie' o Instituto recebeu as mesmas sem reclamar;
Considerando que o art. 62 do decreto n. 22.872, de 29 de junho
Resolve a Segunda Câmara do Conselho Nacional do Trabalho dar de 1932, só permite restituição de contribuições verificando-se a exprovimentG, em parte, ao recurso, para mandar observar o cálculo do tinção do cargo;
Serviço Técnico Atuarial.
Considerando que o cargo do recorrente não foi extinto, mas que
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1938. — Luz Augusto do Rego Non- ele o deixou por força do Decreto-Lei 11. 24, de 29 de novembro do
Xeiro, presidente. — Costa Miranda, relator.
1937, optando por outro cargo como poderia ter optado pelo que ocuFui presente.— 1Valdo C. L. de Vasconcelos, adjunto do procura- pava na empresa de navegação de que era empregado;
dor geral, interino.
Considerando que o referido Decreto-Lei n. 24 não estipula que
Roca n. 2.064/36 — Vistos e relatados os autos do recurso inter- em tais casos se restitua contribuições;
posto por Joseph Hoffay do ato do presidente da Junta Administrativa
Resolve a 2.a Câmara do Conselho Nacional do Trabalho negar
da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Empregados da Companhia provimento ao recurso para confirmar a decisão recorrida.
Telefônica Brasileira que indeferiu o 'pedido de contagem do tempo
Rio de Janeiro, 17 de - outubro de 1938. — Luiz Augusto do Rego
de serviço que prestou às Empresas Elétriela Brasileiras S. A.:
Monteiro, presidente. — frineu Malagueta, relatos..
Considerando que este Conselho tem decidido, de acordo com a lei,
Fui presente. — Waldo Vasconcellos, adj. do proc. geral interino.
que só cabe recurso das decisões proferidas pelas Juntas AdministraRec. n. 2.956/38. — Vistos e relatados os autos do recurso lutartivas uno das proidadas pelos prestl
posto por Décio de Barros e outros, da decisão da Junta Administra, Resolvo a Segunda Câmara do Conselho Nacional do Trabalho tiva do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários que indenegar provimento ao recurso pis oe determinar que a Junta Administra- feriu suas recusas de menção:
tiva da Caixa aprecie o mérito da causa.
Considerando que a jurisprudência deste Conselho, através de deRio de Janeiro, 17 de outubro de 1938. — Luis Augusto do Rego cisões nos recursos ns. 1.684/36, 1.841/36 e inúmeros outros, não adMonteiro, presidente. — Manuel Tiblircio da Silva, relator.
mite a prática da faculdade assegurada pelo art. 29 do decreto núFui presente, — Waldo Vasconcelos, adjunto do procurador geral, mero 24.615, de 9 de junho de 1034, além do prazo fixado, nem aos
interino.
novos empregados do Banco do Brasil S/A., os quais são associados
- Rec. 2.970/38 — Vistos e relatados os autos do recurso interposto obrigatórios do Instituto;
por José Lourenço dos Santos da decisão da Junta Administrativa da
Resolve a 2.a Câmara do Conselho Nacional do Trabalho negar
Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da Central do provimento ao recurso para confirmar a decisão recorrida.
Brasil que recusou restituir as contribuições descontadas pelo mesmo:
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1938. — Francisco Barbosa de
Considerando que o recorrente deixou o cargo que ocupava, Rezende, presidente. — José L. Salgado Scarpa, relator.
optando por outro, por força do decreto-lei n. 24, de 29 de novemFui presente. — Waldo Vasconcellos, adj. do proc. geral interino.
bro de 1937, o qual não estipulou restituição de contribuições;
Processo n. 8.421-38 — Vistos e relatados os autos do requeriConsiderando que o pedido do recorrente não se enquadra nas ex- mento de Oto Floriano d' Almeida, encaminhado pela Junta Admioeçõea capituladas no decreto n. 20.465, de 1 de outubro de 1931, nistrativa da •Caixa de Aposentadoria e Pensões da Inspetoria de
sendo-lhe aplicavel a regra geral do art. 16 do mesmo.
Aguas e Esgotos, pedindo restituição de contribuições por ter opResolve a Segunda Câmara do Conselho Nacional do Trabalho ne- tado pelo Instituto Nacional de Previdência:
gar provimento ao recurso para confirmar a decisão recorrida.
Considerando que o caso em espécie não é semelhante aos que
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1938. — Luiz Augusto do Rego foram objeto do recurso n. 2.403-37 e processo n. 16.615-36, ciMonteiro, presidente. — José L. Salgado Scarpa, relator.
tados nos autos;
Fui presente. — Waldo C. L. de Vasconcelos, adjunto do procuraResolve a Segunda Câmara do Conselho Nacional do Trabalho,
dor geral, interino.
mandar responder que não cabe a restituição porquanto as contriRec. 2.733/38 — Vistos e relatados os autos do recurso interposta buições foram legalmente descontadas.
por Hércules Guimarães, membro efetivo da Junta Administrativa sia .
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1938. — Luiz Augusto de Rego
Caixa de Aposentadoria e Pensões de Serviços .de Mineração, em Tu- Monteiro, presidente. — Manoel Tuburcio da Silva, relator.
barão, da decisão da mesma Junta que denegou o pedido de inscrição
Fui presente. — 1Valdo de Vasconcellos, adjunto do procurador
do associai° Francisco Luiz Fernandes por contar mais de 65 anos Lema interino.
Processe n. 15.087-37 — Vistos e relatados os autos do requede idade:
Considerando que sendo obrigatória a associação dos empregados rimento do Dr. Virgílio José Monteiro Bastos solicitando a anulação
das empresas sujeitas ao decreto n. 20.465, de 1 de outubro de 1931, da aposentadoria ordinária que lhe foi concedida pela Caixa de Apodesde o advento do decreto n. 22.096, de 16 de novembro do 1932, o senhodoria e Pensões dos Ferroviários da Rede Mineira de Viação e,
interessado era "ex-vi ` legis" associado da Caixa, cumprindo á em- consequentemente, sua reintegração no cargo que ocupava na empresa fazer os descontos devidos, sendo a inscrição formalidade se- presa:
Considerando que a -aposentadoria do reclamante não podia ser
cundária:
Resolve a Segunda Câmara cio Conselho Nacional do Trabalho dar concedida pela Caixa, pois assim não o permitia a lei, decreto númeprovimento ao recurso para mandar que a Caixa promova a inscrição ro 19.554, de 31 de dezembro de 1930;
do interessado que na época em que se tornou associado obrigatório
Considerando que este Conselho decidiu serem nulas as aposencontava apenas 63 anos de idade. aquem, portanto. do limite estabele- tadorias concedidas nas condições da do reclamante;
cido pela jurisprudência deste Conselho no processo n. 10.792/35.
Considerando cule o reclamante não estava regularmente ins.conforme foi apurado com a diligência determinada em sessão de 25 crito, não sendo contribuinte, da Caixa, mas sim do Montèpio Civil,
não tendo, siquer concorrido um só mês para os fundos da Caixa,
de abril do ano correrte.
Rio cie Janeiro, 3 de outubro de 1938. — Luiz Augusto do Rego pelo que não podia ser concedido o beneficio, conforme dispõe o
art. 15 do decreto n. 17.941, de 11 de outubro de 1927;
Monteiro, presidente. — Costa Miranda. relator.
Considerando que o pedido de aposentadoria do reclamante foi
Fui presente. — "IT'adoto C. L. de Vasconcelos; adjunto do procuravisivelmente antedatado pela adhsinistração da então Estrada; dor geral, interino.
Rec. 3.137-38 — Vistos e relatados os autos do recurso interConsiderando que a Primeira Câmara deste Conselho, em deciposto por Carlos Pereira Betem da decisão da Junta Administrativa são proferida a 24 de maio de 1937, no processo n. 6.839-37, dçu
da Caixa de Aposentadoria e Pen s ões dos Ferroviários da Central do provimento à reclamação de Domingos António Pleorela cujo caso
Brasil que neeou o pagamento de serviços do médico extranbo ao é idêntico ao do reclamante;
Resolve a Segunda Câmara do Conselho Nacional do Trabalho
quadro da instituição:
Considerando que o recorrente não está amparado por uma si- Migar procedente a reclamação para determinar a anulação da apotinção de fato, nem por dispositivo de lei ,aplicavel, no caso do art. 10 sentadoria e a reintegração do reclamante, devendo este. último restituir à Caixa as importâncias recebidas da mesma e correspondendo dec. 22.0 t 6. de 26 de outubro de 1932;
Resolve a 2'. Camara cio Conselho Nacional do Trabalho negar tes ao penado em que lhes forem pagos os vencimentos atrasados
provimento ao recurso para confirmar a case isão recorrida.
pela Estrada.
'Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1938. — Luiz Augusto de
Rio de Janeiro. 17 de outubro cle 19^.1 . — Llt2z. Augusto do Rego
.
Rego Monteiro, presidente. — Edgant Oliveira Lima, relstor.
Monteiro, presidente. — Manuel '1'ibure'o da Silva, relalor.
Fui presente. — Waldo de Vasconcollos. adjunto il
Fui presente — Waldo Vasconcellos, adj. do pror. gorai interirocurador
geral, interin
no
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DELIBERATIVO, EM

20 DE DEZEMBRO D2. 1938

Aos vinte dias lio mês
d, zembro do ano de mil novecentos e
trinta e oito, ás dez heras Ia manhã, na série do Instituto Nac.ional
de Previdência, sol) a prosi dCd:c:a do Sr. Dr. ..jnsé CAndido de Lima
Ferreira, no impediimatto
Francisco Mundz Freire, Drs.
Gualter de Pinho Basio, lterbend Moses e o Sr. Procurador, Dr.
(41-talter Ferre'n,. re.,t1 t? , --- s e a 3'11' s es g õ.o do Cons el bt fl ei iberolivo rio Instilo") Na elat d.. p revidência, tendo sido tomadas
os s e guintes ittt-1,ões
johuolas:
Rei t ur, Sr. Francisco linz 1-'rfdre:
N. 4,661
a toldo, 10 :00w:s 0o0. - Cul] trit y n iole.
Augusto Cruz h:leis:Mo. - O conselho Delberatvo, atendendo á expLcação verbal de
a,lo: . , r,solve
paq,'.eda de acordo
com a última parte do ic‘re,- , H fls. 29.
N. 4.708 - Perúlm oh.•
- Contribuinte.
Manuel Duarte Calr ii- Ad,
ln o parecer e voto do Sr. Relator.
resolve o Conselho
vo autorizar o pagnmento da metn;:to
e pensão que compelein n Ï
va e á filha do e:-contribuinte Mimiei Duarte Calado, li aeord e na fórryl2 dos cálculos e partilha
de fls. 20.
N. 4.711 - Peeólio obrigz.t,'n:io, 10:0008000. - Contribuinte,
Transval de Souza Bruno. - Adotando o par e cer e voto do Sr.
Relator, resolve o Con s elho Deliberativo autorizar o pagamento da
meação e pensões a que têm direito a viuvo e os filhos do ex-contribuinte Traosval de Souza Bruno, de acordo e na fórma dos cálculos e partilha di fls. 30.
N. 4.794 -- Pecúlio obri g atório, 10:0008000. - Contribuinte,
Sebastião José (ardoso. - Adotando o parecer e voto do Sr, Relator, resolve o Conselho Deliberativo autorizar o pagamento do pecúlio líquido partilhado a fls. 14, a D. Maria do Rosário Card i.zo,
miii e único bcieficiária do ex-contribuinte Sebastião José Cardoso.
N. 4.810 - Pecúlio obrigatório, 10:0008000. - Contribuinte,
Raimundo Rosa. - Adotando o parecer e voto do Sr. Relator, re-

solve o Conselho Deliberati-vo autorizar o pagamento da meação e
pensões pertencentes á viuve e filhos do ex-contribuinte Raimundo
Rosa, de acordo e na fórma dos cálculos e partilha de fls. 28.
Relator, Dr. Herbert Moses:
N. 3.367 - Pecúlio obrigatório, 10:008000. - Contribuinte,

João Martins da Silva. - Atendendo ao que consta da certidão de
fls. 5, e de acordo com o parecer e voto do Sr. Relator, resolve o
Conselho Deliberativo deferir o pedido de fls. 31, do beneficiário
Lourival, filho do ex-contribuin t e João Martins da Silva.
N. 4.216 - Pecúlio obrigatório, 5:0008000. - Contribuinte,
António Pedro de Souza. - Atendendo ao que consta da certidão de
'fls. 28 e 28 v., e de acordo com o parecer e voto do Sr. Relator,
resolve o Conselho Deliberativo autorizar o pagamento das penes
a que tem direito o menor António, filho do ex-contribuinte António
Pedro de Souza, as quais haviam sido reservadas por força de sua
decisão de fls. 21.
N. 4.732 - Pecúlio obrigatório, 10:0008000. - Contribuinte,
Argenor Luiz de Carvalho. - O Conselho Deliberativo, de acordo
com o parecer e voto do Sr. Relator, resolve autorizar o pagamento
do pecúlio líquido partilhado a fls. 21, a D. Noèmiea da Silveira
Franco, irmã e única beneficiária do ex-contribuinte Agenor Luiz
do Carvalho.
N. 4.745 - Pecúlio obrigatório, 5:0008000. - Contribuinte,
Demóstenes Barreto. - Adotando o parecer e voto do Sr. Re/ator,
iesolve o Conselho Deliberativo autorizar o pagamento da metuftlo
que compete á viuvo do de cujus, e das pensões ao seu filho, (fe
acordo e na fórma dos cálculos e partilha de fls. 15.
N. 4.783 - Pecúlio obrigatório, 10:000$000. - Contribuinte,
Osvaldo José Guedes. - O Conselho Deliberativo, de acordo com
o parecer e vote do Sr. Relator, resolve autorizar o pagamento do
pecúlio líquido partilhado a fls. 20, á viuvo e filhos do ex-cnntribuinte Osvaldo José Guedes, na conformidade dos cálculos e partilha de fls. 20.
N. 4.840 - Pecúlio obrigatAirio, 10:0008000. - Contribuinte,
Francisco Napoleão. - Adotando o parecer e voto do Sr. Relator,
resolve o Conselho Deliberativo autorizar o pagamento da quota
parte que compete ao beneficiário Releias, filho do ex-contribuinte
Francisco Napoleão, na conformidade dos cálculos e partilha de fls.
38.
Relator, Dr. Gualter de Pinho Bastos:
N. 1.920 - Pecúlio obri gatório, 15:0008000. - ContribuinW,
Piivino Lima. - Adotando o parecer e voto do Sr. Relator, resolve
c Conselho Deliberativo autorizar o pagamento das pensões que
competem aos tres filhos do ex-contribuinte Silvino Lima.
N. 2.156 - Pecúlio obrigatório, 15:000$000. - Contribuinte,
Raul Auto de Simas. - O Conselho Deliberativo, de acordo com
o parecer e voto do Sr. Relator, resolve deferir o pedido do fls.
do pensionista Valdemar, filho do e x-contribuinte Raul Auto
de Simas.
N. 3.972 - Pecúlio facultativo, 30:0008000. - Contriboinie,
Carlos Erasmo de Cerqueira e Silva. - Adotando o parecer
e coto
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do Sr. Relator, resolve o Conselho Deliberativo deferir o pecrdo
de fls. 40, da beneficiária Divo de Cerqueira e Silva, filha do ex-•
contribuinte Cantos Erasmo de Cerqueira e Silva.
N. 4.531 - Pecúlio obrigatório, 10:0008000, - Contribuinte,
Proc iwi;) Marcellno de SJi;za, - O Conselho Deliberativo, de acordo
con c p:irecer e vido do Sr. Re'ator, resolve autorizar o pagamento
la pa.-le restante do preOlio líqudo partilhado a fls. 13, á viuve,
(.1,-1 de eaid g , a Oortl fora reservada por força de sua decisão de fls.

N. - Pecúlio obrigatório, to:000000. - Contribuinte,
Aristioes Jitlin de Oliveira. - Adotando o parcer e voto do Sr.
Belator, resolve o Conselho Deliberativo autorizar o pagamento nas
pEn s ões a que tem direito a beneficiária Elza : filha do ex-contride Oliveira, de acordo e na Muna dos cálcio
buinte Aristitles J.1
culos e parttlha de fls. 33. •
4..;80 - Prúli facultativo, 10 :000$000. - Contribuinte,
José Sabino Berlf:Crl - Adotando o voto do Sr. Relator, resolve
o conselho ' p elitto l oalivo autorizar o pagamento da meação, quota
parto e pensões a que tê'rii direito a viuvo e filhos do ex-contrihuinte .jost", Sabino Benfira, de acordo e na fôrma dos cálcule, ,.: e
partilha cif , tis. 17.

Processo juladu:
Bolator, Dr. Conter de Pinho Bastos:
N. 19.819:38 - Secção Predial. t onsulta sem as instruçGes
atuais para as operações na Carteira. - O Conselho DeliberOivo,
:do t ando o parecer e voto do Sr. Relator, resolve se proceda noa
precisos termos do parecer dia Dr. Procurador, ã fls. 17.

Processos julgado:
N. 24.127138 - Requerente, Oto Eduardo Ranho°. - O Coaselho Deliberativo, tomando conhecimento da exposição de fls., do,
Sr. Presidente, nos termos da letra o do art. 82 do decreto n. 24.563,
de 1931, resolve propor a S. Ex. o Sr. Ministro do Trabalho, Indirstria e Comércio, a demissão, por abandono de emprego, do Ins-,
.potor de 4' classe, deste Instituto, Sr. Oto Eduardo Raulino.
N. 30.093 - Requerente, Demócrito da Cunha Silveira. - O
assunto trazido ao conhecimento do Conselho Deliberativo é da competência exclusiva do Sr, Presidente, que deverá punir o reclamante
pela fórma que se dirigiu a este Conselho, criticando, numa demons-.
tração de indisciplina os atos da administração, e sugerindo medida@
que são da sua alçada. O processo, oportunamente, deverá ser re-,
metido á comissão de inquérito administrativo, para ciéncia.
N. 22.328138 - Oscar Fagundes Júnior. - O Conselho Deliberativo, tomando conhecimento da exposição do Sr. Presidente, si
fls. 3, resolve propor a S. Ex. o Sr. Ministro do Trabalhe, Indús'.
tria e Comércio, a demissão do sub-ajudante técnico de 4a classe,
Oscar Fagundes Júnior, nos termos da letra o do art. 82 do decret0
n. 24.563, de 1934.
Rubem Germano Pedreira, chefe do Gabinete.

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários
54' SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 1938, a guavam;
PELA JUNTA ADMINISTRATIVA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 1938

RESUMO DA ATA DA

Presidência dt, Dr. Aderbal Novais, com a presença doe direto-.
res Srs. Dr. Cesar Rabelo, Wilhehn bloefier, Dr. António Junqueiraj
Botelho, Juvenal Conrado e Manuel Fernandes de Araujo Jorge.
necuaífizs
Carteira predial:
Inscr. n. 17 - Classe F - Bernhard Friedrich Alabuwitz
Inscr. n. 169 - Classe F - Pedro Martins Carreira; e luzo. n. 181
- Classe A - Breno Jatobá. - Autorizadas as operaçóes.
Benefícios:

'Aposentadoria por invalidez - Em revisão, mantidas as de Dir.:
ce Stamato, Candido Caum, James Bryant Swanston, António Mark
nho e Júlio Antônio Xavier.
Concedida a Hugo Heinz.
Denegada a Elvira Pinto Souto, concedendo-se o auxilio-eufern
miriade pelo prazo de 3 meses.
Admissão de associados:

Lauro Gomes dos Reis, Alvaro Adalberto Teles de Menezes, Sebastiã g Ma gno, Má da Fonseca, Antônio Pereira da Silva e Aimoré
Cestari. - Em face do resultado do exame médico a que se submeteram, concedeu-se, para observação, o prazo de 6 mese s, findo
qual deverão a p resentar-se a novo exame.
Manuel Alves de Azevedo Filho, José Arimatéa Cavalcanti e Ro-,
derico Costa. - Em face do resultado do exame médico a que sé
submeteram, concedeu-se, para observação, o prazo de 8 meses, findo o qual deverão apre.sentar-se a novo exame.
Dr. Aleino Araripe Faria Coimbra - Em face do resultado do
exame medico a nue se submeteu, concedeu-se para obs e rvação, o
prazo de um ano, lindo n (mal deverá ap e es e ntar-se a novo exorne.
18 de novembro de 1938. - Ariltep bal Norai's,
- 1.,.;bcrto M e ndes, secretário.
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MOUNT° DA ATA DA 55a . szsaXo ORDINÁRIA DO ANO DE 1938, REALIZADA RESUMO DA ATA DA 56 SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 1938, REALIZADA PELA
PELA JUNTA AD M INISTRATIVA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 1938
JUNTA ADMINISTRATIVA NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 1938
•
Pre.sidência do Dr. Aderbal Novais, com a presença dos diretores
Presidência do Dr. Aderbal Novais, com a presença dos diretores
ara. Dr. Gesar Rabelo, Wilhelm Moeser, Dr. António Junqueira Bote- Srs. Dr. Cesar Rabelo, Wilhelm Moeser, Dr. António Junqueira Bolho, Juvenal Conrado, Saul Dias Coelho e Manuel Fernandes de Araujo telho, Juvenal Conrado, Saul Dias Coelho e Manuel Fernandes de
Araújo Jorge.
Jorge.
DECISÕES
Carteira Predial:
Carteira predial:I. Ct. 26 — Inscrição da firma construtora J. V. de Sousa, do
Inscr. n. i ft — Classe C — Gustavo Hensche.l. — Autormaa Distrito Federal. — Autorizada a IIISr-O operação.
Benefícios:
•
lesme n. 582 — Classe E — Nelson Guimarães, tendo a sua elasAposentadorias
por invalidez:
'Meação na Carteira Predial prejudicala por não contar, na data da
Em revisão mentidas as de Moacir Serôdio, Manuel João da Silva,
sua proposta de inscrição, dois anos de serviços no estabelecimento
Om que trabalha, alega que. o seu empregador o mesmo desde julho Malvino de Andrade Santos, Armando Panetti e Alfredo Marini de
de 1935, tendo apenas mudado de denominação — Invent-Ieda ,a des- Azevedo.
Concedidas as de José de Oliveira, André Moretto, António Júlio
*Classificação anterior, concedendo-se ao associado o Togar que lhe
dos Santos,, Laudelino Batista Lopes, Antônio Dias da Silva o Alcides
competia quando da sua inscrição.
Reeuerhnento de Armando Gare.au Moreira, do Banco -Germânico Rodrigues Avila.
Suspensa a de Carlos Moreira da Silva.
da América do Sul, pedindo reconsideração da decisão da Junta em
-'sessão
Denegeda a de Carlindo Teixeira Pinto.
de 26 de setembro último, que indeferiu o seu pedido de emPensões: Beneficiários de José Marcos Lima, ex-funcionário do
préstimo de 10:000$, para o qual daria em garantia hipotecária um
imóvel pertencente aos seus filhos menores. --Mantida a decisão The Natioeal City Bank of New York. — Suspensa a quota de pensão
de Mana Anunciada Costa de Lima, por exercer emprego remunerado.
requerida.
Denegada a pensão requerida por D. Ana Ferraz Novais viuve
Serviços medicos:
de Antônio Novais Neto, por ter o mesmo perdido a qualidade de assoRecurso interposto por João Coleto dos Santos, genitor de Antó- ciado do Instituto.
Coleto
dos Santos, ex-funcionário do Banco do Brasil, em GuaxuDiversas:
nio
pé, a despacho da presidência que lhe indeferiu o pedido de pagaT. R. T. 4-53 Kurt Jahn; ex-funcionário do Banco do Promento das despesas decorrentes de três meses de internação hospitavincia do Rio Grande do Sal, em Porto Alegre, pedindo transferência
lar do seu' filho. Autorizado, excepcionalmente, o pagamento das des- da sua reserva técnica para a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos
pesas de internação hospitalar, de acordo, porém, com a tabela de
preços de Instituto, correndo o excesso, si houver, por conta do re- serviços Urbanos por Concessão. — Solucionando a dúvida suscitada
pela Secção de Receita, decidiu a Junta, de acordo com o parecer da
porrente.
Procuradoria, que no cálculo da reserva técnica do requerente, devem
•
Benefícios:
ser incluidas as contribuições pagas pelo mesmo no periodo com,
Aposentadorias por invalidez: Em revisão, mentidas as de Ti- preendido entre a data do seu ingresso no estabelecimento bancário e
¡Odes Lino, Ari Seita Marques, Mário Giudicelli e Avelino de Araujo. a da sua admissão como associado, do Instituto.
Concedidas as de Adolfo Barreto Sampaio, Rafael Pardo Cabeda
Admissão de associados:
s-• Reitor Dominoni.
Leão
Gomes Saraiva e Pedro de Deus Pereira. — Em face do reSuspensa a de-Maria de Lourdes Borges Pereira.
suultado do exame médico a que se submeteram, concedeu-se, para
Denegada a de Cipriano Ferreira dos Santos Silva.
Denegada a de João Guilherme Kreter, concedendo-se-lhe o au- observação, o prazo de oito meses, findo o qual deverão apresentar-se
a novo exame.
Xílio-enfermidade pelo prazo de 3 meses.
Heitor de Sousa Lima, do Banco da Provincia do Rio Grande do
Dr. Sebastião de Toledo Barros, Dr. ltamão Canelas, Dr. Alvaro
Sul, pedindo reconsideraçãe da decisão da Junta que retificou o cál- Reniigio Oliveira, Alexandre Rocha Brandão e Antônio Dias Andrade.
culo da sua aposentadoria de 520$600 para 465$600 mensais, alegan- — Denegada a sua admissão, por contarem mais de 50 anos de idade.
do que o tempo que esteve em gozo de auxilio-enfermidade deve ser
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938. -- Adherb, e1 Novaes, precomputado pare efeito daquele cálculo. — Indeferido o pedido, man- sidente. — Ediberto Mendes, secretário.
tendo-se a decisão recorrida.
RESUMO DA ATA DA 57* SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO Idt 1938, REALIZADA
Pensão
PELA JUNTA ADMINISTRATIVA NO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 1938
Concedida a Alice Marcondes Horta, Vilint de Joaquim GuimaPresidência do Dr. Aderbal Novais, com a presença dOs diretores
eães de Oliveira Horta.
Srs. Dr. Cesar Rabelo, Wilhelm Moeser, Dr. Antônio Junqueira BoDiversos: .
telho, Juvenal Conrado, Saul Dias Coelho e Manuel Fernandes
Memorial dos Funcionários da Séde do Instituto . e dos Bancá- At- aújo Jorge.
máxirios do D. Federal, solicitando seja elevado a 5:000$ o limite
DECISÕEE
mo estabelecido para a concessão de emprese,: — :Pavoneei á
Carteira Predial:
concessão, eoran, não podendo autorizar a elevação solicitada, em
ce dos pareceres da Procuradoria e do Atuário, decidiu a Junta enInscrição n. 639 — Classe "A" — José Antônio Furlan, do Banco
caminhar o processo ao Conselho Nacional do Trabalho, solicitando Italo Brasileiro, tendo a sua classificação na Carteira Predial do São
a necessária autorização.
Paulo prejudicada por não contar, na data da sua proposta de inscriCorrespondente do Instituto em Presidente Venceslau, consul- ção, deis anos de serviços no estabelecimento em que trabalha,
requer
o âmbito de
os
empregados
de
correspondentes
bancários
com
tando si
seja agora classificada a mesma proposta, visto ter completado o
banco ou casa bancária, são associados obrigatórios do Instituto, como tempo necessário em 15 de junho do corrente ano_ — Autorizada, exá o caso do Sr. Américo Martins Arruda, que presta serviços h firma cepcionalmente, a inclusão do pretendente no final da classificação
Edmundo Pipino, correspondente de bancos naquela praça. — Não aprovada pela Junta para aquela Capital.
tendo a firma Edmundo Pipino, carta-patente para pratica: operaServiços Médicos:
ções bancárias, não estando, portanto, sujeito ao regime do Instituto
foi decidido aue o Sr. Américo Martins Arruda não é associado olselS. M. 2.217 — Internação hospitalar de Gil Chenú; do Banco
Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, no Distr i to Federal. — Em
gatório do mesmo.
Correspondente do Instituto em S. Fidélis, cdi3altaudo, a pedido face de já ter o associado exgotado o prazo regulamentar e mais trinta
do sócio-gerente da G. B. Ribeiro Junqueira, irmão & Botelho — dias que lhe foram concedidos excecionalmente, foi decidido não ser
S. Fidéli Ltda., c qual deseja ingressar como associado facultativo possivel nova prorrogação.
'
do Instituto, de que modo serão descontadas as mateiluições, esclaBenefícios:
recendo que o interessado tem uma retirada mensal de 1:000$ e mais
200$ a título de repre.sentação, e desde que época deverão ser desconAposentadorias por invalides.
tadas as mesmas contribuições. — Sendo de 1:200$ a remunera,
Em
revisão, mantida a de Frutuoso da Silva Bandeira.
ção mensal atribuida ao sócio-gerente citado, foi decidido, •Je acordo
Concedidas as de Vicente Batalha Matos e Francisca Leite costa.
com o parecer da Procuradoria que sobre ela deverá incid :r o desDenegada a de Plínio Aguiar Kraemer.
conto das coníribeições, as quais só são devidas a partir da data em
Pensão: — Concedida a Maurilha Rodrigues Martins, genitora de
admit'do
como
associado
do
Instituto.
que fór
Lua Gonzaga Martins, ex-funcionário do Banco Germanico da Amá.
rica do Sul.
Admissão de associados:
Anmissões de associados:
José Borges Delgado. — Denegada a sua admissão por contar mais
de 50 anos do idade.
Wilson
Monteiro de Castro. — Em face do resultado do exam4
Luiz Sims Tremoço e Paulo Regius. — Em face do resultado medico a que se submeteu,
concedeu-se, para observação, o prazo do
do exorne médico a que se submeteram, concedeu-se, para observação, um ano, !indo o qual deverá apresentar-se ao novo exame.
o prazo de s"is mese s findo o qual deverão apresentar-se a novo 'xame,
. Rio ds Janeiro, 7 de dezembro de 1938. — Adlierbai Novaes. uri
Pr (12 .T^ n riro. 23
' de novembro do 1938. — Adherba! Novaes, pre- sidente. — Ediberto Mendes, secretária
Edilbrrto Mendes, secretário.
eidr . c . ".
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Delegacia do Trabalho Marítimo do Pôrto do Rio de Janeiro

de janeiro de 1931, os artigos cou.stantes, deste termo, segundo o estipulado nas seguintes cláusulas:

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTOS
SESSÃO DE

i9

DE DEZEMBRO DE

1938

Presidente: capitão de mar e guerra — Luiz de Barros Falcão,
aceretário: Tulfo Gabriel de Carvalho.
Processo: D.T.M. 184-38.
Reclamante: João Cordeiro de JOSO43.
Reclamada: Qompanhia de Navegação Lloyd Brasileiro.

Dezembro de 19`38

Cláusula primeira:
Item — Artigo — Unidade — Quantidade — Preço — Importância
telegráfico submarino de 7
i. Galocondutores
de 1 1/2 mm de

diâmetro (1,50 mm), de cobre
recosido, cuja pureza não poderá ser inferior a 99.975 %,
• 5.000 148600 73:000$000
metro
2.
Duas
mufas
adequadas
de
junção
Decisão:
submarinas, completas, com
todos os acessórios e quantiA Junta de Conciliação e Julgamentos decidiu por unanimidade suficiente de massa ae
dade:
enchimento, em número necessário para estabelecimento
"Julgar procedente a preliminar de incompetência da Junta,
e continuidade dos 5.000 mesuscitada pelo advogado e, em consequência, não tomar conhecitros de extensão, bem como as
mento da reclamação que deverá ser encaminhada ao Conselho Na4 6058000 2:4208000
2 mulas terminais, uma
cional do Trabalho. Na verdade o empregado com mais de dez anos
de serviço, o peticionário, reclama por ter sido suspenso das suas
Rs. 75:4208000
funções desde dezessete de maio de mil novecentos e trinta e oito
e portanto a dezenove de outubro, quando apresentou sua reclamação o tempo da suspensão já havia superado de dois meses o prazo
(Setenta e cinco contos quatrocentos e vinte mil Mis.)
máximo de noventa dias dentro do qual a jurisprudência reconhece
não haver na suspensão atentado á estabilidade do emprego. Assim
Especificações do item 1:
sendo, versa a presente reclamação sabre o direito á estabilidade e o
conhecimento aos dissidios relativos a este bem como o seu julgamento
A capa isolante de cada condutor constará de enrolamento de 2
são da competência do Conselho Nacional do Trabalho. Comparece- fitas de papel impregnado de verniz especial. Sobre o conjunto dos
o
de
Sousa
e
ram: o advogado da reclamada doutor ,Carlos Garcia
7 (sete) condutores, convenientemente isolados e torcidos em feixe,
reclamante João Cordeiro de Jesus".
enrolar-se-ão também 2 camadas de fita de papel também impregnado de verniz especial e aplicar-se-á sucessivamente uma capa .de
chumbo de 1,4 mm. de espessura, contendo 1 % (um por cento de
antimônio), para melhorar sua dureza e resistência à perfuração por
qualquer agente externo, verificando-se bem a ausência de qualquer
orifício por onde possa penetrar umidade.
Sobre a capa de chumbo deverá ser aplicada uma dupla camada
de fio de ferro galvanizado e alcatroado, os fios da camada interna
terão um diâmetro de 2.0 mm os da camada externa terão um diâ~PACHO DO BR. Inraeran PRBOMWSTE
metro de 2,5 mm entre o cano de chumbo e a primeira cor6a de fios
aplicar-se-á camada de fios de juta alcatroada. Também a corôa exDia 14 de novembro de 1938
terna de fios de ferro galvanizados será protegida por uma outra de
Requeimento de Gebrail Tigre, como cessionário de José Campos Mos de juta também alcatroada. O cabo conterá no trecho inicial da
Borges, pedindo baixa da fiança prestada pelo mesmo, constituilda primeira e no da última bobina, num comprimento de 100 metros
pela caderneta da Caixa Econômica, no Rio Grande do Sul, com o além das armaduras e proteção previstas, mais o enrolamento exterior
depósito de 2:1008000. — "Declare o requerente o nome e a quali- de uma fita de talão de 0,1mm. de espessura aplicada sobre a capa
dade do responsável em favor de Quem foi prestada a fiança". — de chumbo entre as espiras de têxteis, impregnadas. O cabo será fornecido em 3 bobinas contendo aproximadamente cada uma um trecho
,(P. G. 21.029. L 16 — fls. 112 v.)
do comprimento total. A bobina que tiver de ser lançada de partida
Dia 19 de dezembro de 1938
e que deverá ter o trecho armado protegido em latão, ser distinguida
com o letreiro inicial, bem como a que tiver de ser lançada no lado
Requerimento de Jime Ribas Noiva, escriturário da classe "O" oposto da bafa, com a mesma proteção, deverá trazer o de final, tendo
Quadro
VIII,
do
Ministério
da
Fazenda,
com
exercício
na
Alfânem vista que o lançamento será partido dos 2 extremos.
do
dega da Bala, pedindo certidão de seu tempo de serviço como 4° esAs características elétricas no cabo, a temperatura de 20 graus
criturário deste Tribunal, no período de 1 de janeiro a 25 de maio de
1933, para gozo de licença. — "Dirija-se ao Tesouro". — (P. G. centigrados, deverão ser as seguintes:
30.756 — O 16 fls. 47)
a) a resistência química de cada um dos condutores, separamente,
não poderá ser superior a 10,30H111 g, para cada trecho de mil metros;
b) nas mesmas condições a capacidade eletrostática de cada condutor medida separadamente em relação aos restantes, ligados estes
com o chumbo e a terra não deverá ultrapassar de 0.22 miorofarad,
por mil metros;
c) a resistência de isolamento medida entre condutores separados
cada um em relação aos outros, depois de um minuto de estabelecimento de corrente continua, não podèrá ser inferior a 500 Meaohme
MINISTÉRIO DA FAZENDA
por mil metros de cabo teregráfico.

TRIBUNAL DE CONTAS

TERMOS DE CONTRATO
Comissão Central de Compras

Termo do contrato n. 360 — Pedido n. 1 — Req. a. 903.355/0 —
Nota de einpenbo a. 28.565 — Fornecedor: Pirelli S. A. Companhia Naoional de Condutores Elétricos — Repartição: Serviço
Telegráfico — Departamento dos Correios e Telégrafos — Ministério da Viação.
Aos vinte e dois 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 Govèrno Federal, representada por seu
diretor, Dr. Manuel rlorrira da Fonseca, compareceu a firma Pirelli,
S. A. Companhia Nacional de Condutores Elétricos, estabelecida ã
do
avenida Rio Branco u. 117, inscrita no Registro de Fornecedores
CrovPrao F.-kderal. sob o a. 245, representada por seus procuradores
Sr. Bartolorneu Blanchini e Sr. Claves Nogueira, e por ele Federal,
foi dito
que pela sua constituinte se obrigava a fornecer ao GOVèl130
19.587,
de 14
Representa d o Rgla Qualfiaãci, noa teginos do decreto n.

C:áusula segunda:
A validade deste contrato depende de seu registo pelo Tribunal
de Contas, não respondendo o Governo Federal por qualquer ladeairação no caso de ser denegado o registo.
Cláusula terceira:
A entrega do material deverá ser feita até 31 de dezembro do corrente no Almoxarifado do Departamento dos Correios e Telégrafos,
nas condições estipuladas na cláusula primeira.
Cláusula quarta:
Estão inoluidas no preço todas as despesas, até a colocação do
material no local determinado na cláusula Lameira.
Cláusula quinta:
O pagamento será feito na séde da Comissão, mediante declarações de recebimento e aceitação, assinadal por autoridade comp.-
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tente, em virtude de cargo ou delegação; será efetuado em moeda corrente nacional, por conta da verba 2, subconsignação 8-inc. 06, do
orçamento federal do Ministério da Viação para o exercício de 1938,
tendo sicto s ,lesicsa empenhada e feita, na verba, a necessária dedução, pela nota cl., empenho n. 28.565.
Cláusula sexta:
E eleito o fôr° federal desta Capital para as ações que decorrerem do presente contrato.
Cláusula sétima:
Obriga-se o fornecedor a notificar, por escrito. á Secção de Expedição da Comissão, do dia, hora e local da entrega, com a antecedência necessária ao exercício do direito, que a Comissão se reservai
de fiscalizar a qualidade e a quantidade do material.
Cláusula oitava:
No mesmo ato, pelo fornecedor são entregues á Comissão os seguintes valores, em caução do fiel cumprimento de cada uma das
cláusulas do Presente 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 rescisão do contrato, a
não ser que a infração seja determinada por motivo de fôrça maior,
devidamente comprovado, um certificado da Caixa Econômica número
26.370, do depósito na caderneta n. 85.324, da série 4, de sete contos
quinhentos e quarenta e dois mil réis, tomado por termo n. 484, na
ata 160.
Cláusula nona:
Independentemente da pena contratual, acima estipulada, fica
convencionado que, se o fornecedor deixar de efetuar a entrega do
material, no prazo e condições estabelecidos, poderá a Comissão adquirir de terceiros, material idêntico ou similar, correndo a diferença de
preço por conta do fornecedor e sendo ela cobrável por a0c executiva.
Tendo ambos os contratantes.manifestado o seu assentimento a
todas as cláusulas do presente contrato, foi ele tomado por termo número 350, a fls. 912/1h, do livro 21 0, do Registrb de Contratos da Comissão Central de Compras, sendo a primeira folha rutTicada e a
última assinada pelas partes e testemunhas do ato.
Pela Comissão Central de Compras. — Manoel Moreira da Fonseca, diretor.
Pelo ibrnecedor: Por procuração, Bartolomeu Bianchini. — Por
procuração, Cloves Nogueira.
Testemunhas: Arthur Albino de Almeida. — David Araujo.
Otte
Aprovado, por delegação do Sr. ministro da Fazenda:
Schilling, presidente.

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PCBLICAS
Departamento dos Correios e Telégrafos
DIRETORIA DO MATERIAL
Contrato celebrado entre o Departamento doa Correios e Telégrafos e
o Instituto Técnico de Organização e Contróle, Serviços Hollerith 8. A., para prestação de trabalhos especializados, visando
a remodelação de serviços do Departamento dos Correios e Te16grafos.
Aos vinte e três dias do más de dezembro de mil novecentos e
trinta e oito, presentes no gabinete da Diretoria Geral do Departamento dos Correios e Telégrafos, o capitão Mário José de Faria Lemos,
diretor geral e o Instituto Técnico de Organização e Contrôle, repiseseriado neste ato pelos seus diretores, senhores Dr. Henrique de
Almeida Gomes e Osvaldo Fernandes Bouças, Instituto esse com sede
nesta capital h Avenida Rio Branco número vinte e seis (28), oitavo,
Mn°, décimo, décimo primeiro e décimo segundo andares, resolvem,
de acordo com o número nove do artigo vinte e trás do decreto número
vinte mil oitocentos e cincoenta o nove, de vinte e seis de dezembro
de mil novecentos e trinta e um, que aprovou o regulamento dos
Correios e Telégrafos, lavrar, na presença das testemunhas abaixo, o
presente contrato na conformidade da autorização dada pelo Exmo.
Sr. Presidente da República, conforme comunicação feita em oficio
número seis mil e quarenta e um, de nove de dezembro de mil novecentos e trinta e oito da Diretoria de Contabilidade da Secretaria da
Viação e Obras Públicas e cuja minuta foi aprovada pelo senhor
Ministro da Viação e Obras Públicas, conforme consta do ofício número seis mil duzentos e noventa e dois, de vinte de dezembro do
corrente ano, daquela Secretaria de Estado, obedecidas as seguintes
cláusulas: -
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Cláusula primeira — Objeto do contrato — O objeto deste contrato é a prestação de serviços especializados pelo Instituto Técnico
de Organização e Contróle ao Departamento dos Correios e Telégrafos
visando a racionalização e mecanização dos serviços mediante a.
execução dos trabalhos seguintes:
a) estudos técnicos e elaboração de planos de organização e de
instruções de serviço para manutenção, acompanhados de munios
impressos e tipos de equipamentos qualitativa e quantitativamente
especificados; submetendo os estudos, piares e instruções referidos
à aprovação prévia do diretor geral do Departamento dos Corr2ies
e Telégrafos.
b) Execução dos trabalhos de implantação dos serviços de Administração e Controle, de acordo com os estudos e planos aprovar'.3::.
c) Execução dos trabalhos de instalação dos vários serviços à
medida da respectiva reorganização.
d) Assistência técnica nas encomendas • fiscalização na montagem
s e materiais necessários
e na entrega e instalação dos equipamentos
aos serviços a serem adquiridos pelo Departamento dos Correios e
Telégrafos, de acordo com as prescrições de qualidade e prazo estipulados pelo Instituto Técnico de Organização e Controle.
e) Para os serviços mencionados nesta cláusula obedecer-se-á de
Inicio ao seguinte programa:
1) Mecanização dos serviços de compensação de vales postais,
procedendo tambem à respectiva atualização.
2) Implantação dos serviços relativos a pessoal, inclusive a meca.
ni;.ação do preparo e controle do pagamento do pessoal.
3) Mecanização dos serviços de apuração e controle da renda e dg
despesa e de contabilidade pública industrial.
4) Mecanização dos serviços de estatística.
5) Mecanização dos serviços de controle de selos.
Cláusula segunda -- Processo de execução dos trabalhos — Os
trabalhos mencionados na cláusula primeira serão executados, sob
orientação e fiscalização do diretor geral do Departamento dos Correios e Telégrafos e sob a direção do diretor técnico de Organização
e Controle:
a) Por pessoal técnico do Instituto Técnico de Organização e Controle designado por este para se desempenhar exclusivamente clot trabalhos a que se refere este contrato, e cuja remunração será previamente aprovada pelo diertor geral do Departamento 'dos Correios e
Telégrafos.
b) Por pessoal provisório, contratado pelo Instituto Técnico de
Organização e Controle de acordo com tabelas de remuneração previamente aprovadas pelo diretor geral do Departamento doe Correios
e Telégrafos.
Cláusula terceira — Fornecimentos — O material e o equipamento, necessários à execução dos trabalhos deste contrato, inclusive
as máquinas Hollerith indispensaveis serão adquiridos ou locados
pelo Departamento dos Correios e Telégrafos à medida da respectiva
necessidade e de acordo com as prescrições apresentadas pelo Instituto
Técnico de Organização e Controle e aprovadas pelo diretor geral do
Departamento dos Correios e Telégrafos.
Cláusula quarta — Prazo — Para execução dos trabalhos referidos na cláusula primeira, o Instituto Técnico de Organização e Cootrole se obriga a observar o prazo 'de trezentos dias uteis contados do
registro deste contrato, ressalvados motivos de força maior a juizo
do diretor geral do Departamento dos Correios e Telégrafos.
Cláusula quinta — Preços — Os preços pela assistAncia técnica,
administração e demais serviços de implantação e execução dos trabalhos mencionados na cláusula primeira serão: 15 % sobre as folh-s
de pagamento do pessoal extraordinário contratado pelo Instituto
Técnico de Organização e Controle, não incidindo esta percentagem
sobre remuneração de pessoal a que se refere a letra a da cláusula
segunda. 8 % sobre as faturas de material de consumo ou permamente e locação de equipamento e materiais, excetuados os que sejam
de exclusividade do Instituto Técnico de Organização e Controle.
Cláusula sexta — Condições e processo do pagamento — Os pagamentos correrão por conta do crédito especial aberto pelo decretolei número quinhentos e dezenove, de vinte e sete de junho de mil
novecentos e trinta e oito, obedecida a discriminação das despesas
oonstantes do mesmo, e serão feitos 'mensalmente pelo Departamento
dos Correios e Telégrafos ao Instituto Técnico de Organização e Controle, mediante aptesentação por este das contas acompanhadas dos
respectivos comprovantes, de serviços prestados e após o preenchimento das formalidades legais exigidas para o caso. As contas serão
apresentadas com especificações detalhadas dos serviços que forem
sondo .executados.
Cláusula sétima — Condições especiais — Além das obrigações
naturais que decorrem deste contrato, obrigam-se: O Departamento]
dos Correios e Telégrafos a facilitar ao Instituto Técnico de Organização e Controle os elementos indispensáveis à perfeita execução
dos trabalhos contratados, inclusive local adequado, energia, luz elétrica e telefones. O Instituto Técnico de Organização e ContiVe
corrigir imediatamente quaisquer falhas eventualmente observadas.
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nos trabalhos a seu cargo e respeitar as condições gerais de disciplina
do pessoal do Departamento dos Correios e Telégrafos; a fornecer
no fim de cada semana ao Departamento dos Correios e Telégrafos
gráficos do movimento e custo dos trabalhos; a instruir o pessoal
do Departamento dos Correios e Telégrafos que seja designado para
manutenção dos serviços depois de implantados. O Departamento
dos Correios e Telégrafos e o Instituto Técnico de Organização e
Controle a mútua cooperação, no sentido de solver, de maneira expedita e rápida, qualquer dificuldade porventura ocorrente na execução dos trabalhos, resolvendo por acordo as duvida.s que surgirem
sobre os casos omissos ou interpretações deste contrato e, se possivel
qualquer acordo. preferencialmente por meio de arbitragem.
Cláusula oitava — Representação — O Instituto Técnico de Organização e Controle será representado em suas relações com as autoridades do Departamento dos Correios e Telégrafos exclusivament:
por um da seus diretores.
Cláusula nona — Domicilio Legal — O instituto Técnico de
Organização e Controle elege para seu domicilio legal a Capital Federal, em cujo fôro responderá por todas as obrigações resultantes
deste contrato.
Cláusula décima — Caução — Para garantia da execução do
presente contrato e efetividade das multas em que, porventura incorrer, depositou o Instituto Técnico de Organização e Controle na
Caixa Econômica do Rio de Janeiro, a quantia de 20:00(4000 (vinte
contos de réis), em apólices da Divida Pública diversas emissões de
números 38.407, 139.078, 250.704, 289.353/57, 331.977/83, 444.461,
469.895/96, 490.153, e 594.944 do valor nominal de um conto de réis
cada urna com os coupons de julho de mil novecentos e trinta e nove
e seguintes, como provou com o conhecimento número quatro mil seidcentos e setenta da caução feita em vinte e um de dezembro de mil
novecentos e trinta e oito a qual só poderá ser restituida mediante observância das formalidades legais e prova de ter o Instituto Técnico
de Organização e Controle dado fiel cumprimento a todas as cláusulas
do presente contrato.
Cláusula décima primeira — Multa e rescisão — Fica estabelecida
a multa de cinco contos de réis (5:000$000) para tlualquer infração
das cláusulas deste contrato por parte do Instituto Técnico de Organização e Controle ressalvados os motivos do força maior devidamente
comprovada, multa essa descontavel da caução que será reposta pelo
Instituto Técnico de Organização e Controle dentro do prazo de dez
dias da data da notificação do Departamento dos Correios e Telégralos, cabendo no caso contrário a pena de rescisão do contrato.
Cláusula décima segunda — Registro — O presente contrato só Ne
tornará efetivo depois de aprovado pelo senhor ministro da Viactio e
Obras Públicas e registrado pelo Tribunal de Contas,
não Ne responsa__
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bilizando o Governo por qualquer indenização se fôr denegado essd
registro.
Cláusula décima terceira — Caducidade — Independente de notificação judicial o presente contrato caducará de pleno direito eml
qualquer dos seguintes casos; 1.° — se o Instituto Técnico de Organi-.
zação e Controle deixar de cumprir qualquer das suas cláusulas. 2.0
— se o Instituto Técnico de Organização e Controle transferir o presente contrato sem previa autorização do governo. 3. 0 — e, finalmen-i
te se o Instituto Técnico de Organização e Controle falir.
Cláusula décima quarta — Perda da caução — No caso de cadu-1
cidade perderá o Instituto Técnico de Organização e Controle a caução em favor da Fazenda Nacional, sem direito a nenhuma reelainaottg
ou indenização.
Cláusula décima quinta — Empenho — A despesa prevista para
os serviços deste contrato, de acordo com o Decreto-Lei número qui-4
nhentos e dezenove, de vinte e sete de junho de mil novecentos e trin-i
ta e oito, que abriu o crédito especial para o fim deste contrato, foi]
devidamente empenhada.
Cláusula décima sexta — Selo p roporcional — O selo proporciona!
deste contrato será cobrado nas faturas que forem sendo pagas pelo
Departamento dos Correios e Telégrafos ao Instituto Técnico de Organização e Controle de acordo com o artigo vinte e um do decreto número mil cento e trinta e sete, de sete de outubro de mil novecento4
e trinta e seis.
Cláusula décima sétima — Selo de contrato — O Instituto TM-,
nico de Organização e Controle pagou no ato da assinatura do presente contrato o selo de mil e duzentos por folha e duzentos réis por
linha e mais a taxa de "Educação e Saúde" de acordo com a lei do sela! •
vigente. E por estarem as partes contratantes de perfeito acordo coa(
as cláusulas supra estabelecidas foi por mim, João d'Assunção Ribeiro,
oficial administrativo da classe H do Departamento dos Correios e Te-,
légrafos lavrado o presente contrato no livro especial deste Departamento, que contem as exigências do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, artigo setecentos e oitenta e três, o qual, depois de lidO
e achado conforme é assinado pelas partes contratantes na presença
das testemunhas abaixo. E eu, José Nelson Noronha de Oliveira, ofi,
ciai administrativo da classe J, chefe da terceira Secção da Diretoria
do Mataria] do Departamento dos Correios e Telégrafos, o subscrevo.
— José Nelson Noronha de 0/iveira. Sobre estampilhas federais no
valor de setenta mil e quatrocentos réis e mais o selo de"Educação
e Saúde". Rio de Janeiro, 23M/38. - Mário José de Paria Lemos. Fora
das estampilhas. — Henrique de Almeida Gomes, Gemido Fernandea
Bouças. — Testemunhas Mário de 61401140 aorta e Jaime Marques 8,
Oiértimas.
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JUNTA DOS CORRETORES

PARTE COMERCIAL

MERCADO DM:80N IVEL

N. 276
Câmara Sindical dos Corretores da Bolsa de Fundos Públicos do Rio
de Janeiro — Curso de Câmbio e Moeda Metálica
•
Ri

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1938
Movimento do dia 20

o d43. Janeiro, 21 de dezembro de 1938

Café

Praças

Oficial

vista'
Livre
824439
447'
$91,

Entradas

Sacas
8.061
7.255
500

Saídas
Londred
Consumo local .
Paris. . •
•
1,afé retirado do mercado pelo Departamento Nacional
......
...
do Café
160
Alemanha:
Café doado
.......
674.606
Existência
Rei chsmark
- 86
442
Reisemark
Preços por 10 quilos:
54682
Verrechnungsmark
41i98 Tipo 3
Unterstuzungsmark
..
181f, Tipo 4
Portugal
Tipo 5
Bélgica:
Tipo 6
Tipo 7
Papel
24997 Tipo 8
Ouro
...........
Espanha .
Açúcar
41015
Suíça
Sacas
44300
Suécia.
7.7O1
Letradas
.
Noruega
650 .
Saldas
..
Dinamarca .
37.310
$6?‘' • xistência
Teheco-Slováquia
..
1747(- •
Nova-York
Mercado sustentado:
Dinamarca.
•
P reçOs por sacos com 60 quilos:
410;
Buenos Aires (paso-papel)
Holanda
554000 a 561000
Hranco cristal
448o-. C. amarelo
Japão
Nominal
Rumânia •
Não há
Maseavinho
.•
Canadá
381000 a 391000
Ma q ravo,
• •
Áustria
Chile. • •
Algodão
Polônia.
Fardo,
58
Elitrodo-,
Moedas
511
Safd„,,
15.332
.............
Existencia
tLibra.
. . •
Entradas
Não houve.
- Dollar. .
•
Mpreado estável.
.582
Franco
Disporivel.
Franco-suíço. •
• •
$:100
Preços por 10 quilos c( mercado:
Franco-belga
Fibra tonga:
$92.4
Escudo
• ii$7.:11
Pèso-argentino.
• Tipo Seridó:
3,.:3(1fie
Reichsmark
424500 a 43100•
•
538.
:
)o
tipo
3
Li ra ....
411000 a 41$5011
81W Tipo 1
Cor0a-noruegnèsa
Zloty
Libra média:
ia:
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1938,
de Qto';c0.;
Sertões:
;Vieira, síndico.
Tipo 3
•
391500 a 4015041
Cotações oticiAs de titulos
364500 a 371504
Tipo 5
Apólices da União:
Fibra eu! ta :
tversas emissões de 1:0004,
825,560
Port.
Paulista:
82! 01)()
Reajustamento econômico de i :o00ti, 5 %, port.. .
868000 a 371008
5.
Tipo
Apólices Municipais:
tient(' Dias Pereira, sindico.
CM.*

2nipi'tstim.. de 1908, port.
Empréstimo de 1914, port. .
Empréstim, de 8 %, port. (decreto 1.933), . „
EmpréstM
do 7 %. port. (decreto- 3.264).
Empréstio•o ilo 1931, port.
....
Api.'•l i ces Estaduais:

1538000
154R:020
200000
178,::000
1.W:Í:5eC

"Minas Gerais de 1:0004, 7 %, port (10.246). . .
is Gerais de 1:0004, 7 %, port. (10.997).
, inas Gerais de 2004, 5
port. (1934)
as Gerais de 2004. 9 % (1934) 2 série.
Minar Gerais de 2004, 7 %, port. (1934) r série. .
Pernambuco de 1004. 5 lá, port..
ST° Paulo de 2001. 5 %, port. (1935).
niformizadas de São Paulo de 1:0001, 8 %, port..
V
Ações de bancos:

78:4000
78580013
118:!000
1724500

rM

MERCADO DISPONfVEL

N. 277

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1938
Movimento do dia 21
Cate

170&C0 Entrada
824000 Saldas
196MC Consumo local .

98?400e .2nfé retirado do mercado pelo Departamento Nacional
do Café
Café doado. . . • •
408800C Existência

Ações de companhias:
kStrada de Ferro e Minas de São ledo:limo.
Paulista de Estradas de Ferro.
Debenturea:
'Çoinpanhia Industrial Campista. .
1
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1938. —
Vieira, síndico.

11.5Or'
‘2n7:ne.
112;.,'?0"
Juvenal de ,Q,fetiro:

P-eços por 10 quilos:
Tipo :3
Tipo 1
.........
...
Tip o 5
..........
Tipo G
Tipo 7 .
Tipo 8

Sacai
10.044
29.185
508
24
655.076
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Açúcar:
Sacas
Por
60
quilos:
Entradas
20.300
Saidas
6.300 Branco cristal
556000
1563000
Existáncia
Nominal
51.310 Cr.s.t.tal amarelo
................
.....
,
Mascav inho .
. nNão há
Mercado sustentado.
Moscovo
assoob
391000
Preço por sacos com 60 quilos:
Por quilo:
551000 a 561000 Refinado de 1' (extra)
Branco cristal
••nn
161.40
–
Nommal
C. amarelo
..........
,••n
1$000
Refinado
de
1'
Não há
Mascavinho
JI•0 • • • • •
600
3810013 a 398000 Refinado de 3'
Mascavo. •
. • •
Bacalhau:
Algodão
Por caixa com 58 quilos:
Fardos
776
Especial
.
260E000 2701000
..
Entradas. . . • .
2551000 2651000
i.io Superior .
Saídas
2001000 210$000
14.948 Escamado .
Existência
Mercado estável.
Banha:
Preços por 10 quilos elmercado disponível:
Por
caixa
com 60 quilos:
Fibra longa:
1868000 2201000
De Porto Alegre .
Tipo Seridõ:
De Laguna .
1871000 1883000
.1921000 2156000
428500 a 13)00 De Itajai
Tipo 3
411000 a 416500
Tipo 4
Batatas:
Fibra m4•lia:
Por quilo:
.,.
Sertões:
Nacional, do interior
16000
.••
$600
* 393500 a 401500
Tipo 3
Cebolas:
368500 a 378500
Tipo 5
'RITMO • • • • /ff
,
Por quilo: •
Fibra curta:
Nacionais •
1$000
16104
...*-4~1
•
Paulista:
Café:
381000 a 376000.
Tipo 5. .
Por quilo:
O sindico, Bento Mas Pereira.
Torrado de 1'
.
Nominal
Torrado de 2` ...,.
.. •/LY
-CI
A.
Nominal
Junta dos Corretores e Bolsa de Mercadorias
Por 10 quilos:
Em grão, tipo 7 '
...
••
Nominal
...•........
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1938
Farinha de mandioca:
~OS CORRENTES mame QUE VIOORARAM NA SEMANA DE 42 Á 17 DE
- Por 50 quilos:
DEZEMBRO DE 1938
Especial. .
•••
32$00(i
313000
•
Qualidade e procedência — Preço — Unidade de venda Fi na. • • . • • ••
‘ilénero
293000
30100".•
261000
27600P
Mínimo Máximo Entrefina
Nominal
C:casco Grossa .
Bicam°
Aguas minerais:
Farelo de trigo:
Por saco com 35 quilos:
Por caixa:
371000
556000 Dos Motnhos Nacionais. ....e.....................a
Nacionais — diversas marcas
7$500
8$000
Remoido:
Algodão em rama:
i
Por saco com 40 quilos:.
Por 10 quilos — Clmereado:
408500
418000 Dos Moinhos Nacionais. • • • .....~.~~~
Fibra longa — Seridd tipo 5
42800012$60e
37$000
361000
Fibra curta — Paulista tipo 6
Farelinho:
Por pipa com 480 litros:
Por saco com 35 quilos:
„.
(Caldos extra selos): _
•Doe Moinhos Nacionais
....• .4.4~0~ •
$$50i
88000
4206000 4508000
De Parati . . .
Farinha
de
trigo:
4201000 4506000
De Angra .
Por saco com 50 quilos:
3006000 3203000
l
I)e -Campos .
• n••••••41 r , ....
De la qualidade
AMO,
Alcool:
..
De 2a qualidade
../
40$00(
Por pipa com 480 litros:
Semolina .
47650
~o ...o
,8901000 400$000
De 40 grãos . ..
,
Feijão:
.1
Alfaia:
•
Por saco com 60 quilos&
Por quilo:
Preto especial
46r_ov.
. ... ...•••••••.....
2158000
$500 Preto bom
n•,,iblt• •n • • SC•R
-......
488000 2003
$480
Nacional .
Manteiga (novo)
188000
...... •n ••n
50.001
Alhos:
Blanco (noto. • . • • ...
., •
15$000
85$00C
Mulatinho .
8¥00!
. • • ........ • • • ...• •-••••••ffil
341000
Por cento:
Herta
mate:
6;000
1$500
Nacionais . ••
98000
81000
Estrangeiros .
Barricas com 10 quilos:
IDo Paraná e Santa
i;000u n I
Moo
Arroz:Lombo de porco:
Por 60 quilos:
Por quilo:
901000
888000
Agulha especial (brilhado)
786000 De Minas, salgado
763000
Agulha de l a (brilhado).....
•••• 41, •••• g•-••••n•~4
¥:(te
21600
888000 Do
86$004)
Agulha especial
Sul, salgado. • •
oú
24300
n••••••n••••n•••.•••••1•1
561000
543000
Japonês especial .
t
Manteiga
546000
521000
Japonês de l a .
471000
451000
Por quilo:
Japonês de 2a
41$000
39$000
Japonês de 3a .
s Do interior. • . .
Nominal
M,
Sanga
A yncar-

: 3 •

•i•s•.............

.1 ,

INNIED

IN ~E .

•-* on • • •••-sug

*dl •-•n•n

W.4

•~1

fumo C'ICIA'I; rtSeogó
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Milho:
20.101:7871100
Arrecadada de 1 a 19 de dezembro de 1938
Por saco com 60 quilos:
1.906:1591300
de
dezembro
de
1938
Eni
20
25/000
20000
*mareio
1.
281000
271000
¡Vermelho (Gateie)
22.007 :94431400
Total.
..
23/000 Em igual período
,, ,
221000
adO. • • • e•
47.330:3351000
de 1937
Óleos:
4.877:6111400
Diferença para mais em 1938
Por quilo bruto:
" 31600
De linhaça - em barri/
31800
j)e linhaça - em lata
Alfândega do Rio do Janeiro
•
Por litro:
RECEITA ARRECADADA
21800
Importitneias
_De caroço de algodão, nacional
Datas
Polvilho:
Receita do dia:
2.231:9871700
21 de dezembro de 1038
..
Por quilo;
1.760 :6441800
21
de
dezembro
de
1937
$450
1800
Do Norte
$800
$750
Do Sul
•
Receita mensal:
Sal:
12.078:7981900
De 1 de dezembro a 21 de dezembro de 1938
Por saco com 80 quilos:
De 1 de dezembro a 21 de dezembro de 1937....m 88.598:2881900
178000
Do norte - grosso
181300 Diferença da receita arrecadada para menos em
Do
norte
moldo
1938
43.518:0701000
159000
De Cabo Frio - grosso
16$200
De Cabo Frio - moldo
Receita global:
Tapioca:
De 2 de janeiro a 21 de dezembro de
475.736:840700
Por quilo:
De 2 de janeiro a 21 de dezembro de 1937
493.478:8511400
.
11200
11100
Diversas procedéncias (Sul)
twerenca da receita arrecadada para menos em
Toucinho.
, 1938
17.740:00111700
Por ,pailo.
21700
moo
ineiro
21600
21700
Paulista
31700
31800
De fumeiro
Xarque:
Por quilo:
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES
31600
31500
racional
31400
31300
Do Sul - patos e mantas
Polícia do Distrito Federal
3$300,
39200
ig ineiro - patos e mantas
Bento Dias Pereira, sindieo.
INSPETORIA DO TRAFEGO .
INUNSe

lire•G.11011MMW

194150

EDITAIS E AVISOS

EXAME DE MOTORISTAS

RENDAS PUBLICAS
Recebedoria do Dktrilo Federal
ComparaçNo da renda
Exclusive
Geral
depósitos
rgrrecadada de 1 a 21 de nezeni31.282:0991000 30.508:3881800
bro de 1938
,
1.580 :951$590
1.618:2631000
lkna 22 de dezembro de 1938..
32.900:3621000 32.089:3401300
- Total:
28,608:6361300 27.947:0999800
,Irm igual período de 1937
4.142:2401500
4.291 :7251700
Diferença para mais em 1938
ilàrrecada da de 2 de janeiro a
22 de pdeerzfeorcniobrodedeop38., . • 465.098 :5151400 477.258 :9441900
371.823:143/100 362.720 :6481900
113.273:3731300 114.538:2981000
,Diferença para mais em 1938
Recebedoria Federal em Sio Paulo
N. , 16
• " , BOLETIM
.
COMPARAÇÃO DA ARRECADAÇÃO GERAL

iirrecadada de 1 a 19 de dezembro de 1938
20 de dezembro de 1938
....„
Total
) .1(3 m Igual período de (937.

20.227 :9801800
( .911 :0641300
22.139:V15$100
17.493:3811000

4.615:6611100
Diferença para mais em 1938
^
.litrreoadada de 3 de janeiro a 20 de dezembro de
338.932:6601800
1938
e
279.393:0321700
iam igual período de 1937
59.569:8281100
I,'rãk fe reenA RAM gols em 1938
twra

1

Resultado dos exames efetuados no dia 22 do corrente:
Aprovados•
Edmar Pereira de Araújo, Marco Aurélio Caldas Barbosa, Ari.
.Fernandes Macedo, João Ribeiro Cordeiro, Alvaro Rodrigues Sag
paio, A diar Rodrigues Araújo Franco. t ássio Dano Schlappal Araújt
Jair de Azevedo Resende, Liono Pazito, Joaquim Augusto Geraldo
Alfredo Peres Hahid, Antenor José Leira.
Reprovados: 12.
Observação - A falta à chamada na turma efetiva importai
no pagamento de nova inscrição. (Art. 294. do R. T:).
Inspetoria do Tráfego, em 22 de dezembro de 1938. - O impa
tor geral de Policia, Cap. Riograndino Kruel.
Polícia do Distrito Federai
INSPETORIA DO TRAFEGO DO DISTRITO FEDERAL
Pelo presente edital ficam notificados a comparecer nesta Inspetoria dentro do prazo de 48 horas, para responder por infrações
do Regulamento do Transito, os proprietários ou condutores de veiculos abaixo discriminados:
Matrícula indistinta do art. 366.
Ónibus:
Empresa Interestadual de ónibus de Luxo, na. 548, 641 e 842
- Infrações do artigo 248 L.
Roberto J. Schmidt, na. 326, 718 e 719 - Infrações do artigo
248 L.
Viação Continental Ltda, na. 651 e 812 - Infrações doe artigos
82 e 248 L.
Comp. de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro, n. 97 - Infração do artigo 248 L.
J. M. de Campos, n. 359 - Infração do art. 248 L.
Viação Sá° Jorge Ltda., n. 800 - Infração do art. 248 L.
Sociedade Cooperativa dos Chauffeus Proprietários, a. 940 Infração do artigo 248 L.
Autos de carga:
Benjamin Fereira, n. 1.358 -Au.. 102.
Manuel Pires Cabos, n. 10.774 - Artá. 248 L e 81.
12.-ancisco Silvinn dns Santos. x..10.919
Art._ 102-
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Autos de passeio:
Artur Esposito, n. 186 - Art. 102.
r !lis 'Maranhão G uldniann, ia. 326 - Art. lar,
Jose Willemans JRnior, n. 2.503 - Art. IO2.
AlLerio Batista, u. 3.063 - Art. 102.
Fanor Cumplid'o, n. 3.603 - Art. 248 L.
Jose Alves, u. 4.294 - Art. 248 L.
Canuel JesCs Dagalhães, ri. 4.994 - Art. 81.
Aureliano José Morais, n. 5.204 - Art. 248 L.
Rodolf Vau Rauen, n. 5.553 - Art. 248 L.
Vicente Gomes, n. 6.111 - Art. 79.
Adentar Mendes da Costa, n. 6.608 - Art. 248 L.
Stenio de Sousa Aguiar, U. 7.177 - Art. 248 L.
Milton Pires Barbosa, n. 7.465 - Art. 102.
Angelo Santucci n. 7.514 - Art. 102.
Eduardo Vaz de Miranda, n. 7.743 - Art. 248 L,
Maria Alexim Bacco, n. 8.001 - Art. 102.
José Bento Ribeiro Dantas, n. 8.770 - Art. 102.
Alvaro Augusto da Silva, n. 8.803 - Art. 248 L.
Josias Silveira Leal, n. 8.864 - Art. 102.
Genaro Lamartine de Mendonça, n. 9.131 - Art. 102.
José Mourão, n. 9.203 - Arts. 81 e 82.
•
Adolfo Vitório da Costa, n, 14.657
Art. 102.
Alexandre Zacarias de Assunção, n. 17.007 -'Art.. 248 L.
Valdemar Peixoto Padrenosso, n. 17.376 - Art. 248 L.
Eduardo Veiga Giraldez, n. 17.400 - Art. 82,
José de Carvalho, n..17.864 - Art. 100.
Joaquim Domingos Azevedo, n. 18.045 - Art. 102.
José Alves Garcia, n. 18.231 - Art. 102.
Rui dos Santos Carvalho, ri. 18.920 - Art. 248 L.
Elomis Barzim Braga, n. 20.131 - Art. 102.
José Francisco do Couto, n. 21.193 - Art. 102.
Gilberto Ferraz, n. 21.334 - Art. 102.
Olavo Guimarães Pinto, n. 21.575 - Art. 102.
Bernardo Paquet Carneiro Filho n. 21,4604 - Art. 102_
Alvaro Vieira da Silva, n. 21.664 - Art. 248 L.
Geraldo da Silva Rocha, n. 21.742 - Art. 248 L.
Deoclécio Silva, n. 21.979 -Art. 102.
Jorge Clapp, n. 23.333 - Art. 102.
Armando Crissiúma Paranhos, n. 23.681 - Art. 248 L.
Otávio Lima Camelo Júnior, n. 23.738 - Art. 102.
José Gonçalves Oliveira, a, 23.757 - Art. 102.
Francisco Magalhães Castro, n. 24.139 - Art. 100.
Rubens Noronha Miranda, n. 24.452 - Art. 85.
Manuel Araújo, n. 24.455 - Art. 102.
Apulero Aguiar Boto Melo, n. 24.911 - Art. 102.
Francisco Avelar Figueira de Melo, n. 24.988 - Art. 102.
Atílio Della Vedora, n. 25.062 - Art. 102.
Guilherme Malaquias Santos Júnior, n. 25.206 - Art. 85.
Marcelos Roberto Liberalli, n. 25.480 - Art. 102.
Josué Moreira da Costa, n. 26.620 - Art. 102.
Luiz Marco, n. 27.124 - Art. 252.
Nota - A falta de pagamento das multas, importa na apreseneão dos documentos do veiculo ou de seu condutor, de acordo com
O previsto no artigo 382 do regulamente em vigor.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1998. - O inspetor.

Imprensa Nacional
SECÇÃO DE PUBLICAÇÕES
'Aebam-se nesta moção aguardando pagamento:
Decreto n. 2.938, de 4 de agosto de 1938, em que é interessada
/associação Comercial de Bba Vista do Breohim.
Decreto n. 3.132, de 8 de outubro de 1938, em que é bateresoodo Lauro de Santana Nelo.
Decreto n. 3.144, de 11 de outubro de 1928, em que é Jatarespado Círculo de Estudos Bandeirantes.
Decreto n. 3.150, de 11 de outubro de 1938, em que é interesrodo Colégio Santo André
Decreto n. 3.201, de 26 do outubro de 1938, em que é knteresrodo Banco Popular de Nazaré.
Decreto n. 3.252, de 11 de novembro de 1938, em que é Interessado AMAI" dos Reis.
Decreto n. 3.253, de 11 de novembro de 1938, em que 6 iatereceado Argemiro Ferreira.
Decreto n. 3.255, de li de novembro de 1938, em que é interessado Francisco Gonçalves de Matos.
Decreto n. 3.256, de 11 de novembro de 1938, em que é inte'gessado António de Sousa Santa.
Decreto n. 3.276, de 17 de novembro de 1938, em que é interesBodo Nelson Santos.
Decreto II. 3.290, de 23 de novembro de 1938, em que é interesrodo Govêrno do Estado do Rio de Janeiro.
Decreto n. 3.404, de 5 de dezembro de 1938, em que é interestlada Comp anhia do Pôrto de Cananéia S. A.
Decreto n. 3.405, de 5,de dezembro de 1938, nn que é interes(da Companhia Brasileira Carbon 1fer rio Araranguá.
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Decreto n. 3.413 de 6 de dezembro de 1938, em que é interessado Colégio Nossa Senhora das Merces.
Decreto n. 3.417, de 6 de dezembro de 1'938, em que 4, interessado o Ginásio Municipal Poços de Caldas.
Decreto n. 3.423, de 7 de dezembro de 1938, em que .3 interessada Indústrias Klabin do Paraná S. A.
Decreto n. 3.426, de 8 de dezembro de 1938, em que é interessaria Eremita de Oliveira Neves.
Decreto n. 3.427, de 8 de dezembro de 1938, em que é , interessado Carlindo Lino de Souza.
Decreto n. 3.429, de 10 de dezembro de 1938, em que é interessado Estado de Santa Catarina.
Decreto n. 3.433. de 10 de dezembro de 1938, em que einteressada Companhia E. Perro Vitória a Minas.
Decreto n. 3.451, de 14 de dezembro de 1.938, em que é interessado Antônio Jose de Sousa. Decreto n. 3.453, de 15 de dezembro de 1938, em que é -t. interessado Antônio José de Sousa.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1938 - Jayme de Alencessr
Ararw, encarregado da Secção de Publicações.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SACDE
Escola Superior de Agrieuttura de Lavras
Concurso de títulos e provas para provimento dos cargos de professores catedráticos das cadeiras: 2.° Física agrícola e meteorologia;
8.° Entomologia e parasitologia agticolas; 14.' Zootecnia geral: generalidades, exterior dos animais domésticos, espécies e rasas:. 18.11
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 42 (doze) às 16 (dezesseis) horas,
inscrições ao concurso de títulos e provas para provimento dos torgos de professores catedráticos dos cadeiras: 2.8 Física agrícola e meteorologia; 8.` Entomologia e parasitalogia • agriculas; 14.° Zootecnia
geral: generalidades, exterior dos animais domésticos, espécies e • raças; 18.° Laticínios: gado leiteiro, leite e seus derivados; encerrando
o 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 concorrere.
agrônomos ou engenheiros agrônomos, exceção feita às 14. a Zootécida geral: generalidades, exterior dos animais domésticos, espéciei
e raças; 18. 8 Laticínios: gado leiteiro, leite e seus derivados, cadeiras
que tambem 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-a
acompanhar dos seguintes documentos devidamente autenticados
a) prova de ser cidadão brasileiro;
5) prova de identidade;
e) documentos que comprovem sua idoneidade moral (ourriculurn vitae);
d) diploma de sua profissão, assim como títulos abonadores de
seus méritos, em original;
e) certidão de idade (40 anos no máximo);
f) breve memorial sobre sua atividade profissional e cienQfica
acompanhada da relação de seus trabalhos publicados, que deWrão
ser anexados em três vias;
g) prova de haver concluído o curso profissional, pelo menos
dois anos antes ou de ter lecionado um ano ou mais em Escola 18uperior de Agricultura;
h) caderneta de reservista do Exército ou certidão de 4uitek20
com o serviço militar;
i) atestado médico que comprove não sofrer de moléstias contagiosas e não ter defeito físico que prejudique o ensino ou moléstia
e
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 arte. 89, 70 e 71 do Regulamento da Escola Superior de Agricultura de Lavras, o concurso terá Início
dias após o encerramento da inscrição e consistirá da apreciação por
uma comissão examinadora nomeada pelo senhor diretor desta Es...
cola, por proposta do Conselho Técnico, de prova escrita, prova oral
didática, uma prova prática e defesa da tése.
Secretaria da Escola Superior de Agricultura de Lay.ras, 14, dedezembro de 1938. - Luiz Mendes Carvalho, secretário. Visto.' /arfei Rezende, diretor.
•
(C 8.263 - 21/12/1938 - 1408800, 2 vezes)
Serviço de Águas e Esgotos do Distrito Federal
113 ordem do Sr. Diretor, aviso o proprietário do prédio
mero 152 da Praia do Russel que tem o proso de oito dias, a
da priïncira publicação deste, para apresentar defesa sobre irregn12ride ries no abastecimento dágua desse imóvel, auto de Infração Tiúmero 1. de 1238, antes de ser aplicada a per:ilida& prevista no de
ereto n. 24.732. de 13 de julho de 1934.
Secção de Expediente, H de ilesembro de 1988. - Theophir,:
Dja. Ribeiro,, chefe da %Mio
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Serviço de Aguas e Esgotos do Distrito Federal

Serviço de Febre Amarela

Aviso a todus os interessados que as contas de concertos de hidrómetros multas, baixas de penas dágua, substituições de registros
.e reparos de rarrnie que. não forem saldarias até o dia 2G do corrente
mès serão remetidas à Diretoria de Rendas Internas para sobrança
na fórma la lci.
Seceão ce .Expediente, 20 de clezsrnbro de 1938 — Theuphilo
RibeiN.., cie fe da Secção.

DISTRITO FEDERAL
EDITAL N. 48-38
Pelo presente faço público, para conhecimento geral e principalmente para ciência do interessado, que o Sr. Carlos Cardoso Martins,
residente à rua Buarque de Macedo n. 5, 5° andar, apartamento 51, por
não ter cumprido o termo de intimação n. 9.814 (6° termo), de 24
de novembro do corrente ano, está sendo multado pelo Setor 3, de
Serviço de Febre Amarela, de acórdo com o auto que vai adiante
transcrito:
Aos 24 dias do mês de novembro de 1938. eu, médico sanitarista
abaixo assinado, tendo confirmado a infração do artigo 42 do Regulamento do Serviço do Profilaxia da Febre Amareia no Brasil, publicado com o decreto n. 21.434, de 23 de maio de 1932, em que ineorree
o Sr. Carlos Cardoso Martins, encontrado ou residente à rua Buarque
de Macedo n. 5 5° andar, apartamento 51, por não ter cumprido a
intimação n. 9.814
(6° termo), referente ao terreno sito à Avenida
'
Suburbana sem número, de sua responsabilidade, intimação essa que
determina: — Proceder, no terreno acima mencionado, aos melhoramentos necessários, afim de ser evitada, por completo, a estagnação
de águas.
N. B.-0 terreno em aprço foi desmembrado do prédio de número 229 da Avenida Suburbana e se estende do Hospital Central de
Exército à fábrica da Casa Sano (Avenida Suburbana n. 235) e de
Avenida Suburbana ao leito da E. F. Leopoldina Railway, conforme
consta do auto de infração, lavrado, em 26 de outubro de 1938, pele
guarda-chefe Jaime de Oliveira Ramos e testemunhado por Ernesto
Pereira Bastos e Francisco . Peixoto da Conceição, lavro contra o mesmo o presente auto de multa em duplicata, do qual se lhe entregará
um dos exemplares para ciência sua, ficando o infrator citado par:
pagar na Tesouraria do Ministério da Educação e Saúde, mediante
guia expedida pela Secção de Contabilidade do Serviço de Febre Ama.
rola, dentro do prazo de dez dias, contados da data do ciente ou dg
publicação no Diário Oficial, a importância de reis 2:0001000, correspondente à multa cominada no artigo' 42 do Regulamento do Servicg
de Profilaxia da Febre Amarela no Brasil, devendo o infrator, no praál
de recurso interpô-lo dentro dos cinco primeiros dias úteis daquele
prazo e mediante depósito, sem o que será a multa cobrada executi•
vamente. no Juizo competente. — Dr. Sylvio Cardoso

Serviço de Transportes
VE's/1) N. DE MATERIAIS E AUTOMÓVEIS INIPiiESTAVEIS, EXISTENTES NAS OFIn ERVIO DE TRANPORTES
CINAS E CARME DA SUDERITENDP:.NCIA DO S

Devidamente autorizado pelo Sr. ministro, faço público, para
conhecimento dos interessados que, neste Serviço de Transportes do
„..Zinistério da Educação e Saúde, instalado no n. 72 da rua Marie,
e Barros, serão recebidas, no dia 28 do corrente mês, propostas para
venda de todo o material e automóveis imprestáveis, existentes nas
oficinas e garage do Serviço de Transportes, constantes da relação
abaixo, mediante as seguintes condições:
Primeira — As propostas deverão ser apresentadas no dia 28
próximo vindouro, às 10 horas, em Ires vias, datadas e assinadas,
sendo a primeira via selada de acordo cum a lei, e os preços serão
indicados por extenso e em algarismos para cada artigo, podendo as
inesmas conter emendas ou razuras.
Segunda — As propostas apresentadas deverão referir-se a todo
o material posto à venda e não a qualquer parte dele apenas.
Terceira — As propostas cujos preços sejam inferiores aos estabelecidos como base, na relação, não serão aceitas.
Quarta — Para garantia a apresentação' de sua proposta, o concorrente depositará, na Tesouraria Geral deste Ministério, a importância de quinhentos • mil réis (5001000) em moeda corrente ou
em • apólices da Dívida Pública. Essa importância será reetituida
após haver feito o concorrente preferido o recolhimento da importância corres p ondente à sua proposta.
Quinta — No ato da entrega de suas propostas, os esincorrentes
•deverão
apresentar a guia ao depósito de que trata a eláusula anterior.
Sexta — O concorrente preferido fará, dentro ds cinco dias após
á provação da concorrência, o recolhimento à sua peoposta, perdendo
g favor da Fazenda Nacional o valor da caução constante da quarta,
• i não fizer tal recolhimento.
Nona — O preço deverá ser dado para cada artigo, 1.50 sendo
aceita proposta global.
Décima — A presente concorrência se realizará no dia e hora determinados na cláusula primeira, na séde do Serviço de Transportes,
eob a presidência do Superintendente.
- Undécima — O Governo reserva-se o direito de anular á presente
Oonèorrência, si assim julgar conveniente, não cabendo aos propo.mentes direito a indenização de espécie alguma.
Especificação — Relação do material — Preço mínimo
Caminhão Ford, s/ motor, um, 1503000.
1 Caminhão Fiat, mau estado, um. 2501000.
Caminhão Ford "T", mau estado, um, 1501000.
Phaeton, "Buick", mau estado, incompleto, um, 1501000.
D. Phaeton, "Chevrolet" mau estado, incompleto, um, 2001000.
Limousine "Chrysler. mau estado, uma, 1:5001000.
Lirnousine "Buick" mau estado, uma, 1:0001000.
D. Phaeton "Nash" s/ rodas, um.. 2001000.
D. Pfiaeton "Ford" mau estado, incompleto, um, 1501000.
:•Cahinhão "Chevrolet" 4 cilindros, mau estado. um , 2501000.
'Carrosserie, c/ chassis, "Plymouth", uma, 1001000.
!, ,Carrosseria para anbulância, uma, 501000.
_Chassis, "Chevrolet" D. Phaeton; 4 cilindros, um, 1001000.
Aparelho "Ingersol-Rand" com motor de 4 cilindros, compressor
de 2 cilindros, 2 reservartórios de ar, montado em carreta de ferro,
a/ 4 rodas-borracha massiça, incompleto, um, 2:5001000.
Grupo "Deutz" e/ motor de 1 cilindro horizontal, c/ 2 compressores, 1 reservatório de ar, montado em carreta de ferro, e / 4 :odas,
incompleto, um, 4001000.
Compressor "Curtis" incompleto, um, 1001000.
Aparelho "Cleyton" tração animal, mau estado, um, 1:4001000.
Aparelho "Cleyton", tração animal, mau estado, um, 1:8001000.
Motocicleta "Ilarlen Davidson" c/ s'id-car, mau estado, uma.
'.400$000.
: Bomba de. gazolina, mau estado, uma, 3001,000.
Tanque de gazolina c/ capacidade para 4.000 litros, mau estado, um, 4001000.
Ferro batido (socata), quilo, $100.
Ferro fundido (socata), quilo, 1150.
Pneumáticos inutilizados, quflo, $200.
Serviço de Transportes, 14 de dezembro de 19;s8. — Uastao
,,..:ares de Moura Filho, superintendente.

Serviço de Febre Amarela
DISTRITO FEDERAL
EDITAL N. 49-38

Pelo presente faço público para conhecimento geral e prinelpa
mente para ciência do interessado que o Sr. Carlos Cardoso Martirui
residente à rua Buarque de Macedo n. 5, 5° andar, apartamento 51,
responsável do terreno localizado à avenida Suburbana 8/ri., esti
sendo intimado pelo termo de intimação número 10.191 (7° termo),
incidente &More o terreno acima referido, de acórdo com o termo de
intimação que vai adiante transcrito:
7° TERMO DE INTIMAÇÃO
De conformidade com o artigo 42 do Regulamento do Serviço de
Profilaxia da Febre Amarela no Brasil, aprovado pelo decreto número 21.434, de 23 de maio de 1932, fica por este instrumento intimado o responsável condômino do terreno sito à avenida Suburbana sin. e, na falta do cumprimento desta intimação, sujeitos às
penalidades da lei, a executar no prazo de 8 dias o seguinte: Proceder no terreno acima mencionado aos melhoramentos necessários
afim de ser evitada, por completo, a estagnação de águas.
N. B. — O terreno em apreço foi desmembrado do prédio de
n. 229 da avenida Suburbana e se estende do Hospital Central do
Exército à fábrica da Sociedade Anônima Casa Sano (Av. Suburbana
a. 235) e da avenida Suburbana ao leito da E. F. Leopoldina
aailway.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1938. — Dr. Sylvio Cardoso,

Faculdade Nacional de Odontologia da Universidade do Brasil
De ordem do Sr. professor , Dr. Abelardo de Brito, diret.n . da
Faculdade Nacional de Odontologia da Universidade dó Brasil e de
acordo com o § 3° do artigo a' da lei n. 444, de 4 de junho de 1937,
com a lei n. 274, de 12 de fevereiro de 1938 e as instruções do
Exmo. Sr. professor Dr. Raul Leitão da Cunha, reitor da Universidade do Brasil, constantes do n. 7 da circular n. 2.657-S!11.526, de
31 de julho de 1937, se faz público que o Conselho Técnico Administrativo e a Congregação desta Faculdade elegeram a banca examinadora para funcionar no concurso da cadeira de Higiene e Odontologia 'Legal, outrossim resolveu fixar a data de 23 de janeiro de
1939. para o inicio do reforido concurso.
o tr. lflíQp fo.z público també.m que a comissão examinadora
ficou nsini ennstil ti ida : Professores Franci,s;'.o Alípio 13rnno Lobo,
víroijo moo i pm de Oliveira, Evandro Chagas, Washington F(9 reir3
Piro.: o AMenco . Cosia,
rádo anõrJa com o que determina n 11pg-nlarninte
cri
f io
rel,

firzPrrbro de V938. — O secreiá[l,). b-whaSow:a
l'e.rei,.a
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Diretoria do Imposto de Relida

Tribunal de Contas

De ordem do Sr. diretor do Imposto de Renda, convido o contriãifinte abaixo mencionado, de Itcôrclo com o disposto no art. 114
do regulamento em vigor, a prestar dentro do prazo de dez dias,
contados 30 dias da publicação dêste, esclarecimentos que se tornam
necessários para regularidade de sua situação junto a esta Diretoria,
devendo para êsse fim dirigir-se à Secretaria:
Processo n. 6.313-37 — Alvaro Guedes Nogueira .(Dr.) — Exercícios de 1933 e 1934.
Secretaria da Diretoria do Imposto dr, Renda. Rio de Janeiro, 2.ã
dc dezembro de 1938. — José de .Vergalluies . Draw, secretário.

DIRETORIA DE TOMADA DE CONTAS

Pelo presente edital fica intimada D. Anália Fei• refta Chedid,
ex-agente postal de "Ourinho,", no Estado de São para, no
prazo de trinta dias, contados da data da publicação de:te, recolher
aos cofres públicos a impdrtancia de 305$672, a l cance apura'io no
processo de tomada de suas contas relativo ao r y,,riodo de 29 de fevereiro a 5 de novembro de 1024, a cujo pagamento, bem corno ao
dos juros da móra devidos. fo: condenada por acórdão de 20 de outubro de 1937, sob pena de alienação administratha da caução e
Comissão Central de Compras
consequente execução judiciária. (Processo n. 32.233).
A Comissão Central de Compras do Govêrno Federai, leva ad
Diretoria de Tomada de Contas, 6 de dezembro de 1938. — José
conhecimento dos Srs. interessados que, de acôrdo com o art. I.",
de Moraes, diretor.
do decreto n. 20.460 de 30 de setembro de 1931, solicita para o dia
26 de dezembro de 1938, ofertas de cotações para as requisições
Diretoria do Domínio da mnii-io
constantes da relação abaixo, cujas especificações se acham afixaduzt
De ordem do Sr. chefe do Serviço Regional, chamo a atenção dos no local devido, na sede da Comissão, à Avenida Graça Aranh4
Interessados para o aforamento do terreno nacional ad j acente ao n. 62.
Requisição — Material
qual está construido o prédio n. 121 da rua Senador Dantas, requerido por Manuel dos Santos Guelhas, conforme publicação no "DiáN. 419-003-B — Galintias.
rio Oficial" de 23 de novembrc de 1938.
N. 419.175-A — Papei para embrulho
Processo n. 49.353-38. Serviço Regional no Distrito Federal, em
N. 419.187/8-A — Vidro conta-gotas.
22 de novembro de 1938. — Arnaldo Fé Pinto, escrivão
N. 419-204/6-A — Cubas, etc.
N. 419-238 — LAmpadas elétricas.
(C.. 7.918 — 22-11-1938 — 417$100, 29 vezes)4.
N. 419.259-A — Estopa de algodão.
Rio, 22 de dezembro de 1938. — A. de Faria Filho, diretor.

Diretoria do Domínio da União
De ordem do Sr. chefe do Serviço Regional, chamo a atenção-dos
MINNTÉRIO DA MARINHA
Interessados para o aforamento tlo lote n: 28, sito à rua General
0/1mpio, na Fazenda Nacional de Santa Cruz, requerido por Carnelita dos Santos Morais, conforme publicação feita no Diário Oficial
. Escola Naval
.
de 26 de novembro de 1938. (Processo n. 50.653-38).
ADM'SSÁO AO CURSO PRÉVIO
Secção de Cadastro e Registro no • Distrito Federal, em 23 de
De ordem do Sr. contra-almirante diretor, comunico a quem ta..
novembro de 1938. — O escrivão, Arnaldo Fé Pinto, escrivão,
teressar mie na Escola Naval, Ilha de Villegaignon, acham-se abertas
classa H.
as inscrições para a matrícula no Curso Prévio, de ao:51'dd GOM o q,u43
(C. 7.934 — 24-11-38 — 4(4$100 — 9°
se segue:
1. Número de vagas:
Diretoria do Domínio da unmo
O número de vagas, tanto para os candidatos ao Corpo de Oficlaiti
da Armada como para os candidatos ao Corpo de Fuzileiros Navais,
De ordem do Sr. Chefe do Serviço Regional, Chamo atenção dos' será
fixado oportunamente.
interessados para o aforamento 'do lote n. 22, sito à rua General
01 1mpio, na Fazenda Nacional de Santa Cruz, requerido por Antônio
2'. Das inscrições:
Batista, conforme publicação feita do "Diário °fie:ai' de 29 de noa 15 de janeiro de 1938 serão recebidos, na Secretaria dd
D.:
1
. vembro de 1938, processo n. 57.275-38. Secção de Cadastro e Re- Escola, das
10 às 14 horas, os requerimentos (modelo A) instruidos
gietro no Distrito Federal, em 23 de novembro de 193s. — Arnaldo com os seguintes documentos:
FÉ Pinto, escrivão.
a) certificado de Sande Pública, provando que o candidato lot
(C. 7.785 — 28-11-1938 — 414$100) vacinado há menos de seis meses;
b) -certidão de idade fornecida pelo Registro Civil, para provai
que o candidato é brasileiro e que, em 1 de abril do ano da matrícula,.
• Recebedoria do -Distrito Federal
conta menos de 18 anos de idade:
c) atestado de bons antecedentes, fornecido pelo Gabinete de IdenPRIMEIRA SUBDIRETORIA
tificação e Estatística, no lugar onde houver, ou por autoridade clama
petente;
REGISTRO DE CONSUMO
d) declaração escrita testemunhada de que o candidato é solteiro',
(modelo B)•
De ordem do Sr. diretor e na forma do art. 6, n. 2 do decreto
e) certificado do curso secundário fundamental de cinco anos,
n. 14.162, de 12 de maio de 1920, faço público, para conhecimento
3. Da matrícula:
de todos os interessados que, de 3 de janeiro a 31 de março do ano
próximo os Muro se procederá a cobrança, sem multa, das patentes de
inscrito o candidato, a admissão somento será outorgada se o cari,
registro, para os que tiverem de renová-las, conforme preceitúa o didato satisfizer as seguintes condições, dentro do número de vagas
art. 15, letra b, do decreto n. 739 de 24 de setembro de 1938.
existentes, e de acordo com a classificação que obtiver no concurso
Outrossim, previno aos Srs. contribuintes, que as referidas pa- de admissão:
a) condições físicas exigidas para o serviço naval, verificadas esi:
tentes, não pagas na época acima aludida, incorrerão na muita de
inspeção de sande, perante uma junta de cinco (5) mediou;
20%.
b) aprovação em concurso de admissão feita na sede da Escota
Primeira Subdiretoria do Distrito Federal, em 24 de dezembro Naval,
constante de provas escritas de Português, Matemáticas e Filiem
de 1938. — Sergio Ferreira da Veiga, subdiretor interino.
e Química, de acordo com os programas de ensino do Colégio Pedro IT.
4. Forma de requerimento e de declaração de estado civig:
a) requerimento dirigido ao diretor:
Recebedoria do Distrito Federal
MODELO A
PRIMEIRA SUBDIRETORIA
"Senhor almirante, diretor da Escola Naval.
, pai, mãe viuvo, tutor ou procurado
De ordem do Sr. diretor e na forma do art. 6°, n. 20 do decreto n 14.162, de 12 de maio de 1920 e arts. ris. 2 e 35 do decreto com p',c'eres especiais para requerer matricula do menor.
, com • anos de idade, brasileiro, requer a V. Ex. es
n. 5.142, de 27 de fevereiro de 1904, faço público para conhecimento
de mandar inscreva-lo como candidato à matrícula nossa Escola,
dos intressados que, de 1° a 28 de fevereiro do ano próximo futuro, digne
no curso (de aspirante a guarda-marinha ou de aspirante ao Corpo da,
se procederá á cobrança sem multa do imposto de indústras e pro- Fuzileins
Navais, conforme for o caso).
fiesões, relativo ao 1° semestre do exercício de 1938.
Declaro
aceitar as responsabilidade estaalecidas no . Regulamento
Outrossim, previno aos Srs. contribuintes que o referido im- da Esco,a e no
seu Regimento Interno.
posto não pago na época acima aludida incorrerá na multa de 10 % .
Nestes termos
Pede deferimento
Primeira Subdiretoria do Distrito Federal, em 24 do dezembro
(A.)
de 1938. — Sergio Ferreira da Veiga, subdiretor interino.
•
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Observações —
— Firma reconhecida e juntar dois retratos
peei enos do tipo identificação;
— A mãi viuva, tutor ou procurador deve apre s entaf• os títulos
e. • eoíriprovem as sua responsabilidade legal em relação ao Candidato.
b) forma da declaração de er4ado civil:
MODELO D
-Declaro que meu filho, tutelado ou correspondido,
, é solteiro e residente à rua
(Estampilhado, firmado coro
lostemunhas, q u e d.'verão ter
suas firmas reconhecidas.)
5. Observações gerdi:
et) todos os documentos exigidos para a inscrição, aléu dos se:os
comuns, levam mais uma estampilha de !siai) e um selo de .:dti.-a,ft
de $200 denominados selos de juntadas. que serão colocad-)s nos
vumentos e inutilizados pelo secreiário da Escola;
b) Qualquer outro esclarecimento poderá ser obtido na Secretaria
da Escola Naval.
Secretaria da Escola Naval, em 15 de dezembro de 1956. — João
Amorira Junior, capitão de fragata, secretário.

Dezembro

rio 938

Comissão Central de Requisições
De ordem do Sr. presidente do Conselho de Administração desta
Comissão e de acordo com o art. 52 d• .) C.. C. P. U. e demais disposições em visor, acham-se abertas e, inscrições titt as ii horas dr)
dia 30 do corrente, para o fornecimento. durante o ano de 1939, doar
artigos, rujas reações se encontram nesta Cota:-sã, as seguintes
grupos:
1 — Material de exprWente e papelaria tcom a ressalva do material a ser fornecido pelo Estabelecirnrinto de Material ou Intendência da 1.a Il. M.
TI — Material de limpeza e conservação.
III — Máquimas:.
Q. O. na Capital Federal, 15 de (kzernbro de 1938. — Theodolino
Avila
2.0 tenente convocado, secretário do C. A.

Colégio Niiiitar do ílio de Janeiro
Chama-se a atenção das interessados para o edital de concorramela publicado no "Diário Oficial" de 20 do corrente, à página
25.995.

MINIS1'ÊM0 DA GUERRA

Companhia Escola de Engenharia

Primeiro Regimento de Infantaria

Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concorrência publicado no "Diário Oficial" de 20 do corrente, à página
26.005

CONCORRÊNCIA A DM IN IS] RArt IVA.

iserrm. N. 2
dhaina-'e s. atenção dos interessados para o edital de concor?Anoja admin 4 stntiva, publicada nc "Diá-io Of,cial", de 14 do corrente mês de dezembro, à página n. 25.343.
Quartel no 1° Regimento de I nfaritzu ia, na Vila Militar — Capital Federa' de dezembro de 1.938. — Osw-2ldo Vai ejão da Fonaeca, 20 tenente, secretárb do C. A.

Estado Maior do Exército
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO*
coNcoriabielA ADMINISTRATIVA PARA 1937

Edital n. 4
Acha-se publicado no .Diário Oficial de 8 do e•rrente mós, páginas 24.793-24.795, o editai n. 3, relativo à concorrência desta repartição para o ano de 1939.
Os interessados serão atendidos pelo secretario do C. A., nos
• Diretoria do Serviço de Engenharia
dias úteis, das 1-1 às 16 horas.
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concorAs propóstas, em envelopes lacrados, devem ser apresentadas
réncia pública, publicado no Diacio Oficial de 16 do corrente, à pájuntamente com o q requerimentos de inscrição.
g ina 25.634.
As inscrições serão admitidas até às 10 horas do dia 24 do corrente mês.
O registro das propostas, em mapa apropriado, será feito a partir
)uartel General da Primeira Região Militar e l a D. I
Cias 13 horas de 26 do corrente, com a presença ou .1 revelia dos inChama-se a atenção dos interessados para o edital de concut- teressados, sendo as mesmas propostas rubricadas para a devida
rência publicado no "Diário Oficial" de 17 do corrente, à página apuração.
Rio de Janeiro, C. F. 9 de dezembro de 1938. — Capitão Ar.
25.738.
mando de Freitas Rolim, secretário do C. A.

Diretoria de Fundos do Exército
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concorrência publicado no Didrio Oficial de 16- do corrente, à námna
15.818,

Regimento Andrade Neves
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concorrência publicado no Diário Oficial de 16 do corrente, à página
25.616.

Escola das Armas
chama-se a atenção das interessados para o edital de concur-

réneia administrativa, publicado no "Diário Oficial" de 14 do corrente, à página n. 25.366.
Quartel na Vila Militar, 17 de dezembro de 1938. — Sylvio Alves

P.Itdo, capitão, secretário.

Centro de Preparação de Oficiais da Reserva
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concorrência publicado no Diário Oficial de 10 do corrente, à página

25.014,

Serviço Central de Transportes

Primeiro Grupo de Artilharia de Dôrso
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concorrência publicado no "Diário Oficiai" de 20 do corrente, à página
26.002.

Campo de Instrução de Gericinó
CoNCoRRP.NCIA ADMINISTRATIVA

Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concorrência administrativa publicado no "Diário Oficial" de 20 do corrente, à página 26.000.
Vila Militar, 21 de dezembro de 1938. — Ruben Durão Barbosa.
20 tenente. secretário do C.A.

Estado Maior do Exércitt
ESCOLA DAS ARMAS -- GRUPO ESCOLA

Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concorrência publicado no "Diário Oficial" de 20 do corrente, it página
25.996.

Subdiretoria de Transinissõe

lhama-se a atenção dos interessados para o edital de concorrèn.,,a publicado no Diário Oficial de 12 do corrente, à página 25.110.

Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concorrência publicado no "Diário Oficial" de 20 do corrente, à página
25.976.

Laboratório Químico Farmacêutico Militar

Primeiro Batalhão de Pontoneiros

Chama-se a atenção dot, interessados para o edital de CfriXOt•uriama-q e a atenção dos interessados para o edital de cencoradministrativa, publicado no Diário Oficial de 14 do corrente, rêrcia :liblicade no "Diário Oficial" de 20 do corrente, à página
; à wizitut 25.360.
25.57? .
rtNne ia
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Quarta Região Militar. — Quarta Divisão de Infantaria
SERVIÇO DE SAUDE
lIOSPITAL MILITAR DE JUIZ DE- 1,0RA

Edital de concorrência

•
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de Administração, mediantemotivo perfeitamente justificável, sereaki
dilatados os prazos em apreço.
VI — Na falta da entrega da mercadoria pedida no prazo estiptslado a administração, na forma da legislação em vigor, se reserva a0
direito de adquiri-la por conta cio fornecedor, independente de qual-.
quer aviso, e, em caeo de reincidência, excluirá a ',firma do forneoi-i
mento, oficiando ao Exmo. Sr. ministie da Guerra para o efeito dO
que trata o a 2" do art. 741 do 11. O. C. P.
VII — Os fornecedores contemplados na concorrência farão...entre-1
ga dos artigos ou mercadorias que exploram, mal:anile pedido das repartições es p ecializadas deste hospital( Almoxarifado e Aprovisionam
inep to) nos Depciait-is próoidos destas reparti-.3es, nos prazos de qug
trata a cláusula \, deste edital, transportando-as por conta própria,
substituindo as registradas que, no caso de não serem imediatamente
substituidas, serão adquiridas na praça, na forma de que trela a cláue.
suta VI deste edital.
VIII — A Administração do Hospital só empenhará suas despena
nos fornecedores que, no ato da concorrência, tenham oferecidos mia
vantagens nos seus preços, podendo qualquer prejudicado recorrer 411
Diretoria do Hospital em requerimento, desde de que possa prova!'
documentadamente.
IX — Os artigos que '.escaparem a concorrência serão pedidos lar&
ços a todos os fornecedores inscritos, em memorandune apurando-si
a especulação de preços desses artigos de acordo com as disposiçõee,
do Regulamento de Administração do Exército, cacetes os de despesas,
maiores de dois coretos de réis (2:000000) que estarão sujeitos É
nova concorrência.
X — As propostas em três vias serão recebidas depois do encerramento da inscrição, isto é, até o dia 8 de janeiro de 1939, às 10 horta
impreterivelmente, em envelope lacrado em todas as extremidades.
XI — Os preços oferecidos pelos proponentes vigorarão pelo preza
de quatro mesas, considerando-se entretanto, prorrogados por igua
prazo sucessivamente até a conclusão do exercício se antes de 15 dias
de terminado aquele prazo, o proponente não requerer ao Sr. agente
diretor, solicitando alteração de preços, ou cancelamento de sua inscrição, reservando-se a administração o direito de abrir nova inscriçãe
em qualquer dos casos.
XII — A Administração não se responsabilizará por pedidos 'veia,
beis,. telefónicos ou mesmo escritos que não estejam revestidos da
tadaa as formalidades legais (empenho, visto e autorizaerao).
Juiz de Fora, 20 de dezembro de 1938. — Dr. Agapio Vaz de 414(0#
capitão-médico secretário do C.A.
-

De ordcau do senhor tenente-coronel presidente do Conselho de
Achninietraeào deste hospital, faço público que at éits 10 horas do dia
8 de janeiro de 1939, serão recebidas pelo secretário do mesmo Conselho, na Secretaria do Hospital, requerimentos de inscrição para- 03
fornecimentos ordinários constantes dos grupos abaixo, durante o ano
acima mencionado:
I — Grupo: accessórios de automóveis.
II — Grupo: artigos diversos, armarinho e roupa.
III — Grupo: material de penso. Material cirurgico em geral e
gabinetes.especializados.
IV — Grupo: colchoaria.
V — Grupo: drogas, especialidades farmacéuticas: 1. a secção;
drogas; 2.a secção: especialidades farmacêuticas; 3.a sução: sõros e
vacinas.
VI — Grupo: eletricidade.
VII — Grupo: fotografia e raio X. A concorrência far-se-á de conformidade com o artigo 52 do Código de Contabilidade Pública, resolução do Tribunal de Contas de 26
de outubro de 1928, artigo 738 a 2. 0, o Regulamento do Código de Contabilidade Pública e n. 4 letra L do Aviso n. 35 de 9 de novembro do
corrente ano, publicado no Diário Oficial de 11 do mesmo mês e ano.
I — Os interessados deverão pedir inscrição ao senhor tenentecoronel presidente do Conselho de Administração deste Hospital em
requerimento que será apresentado até às 10 horas cio dia 8 de janeiro de 1939, ao senhor secretário do Conselho, na Secretaria do Hospital, declarando no requerimento que sendo contemplado na concorrência ,se' submeterão 'a todas as exigências do presente edital, instruindo (por anexão) os seus requerimentos com os documentos deque tratam as letras:
a) certidão negativa passada pela Diretoria da Receita Pública do
Tesouro Nacional relativa ao imposto de indústrias e profissões, até
o segundo semestre de 1938. (Aviso 706 de 10/11/1933);
b) recibo do imposto de renda relativa ao exército de 1938. •
•
Dec. 17.390.
(Dec. 17.390z de 26-7-1926);
c) certidao firmada pela Secretaria do Ministério do Trabalho.
fazendo provas sobre os dois terços de empregados nacionais (parágrafo 1. 0 do artigo 33 do Regulamento a que se refere o decreto flúPrimeira Formação Sanitária Regional
men) 20.291, de 12/11/1931);
d) certidão ou original do contrato social, devidamente selada;
e) certidão de pagamento dos impostos da Prefeitura, de acordo
EDITAL DE CONCORRÊNCIA
com as leis municipais;
1) certidão da procuração passada pela firma requerente ao seu
Segunda Publicação
representante legal, válida para o ano vindouro (1939);
g) registro para o comércio dos artigos do respectivo ramo de
De acordo com o Aviso do Sr. ministro da Guerra, n. 25 de 11,
negócios nos termos do artigo 8.° do decreto n. 17.464, de 6/10/1926. pUblicado no "Diário Oficial" de 11, tudo corrente mês de novemdevidamente selada;
bro findo e com o que preceitúa o art. ri. 52 do Código de Conta .
h) estatuto em original ou Didrio Oficial em que se achem publiSani-•-bildaePúcUnão,fiabertPmFoaçã
cados, com aprovação e registro, quando forem sociedades anônimas tária Regional até o dtla 26 de dezembro de corrente ano, às 10 teco,
legalmente constituidas, de acordo com o decreto n. 434. de 4/7/1890; rasa a inscrição para fornecimento dos artigos de "consumo habie
i) Diário Oficial com a publicação do decreto autorizando a funtual" devendo os senhores comerciantes interessados, obedecer às aco•
cionar na República, quando se tratar de firma estrangeira;
guintes normas:
ia
1) certidão e guia de selo da Alfandega, provando que é importa' A — Requererem as suas inscrições ao Sr. presidente do C. Li 1
dor em grande escala, quando se tratar de artigos de procedência esdesta Unidade, juntando às petições, os documentos abaixo, de acor.
trangeira;
k) certidão provando que cumpriu fielmente o último contrato de com o aviso n. 758, de 12 de novembro de 1937, do Sr. mNiaks
ou ajuste celebrado com o Govérno, passada pelas Unidades Adminis- tro da Guerra.
trativas do Exército onde forneceu ou fornece atualmente;
B — Registro do Contrato Social da firma individual ao Dee)
1) os possuidores de carta-patente, além da apresentação da
partamento Nacional de Indústria e Comércio com a declaração em)
mesma, provarão com documentos que se acham no gozo da referida pressa do Capital.

carta.
C — Estatutos em original,.ou "Diário Oficial em que se aoladki,
II — Os requerentes que apresentarem uma certidão passada pela
licadoe com aprovação e registro (quando forem sociedade
Diretoria de Intendência do Exército ou Serviço de Intendência Regio- púb
nal como prova de idoneidade comercial, ficarão dispensados da anônimas legalmente constituidas) de acordo com o Decrete n. 431g
apresentação dos documentos de que tratam as letras a, b, c, d, e, f. de 4 de julho de 1390.
h, i, j,-k e 1 da cláusula I do presente edital.
D — Documentos de quitação dos impos.kos sobre as rendIllit
III — Os negociantes inscritos serão obrigados a apresentar as
suas propostas à concorrência e, quando nesta contemplados, 'devido a vantagem dos preços dos artigos do comércio que exploram (rigorosamente apurada pelo Conselho) ficam obrigados; a fornecer artigos de primeira qualidade, sujeitando-se aos exames e análise dos
laboratórios julgados necessários pela Administração do voseaal,
bem como a tódas as disposições do Código de Contabilidade Páblica
da União e respectivo Regulamento, no que regula as concorrênciaa
quer pública quer administrativa e legislação eni vigor no Ministério da Guerra.
IV — Os adjudicatários nesta concorrência caucionarão dentro do
prazo de 5 (cinco) dias, contados da data em que forem notificados
para isso. uma importância de dez por cento (10%) sobre o velor
seus fornecimen los.
a) a caução será feita em dinheiro depositada na Caixa Económica Federal para garantia do fornecimento, sem o que não serão as
respectivas propostas tomadas em consideração.
V — Os artigos de confecção serão fornecidos dentro do prazo da
oito dias, a contar da data da entrega do pedido, e, os não confeccionáveis no prazo de vinte e quatro horas, podendo, a critério do Conselha

monicipais e federais, sempre os últimos.
E — "Diário Oficial" com a publicação do decreto eutorizandg i , a funcionar no pais — quando se tratar de firma estrangeira.
F — Certidão de que trata o parágrafo 1° do artigo 33 cio Re"
gulamento anexo ao Derrete n. 20.291 de 12 de agosto de 19g
(2 terços).G — Declaração escrita do negociante, indicando o ramo, de
indústria ou e seu comércio, afim de ser inscrito para concorreti.)
•nes grupos ou artigos que são de sua especialidade de indústria
comércio. Esta declaração deverá ser provada com documento
a eóprios, além da licença da Prefeitura, de negoeiante de grande'
escala.
Cabe ao Conselho de Administração, verificar "ia loco" e eik4
qaalquer tempo; si o negociante possue em seu armazem ou depd-4
sito e na proporção das res ponsabilidades que tiver de assumir 4
for adjudicado, o fornecimento de alguns artigos que constarem dg
se a declaração.
H — Certidão e guia de selo da Alfândega provando que é in*a
portador em grande escala, quando se tratar dr artleo- pl'Oeied5
daneis est rangeirt
- ,•
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I — Certidão provando que cumpriu fielmente o último cozibato. ajuste ou acordo com o governo.
Os documentos acima, deverão ser sensure em original ou certidão legais e constarão discriminadamente no pedido de inscr.ção
dos interessados. Os documentos relativos aos impostos federais e
zuw.icipais prevalecerão até depois de um mês da data legal para
sua renovação e o inscrito que não apresentar nesse prazo os novos
documentos, será excluido e não poderá tomar parte na concorrência sem que os legalize.
Os interessados deverão coucionar na Tesouraria desta Unidade as importâncias abaixo discriminadas para cada grupo, corno garartia de fornecimentos. Poderão levantar as suas cauções após
terminarem as suas obrigações decorrentes das pedidos de inscrição e propostas de fornecimentos que forem apresentados ao Conselho de Administração.
O julgamento da idoneidade das licitantes será feito às 10 holm do dia 28 de decembro do corrente ano.
A abertura das propostas e a comparação dos preços serão
realizados as dez horas do dia 30 de dezembro de 1938, em ses, -"cão especial do Conselho de Administração desta Unidade • em
presença dos proponentes que estiverem presentes.
Os artigos serão sempre adjudicados aos proponentes cujos
preços forera mais baratos e nas mesmas condições de qualkidade.
Em absoluta igualdade de preços entre duas ou mais firmas será
precedida uma nova concorrência entre elas, versando sempre o
maior abatimento feito sobre os preços empatados. Si, porém, nsnhum dos proponentes quiser fazer abatSmento, o desempate será
feito por sorteio.
Nenhuma proposta poderá conter rasuras ou emendas o nem
tãe pouco oferecer vantagens não previstas neste edital. Tambein
não serão aceitas as que forem consideradas excessivas em relação aos preços correntes no comércio. Por outra parte fica tombem estabelecido que esta concorrência poderá ser anulada total ou
parcialmente desde que acarrete prejuize para o Estado.
Os proponentes cujos preços forem preferidos, ficam obrigados
á entregar os artigos pedidos, de acordo com as amostras existentes no Almoxarifado desta Unidade, especificados nessa Repartição. As despesas de transportes dos artsgas pedidos, correrão por
conta dos respectivos fornecedores. Em caso algum, o fornecedor
contemplado. poderá deixar de atender os pedidos que lhe forem
feitos, sob pena de acarretar com a diferença de preços verificada na aquisição direta no comércio, além disso, anulados os pedidos e respectivos empenhos feitos anteriormente em seu nome.
Os fornecedores ficam obrigados a retirar desta Formação cot
artigos recusados pela Comissão de Recebimento, dentro do prazo
de seis dias, contados da data da notificação. Findo este prazo, sem
que os artigos tenham sWo retirados terão o destino que for julgado necessária.
As propostas deverão mencior'ner os preços em algarismos e por
'extenso. As coutas referentes as artigos fornecidos deverão ser
eximidas em três vias e seladas de acordo com a legislação em
vigor.
O pagamento das mesmas será efetuado na Tesouraria desta
Unidade, logo após o preenchimento das formalidades regulamentares. Os artegos deverão dar entrada nesta Unidade, no prazo estipulado na respectivo pedido, sendo aplicada para os faltosos, uma
Multa de 10 % sobre o montante do pedido em apreço, que rever;terá para o Estado.
Bota concorrência é feita pelo prazo de seis meses, podendo ser
prOrrogada ou não, conforme decisão do Conselho de Administração desta Unidade. Os grupos a que se refere o presente edital, são
Os' seguintes:
a) II — Artigos de limpeza e c,onserva4ão do material bélico
No: Caução — 5008000.
Artigos de material de eletricidade — Caução —
b)
§0t4000.
o — 500$000.
/ e IV — Artigos de asseio e limpeza — C
t d) V — Artigos de remonte de calçados — Canção — 5008000.
e) VI — Artigos de ferragens para os animais — Caução —
§011$000.
f) VII — Mobiliários e móveis diversos — Caução — 5008000.
. g) VIII — Máquinas de escrever e calcular, ferramentas, utenhalos, fichdrioe, material de alojamento e instrumental de música
Caução — 500$000.
h) IX — Combusttveie e lubriricantee -e material para lubrio, limpeza e conservação de máquinas e aparelhos de qual.
natureza inclusive acessórios e pertences para máquinas e
!daturas — Caução — 500sffli,(1.
I) X — Artigos pnra limpeza e conservação do arreiamento
Cakasão — 5008000.
j) Xl — ArCgos de roupa de coma e mesa — Caução —

1500$000.

k) XII — Artigos de automóveis e ean-linhões — Caução —
!SOO:XX).

•
Nota para be conr.orrentes de inala de UM grupo, a caução será
Cena. dbica do 1:0008000
,
Quartel em nSão Cristovão, 20 de dezeranro de 191, —
MI Moreira da Silva,
tenente do administração almoxarife

r

Segundo Esquadrão de Trem
Chama-se a atenção dos interessados para os editais de concorrência publicados no "Diário Oficial" de 21 do corrente, às páginas,
26.099 e 26.100.

Primeiro Grupo de Obuzes
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concorrência publicado no Diário Oficial de 21 do corrente, à página 26.095.

Escola Militar
Chama-se a atenção doe interessados para o edital de concorrência publicado no Diário Oficial de 21 do corrente, à página número 26.096.
Estabelecimento de Subsistência da Primeira Região Militar
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CoNOORRÊNCIA ADMINISTRATIVA PARA FORNECIMENTOS DURANTE
ANO DE 1939

Chama-se a atenção doe interessados para o edital de concorrência Administrativa, sobre fornecimento de gêneros alimentícios, forragens e outros artigos durante o ano de 1939, publicado no Dscirio
Oficial de 21 do corrente, à página 21.100. — Domingos Barroso da
Costa, i• ten. secr. do C. A.

Colégio Militar do Rio de Janeiro
CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA
de ordem do Sr. coronel diretor presidente do C. A., faço piáDile° que de acorde com o artigo 52 do Código de Contabilidade dr
União e aviso as. 3b e 36, de 9 cie novembro e 2 de dezembro do corrente ano, se acha aberta a inscrição para fornecimento de artgioi
necessários a este Estabelecimento durante o ano de 1939, sob as con.
dições do sdital publicado no "Diário oficial" de 21, „página 26.097.
— LUZ .131.7t1C. Pereira de Araujo, cap. secretário.
Pris;z:Aro

Batalhão de Caçadores

(Petrópelis)
CONTRATO DE DENTISTA
De ordem do senhor tenente coronel, comandante do 1° Datalli50 de Caçadores, faço público, para conhecimento dos interessa.
dos, que. de acordo com o decreto-lei n. 36, de 1 de dezembro dt
cfsshinacio com o decreto-lei n. 240, de 4 de fevereiro da
corrente u, realizar-se-á neste Quartel, no dia 21 (vinte e um) de
fevereiro próximo, o concurso de títulos para o contrato de Lia
cirurgi:, -dentista.
imeumentos a apresentar:
a) dioloma de faculdade odontológica oficial ou oficializada pele
Govêrno Federal, registrado no Departamento Nacional de Saúde;
h) cerádão de idade original, indicando ter no máximo 35 ano*
exceto para os que já prestam serviço profissional no Exército;
c) certificado de quitação do serviço militar;
d) atestado de Ma conduta civil e fólha corrida, firmado pot
autoridade competente;
e) carteira de identidade;
f) atestado de vacinação ou revaeinação;
g) prova de ser brasileiro nato ou naturalizado e de estar n4
4o!rso dos direitos civis e políticos;
) prova de que reside desde 20 de agosto em Petrópolis;
4) requerimento de instrução, dirigido ao comandante do t • B.
C. e mencionando os documentos entregues e os tftulos que apresenta.
Para maiores esclarecimentos, devem os Interessados consultai
o Did;'io Oficial de 26 de novembro do corrente ano (pág. 23.7451
ou t1ii'igii'- á sede do l • B. C. (bairro da Presidência, em Petró
G nttenberg Mires de Miranda, capitão ajudante.

•

—

Quartel General do Grupamento de Oéste
CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA

De ordem do Sr. coronel presidente do Conselho de Adminie.
tração faço Ent s s que, de acordo com as instruções baixadas pele
Sr. maiistro ,i;; calerra. em Aviso número 35, de 9 de novembro
próximo fins. est:Tiraclo no "Diária Oficiar de 11, it página número 22.511. estai .á aberta a partir desta data até 10 (dez) dias
após a puhlicasão deste edital, a concorrência administrativa para
aqui:sisão de artigos de consumo habitual.
A concorrência obedecerá RS seguintes normas!
A — Inscrição:
1 — A inscrisão será-feita medi:ante requerimento do interessada ou seu representante legal, diri gido ao Sr. coronel oresiden•
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te do Conselho de Administração do Quartel General do Grupamento de Oeste. No requerimento o candidato deverá declarar que,
além das obrigações deste edital, Lambem se sugeitará às ex.géncias referentes a concorrências estabelecidas no Código de Contabilidade Pública da Uniãd, seu , Regulamento e na legislação em
vigor.
2 — . 0 requerimento será acomna,nhado dos seguintes documentos:
a) registro de contrato social ou da firma individual feito
Departamento Nacional do Trabalho e Comércio, com declaração
expraase do capital
b) estatutos, em original ou "Diário Oficial" em que se achem
publicados, com aprovação e registro, quando forem sociedades ali&
minas legalmente constituides, de acordo com o Decreto ni 431, de
4 de julho de 1690;
c) "Diário Oficial com a publicação do decreto autorizando a
funo.onar na República, quando se tratar de firma estrangeira;
a) q uitação dos impoetoe sobre a renda, municipais e federais,
!sempre os últimos;
e) certidão de que trata o § 1° do artigo 33 do regulamento
anexo ao Decreto n. 21.291, de 12 de agosto de 1931 (dos terços);
I) declaração escrita do negociante indicando o ramo de sua
industrie ou seu comércio, afim de eer inscrito para concorrer nos
grupos ou artigos que são de sua especialidade industrial ou comercial. Esta declaração dever
á ser provada com documentos
próprios, além da licença da Prefeitura, de negociante em grande
es(ela. Cabe as Unidades interessadas o direito de verifivar "io
lute", e em qualver tempo, se o negociante possue em seu armazem ou depósito, e na proporção das responsabilidades que assumira se tirar algum fornecimento do artigo, que consta da sua decieraçõe;
g) certidão e guia de selo da Alfândega, provando que é importador em grande escala, quando se tratar de artigo de prociedénr ia estrangeira.
3 — No requerimento de inscrição, o peticionário disoriminará
claramente os documentos que apresenta.
4 — Os documentos relativos aos -impostos federais e muni-,
cipare prevalecerãe ate um mês depois da data legal para a sua
renovação e o insGrito, que não apresentar dentro desse tempo os
p ovo,. documentos, será excluido e não poderá sem que os lega!i7e, tomar parte nesta concorrência.
Com exceção das cauções cujos recibos de depósito na
Caixa Econômica devem ser entregues diretamente à Secretaria do
Conselho, os demais documentos poderão ser apresentados na Diretoria de Intendência da Guerra ou no Serviço de Intendência Regienal, onde sere juigada a idoneidade do concorrente. Neste caso
.s-es orgãos administrativos fornecerão as certidões respectivas,
que acompanharão o requeri 111 ento de inscrição, devendo estas certitleieS especificar os grupos de. artigos a que se refere a prope; ta.
— A inscrição começará na data da publicação deste edital
e será encerrada 10 (dez) dias após, às 14 horas, improrrogavelmente.
— Propostas:
7 — Na proposta será mencionado, por unidade, o preço liquido de cada artigo, escrito em algarismos e por extenso, prevalecendo sempre em caso de dúvida, o indicado por extenso.
8 — Além do preço liquido, nos termos do artigo (número 7),
a proposta deverá trazer a declaração de que se compromete a fazer o fornecimento da quantidade pedida. sem Orneado.
9 — As propostas remetidas pelo Correio se poderão ser apuradas se chegarem a este Quartel General até às 10 horas do dia
marcado para a realização da concorrência, deverão vir, em sobree,aitas não transparentes, devidamente lacradas, tendo por fora as
seguintes indiceões claramente legiveis:
a) Destinatário: coronel presidente do Conselho de Administração do Quartel General do Grupamento de Oeste — Praça Corenel Eugênio Franco — C.opacabana — Capital Federal;
b) nome da firma concorrente;
e) grupo ou grupos de material a que se referir a proposta.
10 — Não serão tomadas em consideração as propostas que oferecerem vantagens não previstas neste edital ou que alterem a nom( nelatura e classificação dos artigos ou peças enumeradas nos
diferentes grupos.
11 — As quantidades prováveis a serem adquiridas, não cons.titnem compromisso de compra para o Conselho de Administração
que se reserva o direito de as reduzir ou aumentar, anular total e
paecialmente. consoante os interesses da Fazenda Nacional.
1,2 — O prazo para a apresentação das propostas-terminará às
14 horas de 10 (dez) dias após a data da publicação deste edital no
Diário Oficial".
Cl
Cauções:
13 — Para garantir a inscrição os cancedatoe julgados idóneos
são obrigados a fazer uma caução de 250$000 (duzentos e cincoenta mil réis), por grupo adiante enumerado. Esta caução vigorará
durante todo período da concorrência e ad os candidatos não adjudicados com fornecimento poderão levantá-la quando lhes convier,
mediante requerimento
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14 — O concorrente a quem Sor adjudicado qualquer artigo,
que se negar a fazer a caução para garantia do fornecimento ser
considerado tu idôneo.
15 — Essas cauções serão feitas na Caixa Económica do Rio de
Janeiro, mediante ofício da autoridade competente (D. I. G. 5.
1. R. ou presidente do Conselho-de Administração deste Quartel
General).

Te— Multas:
— O fornecedár que, sem motivo de força maior devidamente comprovada, deixar de entregar dentro do prazo fixado no pedido, os artigos nele incluídos, pagará uma multa progressiva e cal'cuada da seguinte forma, sobre a importância total dos artigos não
entregues:
a) 0,3 % por dia que exceder do Prazo, abé 16 dias de atrazo;
5) 0,5 efe por dia que exceder 'do prazo precedente, até 30 diae
de atrazo;
e) findo o prazo de 30 dias de atraso,' será o material adquirido de quem possa entregar no menor prazo, correndo a diferençai
de preço por conta do fornecedor faltoso;
d) no caso em que o material de um mesmo pedido Seja recusado pela eegunda vez, a Administração deste Quartel General poderá cancelá-lo, adquirindo os artigos de quem possa entregar no
menor prazo, correndo a diferença de preço por conta do adjudica-,
tário faltoso.
17 — Os artigos recusados deverão ser retirados do Almoxarifado dentro de 5 (cinco) dias contados da data em que o fornecedor tenha sido notificado da decisão do Conselho de Aministração;
esgotado este prazo, o fornecedor pagará por dia, uma armazenagem
correspondente a 1 % sobre o valor total dos artigos recusados'.
E — Pedidos — Recusa — Prazo para entrega:
14 — Os pedidos serão parcelados dentro de cada trimestre,
devendo as últimas entregas, correspondentes ao 4° trimestre, ae-,
rem feitas até o dia 20 do dezembro.
19 — O recebimento de qualquer artigo sempre /eito nos res.*
pectivos depósitos, sendo que as despesas com o seu transporte eer-i
rerão sempre por conta do fornecedor. No caso de restituição, eme
rerá ainda a despesa por conta do fornecedor.
— Cada empenho constitue para o fornecedor responsabiltidae
de em separade, e quando houver mais de um, a anulação de qualquer um Lecke não exonera o responsavel da obrigação integral da
execução dos demale.
21 — Quando por qualquer motivo houver anulação de empenhos de deSpesas, não serão admitidas reclamações, conforme ese
tabelece o art. 32 da Lei n. 156, de 24 de dezembro de 1935.
22 — Os empenhos serão entregues, devidamente protocoladoe
aos fornecedores ou seus representantes, que assumem automátie
cemente todos os compromissos deles decorrentes, até a sue com-4
pleta satisfação.
23 — Para todos os efeitos legais 86 será reconhecido como pedido oficial pelo qual é responsavel o Conselho de Administração; e
empenho (pedido) extraído e assinado pelo almoxarife, com o soa.
fere do fiscal administrativo e autorização do previdente do C. A.
O Conselho não se responsabilizará por pedoinios verbais, telefOngacto
ou mesmo escritos.
3
F — Disposições gerais:
24 — A presente ooncorrendo vigorará durante Wel exerefet4
de 1939.
25 — Todos os artigos obedecerão rigorosamente à nornanc:14.•

Lura dos grupos adiante enumerados.
26 — Sempre que ocorrer a necessidade de um ou mala areie.
go', previstos em qualquer um dos grupos da presente concorrencia;
bem como para artigos desta para os quais não tenham sido oleiras
oieo preço algum, será feita especulação de preço entre. os fornee
cedore,s inscritos sobre as mesmas bases e garantias de cada grupo
em que os mesmos se enquadram.
27 — Nos casos omissos as decisões serão tomadas de mordia

com a legislação em vigor.
28 — Quando, porém, nela não *e enquadrem em tale ceeoersa
Conselho resolverá de acordo com a parte interessada, tendo acme
pre em vista os Interesses da Fazenda Nacional.'
29 — Todos os esclarecimentos julgados neoessários terão predg
Lados dos infere-medos na Secretária do Conselho de Administraçã4
do Quartel General do Grupamento de Oeste, na Praça Coronel IN.
genio Franco — Copacabana, nos dias úteis das 8 às 11 e das 13EN
14 horas, até a véspera do encerramento da inscrição.
30 — A autoridade competente poderá anular em parte od
todo a concorrência, se julgar necessário soe interesses cio Fazendo(
Nacional, sem que desse ato decorra direito de reclamação soe prol
ponentes.
31 — As contas serão processadas dentro de 8 (oito) dias a pkm
Ur da data da apresentação e pagas, imPre terivelmente, .14
(quinze) dias depois da mesma data. Entretanto, a data da apreseis.,
tçãi da conta só poderá preceder a do recebimento dos artigos
qual virá expressa no recibo passado no empenho pelo agente 001E01
petente. Para pagamento da conta é iridispenaavel que a aefflialea
nha acompanhada dg neo,PeOglic!
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H - Divisão, por grupos, do material em concorrõncla
para 1939, adiante especificados:
grupo - Artigos de eletricidade;
j• grupo - Artigos de ferragem, material de instalação etc.;
r grupo - Material de construção;
C grupo - Mobiliário de madeira, de açu, arquivos, fichários,
.'. _lopkactinas de escrever e calcular, etc.;
5* grupo - Material de alojamento e de Iimpesa em geral;
C grupo - Combustivel e lubrificante.
/ Quartel General do Grupamento de Oéste, 1:4. Capital Federal,
84 de dezembro de 1938. - Silsounzar de &nua Martins, capto secretário do C. A.

•

Discriminação do material constante dos grupos de que trata a

4

LEOltall do presente edital:

Dezembro de 1938

2. Idem, com isolamento de borracha do Pará, em peça de
0,2288 kg. z 19,05 mim (1/2" z 3/4"), peça.
3. Idem, de cambric amarelo, em peça de 19,05 mina (3/4") z
x 0,05 m/m, tendo 33,97 m/m (36 gorgas), peça.4. Fusivel de rolha, fixo, de 6 ampères, um.
5. Idem, idem, de 10 ampères, um.
6. Idem, idem, de 12 ampères, um.
7. Idem, idem, de 15 ampères, um.
8. Idem, idem, de 20 ampères, um.
9. Idem, idem, de 25 ampères, um.
10. Idem, idem, de 30 ampères, um.
11. Fusivel de rolha renovável de 6 ampères, um.
12. Idem, idem, de 10 ampères, um.
13. Idem, idem, de 12 ampères, um.
14. Idem, idem, de 15 ampères, um.
15. Idem, idem, de 20 ampères, um.
16. Idem, idem, de 25 ampères, um.
17. Idem, idem, de 30 ampères, um.
18. Fusivel de cartucho e faca, de 3 ampères, um.
19. Idem, de 4 ampères, um.
20. Idem, de 5 ampères, um.
21. Idem, de 6 ampères, uni.
22. Idem, de 10 ampères, um.
23. Idem, do 15 ampères, um.
24. Idem, de 20 ampères, um.
25. Idem, de 25 ampères, um.
26. Idem, de 30 ampères, um.
27. Idem, de 35 ampères, um.
28. Idem, de 35 a 60 ampères, um.

Primeiro grupo
Material de engenharia - (Artigos de eletricidade)
Prefixo EN-01-C:
tabinho flexivel para lustre n. 16 1:1 3D S, metro linear.
2. Idem, idem, u. 18, B & S, metro linear,
01. Idem, idem, n. 20, B & S, metro linear.
WL. Gordão para telefone Ericson, um.
Prefixo EN-01-F:
fusivel
de chumbo, de 0,5 ampères, quilo.
Fio
3.
2. Idem, idem, de 1 ampères, quilo.
O. Idem, idem, de 2 ampères, quilo.
Prefixo EN-02-1:
3. Idem, idem, de 3 ampères, quilo.
A. Idem, idem, de 4 ampères, quilo.
1. Interruptor para imbutir, de baquelite, fabricação alemã, de 5
5. Idem, idem, de 5 ampères, quilo.
ampères e 250 volts, com alavanca, um.
X. Idem, idem, de 6 ampères, quilo.
Idem, idem, idem, com 1 alavanca, three-way, um.
2.
8. Idem, idem, de 10 ampères, quilo.
3. Idem, idem, idem, de 3 ampères e 250 volts, com 2 alavancas, um.
9. Idem, idem, de 15 ampères, quilo,
4. Idcu, idem, idem, com 3 alavancas, um.
150. Idem, idem, de 20 ampères, quilo.
5. Interruptor de baquelite, fabricação americana, de 5 ampères e
,11. Idem, idem, de 25 ampères, auilo.
250 volts, com uma alavanca, um.
11. Idem, idem, de 30 ampères, quilo.
6. Idem, idem, idem, com 1 alavanca three-way, um.
18. Idem, idem, de 40 ampères, quilo.
7. Idem, ideia ; idem, de 3 ampères e 250 volts, com 2 alavancas, um.
g4. Fio sob chumbo, Pireli, ou equivalente com condutor isolado
8. Idem, ideia, idem, com 3 alavancas, um.
a borracha e fita isolante, para 200 volts, de 2 x 20 B & 8,
9. Interruptor para balbutir, de porcelana, fabricação alemã, de 5
metro linear.
ampères e 250 volts, com 1 alavanca, um.
pk. Pio sob chumbo, Pireli, ou equivalente, com três condutores 10. Interruptor
rotativo, simples, de louça, de 5 ampères e 250 volta,
isolados a borracha para 200 volts, do 3 x 20 B & S, metro
fabricação alemã, 1.1141.
linear.
Idem, idem, idem, fabricação americana, um.
d Fio sob chumbo, Pireli ou equivalente, com dois Condutores iso- 11.
12. Interruptor rotativo, simples, de baquelite, de 5 ampères e 250
lados a borracha para 200 volts, de 2 x 20 B & 8, metro
volts, fabricação alemã, um.
linear.
13. Idem, idem, ideia, fabricação americana, um.
U. Pio a prova de asbestos n. 14, B & S, quilo.
Interruptor" rotativo de 2 seções, de louça, de 5 ampères e 250
98. Fio R. C. 3, tipo Rio, Pireli, ou equivalente, isolamento de borvolts, fabricação alemã, um.
racha para 600 volts, com 2 capas de algodão impregnada 15.
Idem, idem, idem, fabricação americana, um.
de massa preta a prova de tempo, em rolo de 100 metros.
16. Interruptor rotativo de 2 seções, de baquelite, de 5 ampères e
S, rolo.
n. 18 B
250 volts, fabricação alemã, um.
IN. Idem, idem n. 18 B & S, rolo.
17. Idem, -idem, idem, fabricação americana, um.
Idem, idem, n. 14 B & 8, reli
Prefixo EN-62-A:
Prefixo EN-02-L:
N-wAbatiour de ferro esmaltado verde e branco, sem colar. de
1. Lâmpada de bulbo esférico, fosca internamente, marcas "Osran",
303,2 m/m (8"), um.
"Edson", "Tungsran" ou "Philips" de 15 watts e 120 volts,
$,,,, Aranha para tempo, alemã de 57,15 mim (2,25"), uma.
uma.
a., Armação pendente constante de plaforsier e porta-globo com
k_.
2. Idem, idem, idem, de 25 watts e 120 volts, uma.
chapa de cobre n. 16, travessa, parafusos, argolas fecha3. Idem, idem, idem, de 40 watts e 120 volts, uma.
das, corrente e suporte de 1' qualidade, tendo 1 metro de
4. Idem, idem, idem, de 60 watts e 120 volts, uma.
tocomprimento, corrente n. 2, para globo de 85,55 m/m
5. Idem, idem, idem, de 75 watts e 120 volts, uma.
.
(3,25") de boca, uma.
6. Idem, idem, idem, de 100 watts e 120 volts, uma.
1..4 idem, idem, idem, de 1m,50 de comprimento corrente n. 2, para
7. Lâmpada de bulbo esférica, clara, marcas "Osran", "Edson",
globo de 85,55 m/m (3,25") de boca, uma.
Tungsran" ou "Philips", de 150 watts e 120 volts, uma.
x., Armação portatil, com cabo e lâmpada, uma.
8. Idem, idem, idem, de 200 watts e 120 volts, uma.
41, Arruela de aço galvanizado para eletroduto de 12,70 m/m
9. Idem, idem, idem, de 300 watts e 120 volts, uma.
(1/2"), uma.
10. Idem, idem, idem, de 500 watts e 120 volts, uma.
..,;Prefixo EN-02-B:
il. Lâmpada de bulbo esférico, fosca internamente, marcas "Osran",
"Edson", "Tungsran" ou Philips", de 15 watts e 130 volta,
,, Base de tomada, de porcelana branca, pequena, umi
uma
IIP" . Base de tomada, de porcelana branca, grande, uma.
. Idem, idem, de baquelite, uma.
12. Idem, idem, idem, de 25 watts e 130 volts, una
13. Idem, idem, idem, de 40 watts e 130 volts, urna
Prefixo EN-02-C:
caixa de derivação, quadrada, de 101,60 x 101,60 x 38,10 m/m 14. Idem, idem, idem, de 60 watts e 130 volts, uma.
(4" x 4" x 1,5"), Universal n. 52.151, furo de 12,70 mim 15. Idem, idem, idem, de 75 watts e 130 volts, uma.
16. Idem, idem, idem, de 100 watts e 130 volts, uma.
(0,5"), esmaltada, urna.
17. Lâmpada de bulbo esférico, clara, marcas "Osrart". "Edson", "TuaIdem, idem, idem, galvanizada, uma.
gsran" ou "Philips"de 150 watts e 130 volts, uma.
Caixa de derivação, quadrada, 119,09 x 119,09 x33,97 m/m
(4,11/16" x 4.11/15" x 2,1/8"), universal n. 72.-117, esma2- 18. Idem, idem, idem, de 200 watts e 130 volts, uma.
19. Idem, idem, idem, de 300 watts e 130 volts, uma.
tada, trina.
20. Idem, idem, idem, de 500 watts e 130 volts, uma.
Idem. idem, idem, galvanizado uma.
21.- Idem. idem, idem, de 750 watts e 130 volts, uma.
17. Cigarra de ferro, nacional, para 10 volts, uma.
22. Idew, idem, idem, de 1.000 watts e 130 volts, uma.
Cigarra de baquelite, nacional, pala 10 volts, uma
23. Luva esmaltada a quente, fabricação americana, de 12,70 rn/re
Cleats para 2 fios com parafusos, par.
(1/2"), uma.
Idem, para 3 fias, com parafusos, par.
24. Idem, 'dein, de 19,05 m/in (3/4"), unir
Prefixo EN-02-F:
25. Idem, idem, de 25,/i0 n-i/m (In, uma.
.2Ajta isolante de pano-preto "Leader" ou "S. I."
pe ç a de 26. Idem, ideni, dc 31::5 nVin (1,25"), uma
27. Ide-ni, idem, da 38,10 ia/ar /1,5"), uma
0,2 2.68 kg. x 1910, m/m., .44/"" x 3/4"). Peta).12111.-

i
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Prefixo EN-02-M:
1. Massa para soldar em lata de 56,7 gramas (2 onças), lata.
2. Mofa terminal para cabo armado, de ferro fundido, tom tampa
de porcelana, para 3 condutores até 3 x 10 P & S, uma.
8. Idem, idem. idem, para 2 condutores até 2 x 10 E & 8, uma.
Prefixo EN-02-P:
1. Papelão isolante, em folha • de 0,60 x 0,80 In. eTessura de 0,10
mim, urna folha.
2. Idem,.idem, de 0,15 m/m, folha.
3. Idem, idem, de 0,20 m/m, folha.
4. Idem, idem, de 0,30 mim, folha.
5. Idem, idem, de 0,40 m/m, folha. 6. Pêra de madeira para campainha, uma.
7. Pilha seca para telefone de 15 volts, fabricação nacional. uma.
8. Idem, fabricação estrangeira, uma.
9. Pino de contacto, de baquelite marrou, chato, um.
10. Idem, idem, redondo, um.
11. Plafonier comum, de chapa de cobre n. 16, 3ompleto, e reforçado-com parafusos e porcas, tensão, suporte de ia qualidade
de 15,87 mim (5/8"), para globos de 37,15 mlni (2,25"), um.
12. rorta.-fuzivel de cartucho, para 100 ampères e 2ii0 valia de 3 poios, um.
Prefixo EN-02-R:
Receptáculo de baquelite, comum, um.
Idem, de baquelite, alto, um.
Idem, de baquelite com chave, um.
Idem, de base de porcelana, comum, um.
Idem, de metal, alto, sem chave, um.
Idem, de metal, curvo, sem chave, um.
Idem, de metal reto, sem chave, um.
Idem, de porcelana, tipo pesado, Dm.
Redução Edson para mignon, uma.
Idem Goliath, uma.
-11. Roseta para cleats, de porcelana, Laia.
12. Idem de baquelite, uma.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prefixo EN-02-S:
1. Solda em fio com preparo de 3,17 m/m (1/8"), quilo.
2. Solda em fio sem preparo de 3,17 m/m (1/8"), quilo.
3. Suporte especial para tempo, com tampo resisteate de alumm1um
fundido, rosca comum e aranha de 57,15 m/m. (2,261, um.
4. Idem, idem, tipo Goliath e aranha de 62,55 mim. (3,14"), um.
5. Suporte sem chave, para tempo, fabricação alemã, um.
6. Suporte para tempo, com chave, fabricação alcma, um.
7. Suporte para tempo, sem-chave, fabricação americana, um.
8. Suporte para tempo. com chave. fabricação americana, um.
9. Suporte com corrente, um.
.10. Suporte de baquelite, sem chave, um.
Suporte de baquelite, com chave, um.,
12. Suporte de baquelite, para 2 luzes, um.
13. Suporte de baquelite, para 3 luzes, um. .
14. Suporte de baquelite para tomada de 2 pinos, um.
15. Suporte de porcelana, fabricação americana, com rosca de 9,32
m/m. (3/8"), um.
Prefixo EN-02-T:
f. Tomada de imbutir, de porcelana, monofásica, .de 10 amperes
250 volts, fabricação americana, uma.
2. Idem, idem, idem, idexn, fabricação alemã, uma.
8. Tomada de imbutir, de baquelite, trifásica, de 10 amperes e 250
volts, fabricação americana, uma.
4. Idem, idem, idem, idem, fabricação alemã, uma.
5. Tomada de imbutir, de baquelite, monofásica, de 10 -amperes e 250
volts, fabricação americana, uma.
6. Idem, idem, idem, idem. fabricação alemã, uma.
7. Tomada de imbutir, de baquelite, dupla, monofásica, de 6 amperes
e 250 volts, fabricação americana, uma.
8. Tomada externa de baquelite, monofásica, de 6 amperes e 250
volts, fabricação americana, uma.
9. Idem, idem, idem, idem, fabricação alemã, uma.
10. Tomada externa de porcelana, monofásica, de 6 amperes e ZãO
volts, fabricação americana, uma.
11. Idem, idem, idem, idem, fabricação alemã, uma.
12. Tomada externa de baquelite, monofásica. de 10 amperes e 250
volts, uma.
18. Tomada externa de porcelana, monofásica, de 10 ampere.s e 250
volts, fabricação americana, uma.
14. Idem, idem, idem, idem, fabricação alemã, uma
15. Tomada externa de baquelite, trifá.sica, de 10 amperes e 250 volts,
fabricação americana, uma.
16. Idem, idem, idem, idem, fabricação alemã, uma.
17. Tomada externa de porcelana. monofásica, de 10 amperes e 260
volts, fabricação americana, uma.
18. Idem, idern, idem, idem fabricação alemã, uma

Dezembro de 1938 26317
r grupo

Material de engonharia - ,(Artigos de ferragens):
Prefixo EN-09-A:
1. Almagre em pó, quilo.
2. Aluminio em pó, quilo.
3. Amarelo cromo, quilo.
4. Amarelo cromo, Ville Montagne, (pino,
5. - Azul ultramar, quilo.
6. Idem, idem, solto. quilo,
7. Azul R.U., quilo.
8. Azul da Prússia, quilo.
9. Algodão em pasta, quilo.
10. Amianto em pó, quilo.
11. Água-rés Onça, quilo.
12. Idem. Pratts,
13. Alcoo l de 42 0 , litrn.
14. Água sanitária, garrafa,
15. Ácido muriático,
16. Ácido nítrico comercial, litro.
17. Acido sulfúrico comercial, litro.
Prefixo EN-09-B:
•
1. Betúvia, quilo.
2. Breu, quilo.
3. Brocha de pita 4/0. iiina.
4. Idem, 6/0, uma.
5.. Idem, 8/0, uma.
6 Idem, 10/0, unia.
7. Broca chata portuguesa n. 12, uma.
8. Idem, idem, n. 15, uma.
9. Idem, idem, n. 27, uma.
10. Idem, idem, n. 36, uma.
11. Brocha de cabelo, redonda, Elefante, a. st, uma:
12. Idem, idem, idem, n. 14, uma.
13! Idem. idem, idem, n. 16, uma.
14. Idem, idem, idem, n. 18, uma.
15. Idem, idem, idem, n. 20, uma.;
16. Idem, idem, idem, n. 22, uma.
18. Idem, idem, idem, n. 28, uma.
19. Idem, idem, idem, n. 32, uma.
20. Brocha de cabelo, redonda, nacional, ti. -04
21. Idem, idem, idem, n. 14, uma.
2 2 . Idem, idem, idem, n. 16, uma.
23. Idem, idem, idem, n. 18, uma.
24. Idem, idem, idem, n. 20, uma.
25. Idem, idem, idem, n. 22, uma.
26. Idem, idem, idem, n. 24, uma.
27. Idem, idem, idem, n. 26, uma.
28. Idem, idem, idem, n. 28, uma.
29. Idem, idem, idem, n. 30, uma.
30. /dem, idem, idem, D. 32, uma.
Prefixo EN-09-C
1. Cola para caiação, quilo.
2. Coador de tinta, com 3 telas,
Prefixo EN-09-E
1. Escova da bater, n. 2, para óleo,
2. Idem, idem, n. 4, uma.
3. Escova para bater cola, uma.
4. Escova para caiação, n. 2, uma.
5. Idem, idem, n. 4, uma.
6. Extrato de nogueira, litro.
Prefixo EN-09-G
1. Gesso cré, quilo.
2. Gesso nacional de la qualidade',
3. Gesso çavalo marinho, quilo.
4. Gesso francês, quilo.
5. Goma-laca, extra, quilo.
6. Idem. Idem, comum, quilo.
1
Prefixo EN-094
1. Jaspe, quilo.
2. Jalde cromo, nacional, quilo,
3. Idem, idem, francês, quilo.
4. Idem. idem, alemão, quilo.
Prefixo EN-09-M
1. Malacacheta molda, quilo.
Prefixo EN-09-0
1. Óleo de peixe, quilo.
2. Idem, de linhaça n.aoional ettl, 0124
3. Idem, idem, fervido, quilo.
4. Idem, idem, Tigre orla, quilo.
5. Idem, Blundell Espeneer crÉ, ovalba.
6. Idem, idem, fervido, quilo.
7. Ocre comum, quilo.
2. Idem, lavada, quilo.
0. Óxido de ferro, quilo.
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Prefixo EN-09-P.

moem,

1. Pixo comum, quilo.
2. Idem, creosotado, quilo,
3. Petro-raz, quilo.
4. Polimento Opez, galão.
5. Prelo alemão, Eaião.
6. Pó de sapato, quilo.
7. Preto marfim em pó, quilo,
8. Pedra pome, quilo 9. Pó leve, quilo.
10. Potassa, quilo.
11. Purpurina, ouro clara, quilo,
12. Idem, idem, escura, quilo.
13. Pó do pedra, escuro, um.
14. Pincel para bater chapa, n. 1, um'.
15. Idem, idem, n. 2, um.
16. Idem, idem, n. 3, um.
17. Idem, idem, n. 4, um.
18. Idem, idem, n. 5, um.
19. Idem, idem, n. 6. um.
20. Pincel redondo, do cabelo, nacional, n. 4, um
21. Idem, idem, idem, n. 6, um.
22. Idem, idem, idem, n. 8. um.
23. Idem, idem, idem, n. 10, um,
g4. Idem, idem, idem, n. 12, um.
25. Idem, idem, idem, n. 14, um.
26. Idem, idem, idem, n. 16, um.
27. Idem, idem, idem, n. 18, um.
28. Idem, idem, idem, n. 20, um.
29. Idem, idem, idem, n. 22, um.
30. Idem, idem, idem, n. 24, um.
$1. Pincel redondo, de corda, estrangeiro, n, 2, um82. Idem, idem, n. 4, um.
36. Idem, idem, idem, n. 12, um
34. Idem, idem, idem, n. 8, um.
$5. Idem, idem, idem, n. 10, um.
86. Idem, idem, ide m, n. 12, um.
37. Idem, idem, idem, n. 14, um,
38. Idem, idem, idem, n. 16, um.
39. Idem, idem, idem, n. 18, um.
40. Idem, idem, idem, n. 20. urri,
'41. Idem, idem, idem, n. 22, um.
42. Idem, idem, idem, n. 24, um.
43. Pincel chato para óleo, nacional, n. 16, 'um,
44. Idem, idem, idem, n. 18, um.
45. Idem, idem, idem, n. 20, um.
46. Idem, idem, idem, n. 22, um.
47. Idem, idem, idem, 24, um-.
48. Idem, idem, idem, ri. 26, um.
49. Idem, idem, idem, n. 28, um.
50. Idem, idem, idem, n. 30, uni.
51. Pincel chato para óleo, estrangeiro. n. 16, um.
$2. Idem, idem, idem, n. 18. um.
53. Idem, idem, idem, n. 0, um.
54. Idem, idem, idem, n. 22. um.
55. Idem, ideln, idem, n. 24, um,
$6. Idem, idem, idem, n. 26, um.
57. Idem, idem, idem, n. 28, um.
*58. Idem, idem, idem, n. 30, um.
59. Pincel de cabelo, para caiação, n. Â./1, um.
80. Idem, idem, n. 26, um.
81. Idem, idem, n. 28, um,
82. Idem, idem, n. 30, um.
Prefixo EN-09-R:
1. Rosa-cal, quilo.
2. Roxo-rei, quilo.
3. Idem, escuro, quilo'.
4. Roxo-terra, quilo.
5. Raspadeira triangular, uma:
Prefixo EN-09-S:
1. Secante Castelo, pacote de 112 quilo.,
2. Idem, Aliança, pacoto de 112 quilo.
3. Sândalo rubro, quilo,
- 4. Sombra de Castel, quilo;
5. Idem, de Bruel, quilo.
6. Soda cáustica, quilo.
7. Sapolim, quilo.
Prefixo EN-09-T:
1. 'irrita preparada, esmalta" nacional, quilo,
2. Idem, idem, fosca, nacional, quilo.
3. Trincha de corda, de 0,07 m., uma.
4. Idem, idem de 0,10 m., tuna.
5. Tetra de sieue, crua, quilo.
O. Idem, idem, queimada, quilo.
7. Idem, de Cassel, francesa, quilo.
8. Idem, idem, nacional, quilo.
9. Thinner Brillek. galão.
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Prefixo EN-09-V:
1. Verde-cal comum, quilo.
2. Icieui, coucentrauo,
3. \, erue cnueuto, ii. 13, quilo.
4. latim, idem, ii. 178, quilo.
5. N'erue Lonure.s, quilo.
quilo.
6. Vertie nativo It.
7. Verue Paris, para óle), quilo.
8. Idem, meneai, para óleo, quilo.
Idem, belga, para 6:co, quilo.
10. 'Vero° comum, qu:m.
11. Verde concentrauo 1;reel, quilo.
12. Verde esmeralda, quilo.
13. Vermelha° comum, quilo.
14. Idem, idem, lavado, quilo.
15. Idem, francês, quilo.
16. Idem, Castelo, quilo.
17. Vieaux-chêne, garrafa
18. VulcalinJ, galão.
19. Verniz Gamag Cil, quilo.
20. Veifniz Cil, para fogo, quilo
21. Verniz Copal de I.", quilo.
22. Verniz Blund Spencer, galão.
23. Verniz Carriage Blund Spencer, galão.
24. Verniz americano Royal, galão.
25. Verniz americano Flatting, galão.
26. Idem, idem Copal, amarelo, galão.
27. Idem, idem, idem, fino, galão.
28. buem, idem, inglês cristal, galão.
29. Idem, idem, Elastic Carriage, galão,
30. Idem, nacional, Carriage, n. 1, galão,
31. Ii1.h, idem, idem, n. 2, quilo,
32. Idem, nacional, Flatting, galão,
33. Idem, idem, Floor, galão.
Prefixo EN-09-Z:
1. Zarcão nacional, quilo.
2. Idem, Elefante, quilo.
Prefixo EN-05-A:
1. Alicate "Universal", de 0,1524 (6"), UM.
2. Idem, idem, de 0m,2032 (8"), um.
3. Idem, idem, de Orn,2340 (10"), um.
4. Idem, com cabo isolado, de 0m,2032 (8"), una,
5. Idem, idem, de 2340 (10"), um.
6. Arranca tacha, de 0m,2032 (8"), um.
• 7. Alavanca de aço, de 1m,00 x 0m,019 (314"), uma.
,6. Idem, idem de mãa de 1m,00 x 0m,0254 (1"), uma.,
9. Idem, idem, de Im,50 x 0m,0254 (1"), uma.
10. Idem, idem, de 1m,50 x 0m,019 (3.4"), uma.
11. Idem, idem, de 1m,50 x 0m,0317 (1 114"), urna
12. Idem, idem, de 2m,00 x 0m,0381 (1 112"), uma.
13. Arco pua com catraca "Stanley", n. 945, de 0m,1524 .(6")", Uma
14. Idem, idem, de 0m,2032 (8"), um.
15. Idem, idem, de Om.2340 (10"), um.
16. Idem, idem, de 0m,3048 (12"), um.
Prefixo EN-05-B:
1. Broca cónica, americana ou inglesa, de 0m,0015 (1 1116"),
2. Idem, idem de 0m,0063 (114"), uma.
3. Idem, idem de 0m,0127 ( 1 1 2 "). uma.
4. Idem, idem de Om.0254 (1"), uma.
5. Idem, idem. de Om.0190 (314"), uma.
8. Idem, idem paralela americana ou inglesa, de 0m,0063 . ;(114%
uma.
7. Idem, idem de 0m,0127 (112"), uma.
8. Idem, idem de 0m,0190 (314"), uma.
9. Idem, idem de 0m,0254 (1 '), uma.
Idem cilindrica, americana ou inglesa, em espiral, de 0m,0061
(114"), uma.
11. Idem, idem de 0m,0127 (1129, uma.
12. Idem, idem de 0m,0190 (31"), uma.
es4
13. Idem, idem de Orti 3O254 (1"). uma.
14. Idem para catraca, americana ou inglesa (ferro de pua), d(
0m,0063. (114"), uma.
15. Idem, idem de 0m,0127 (112"), urna.
16. Idem, idem de Om.0190 (314"), uma.,
17. Idem, idem de Ora 0254 (r), uma.
Prefixo EN-05-C:
1. Chave de fenda de 6", uma
2. Idem de 8", unia.
3. Idem, idem para 'catraea de 3", urna
4. Idem, idem de 10". uma.
5. Idem irg:e3a de 8", uma:
Idern, Wem de 10. tinla.
7. Idem c'e d;-a: 1,o;'a , , de 6, orne.
8.
Ir 8". urna.
9. Idffl drt c,iduuiI.o TI 1 Citlgli) de seis
10. C(É:her fl
Cfin,1:,21, uma.
11.
id,,m de )en»03?, uma,
12. Idem,
uptn..
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11. Telha de vidro tipo Marselha, uma.Prefixo EN-05-D:
42- Telha de zinco com 7 corrupções, chapa u. 26, uma.
A. Desandador, americano ou inglês, de 0m,0111 a Orn,0190,
Prefixo EN-061A:
it. Idem; ideny de Oin,0381 a• Ona,0508,.
Alizares
para porta e janela, em peroba de Campos de 0m,9.2
1.
Prefixo EN-05-E:
x Ona07, metro.
2. Idem, idem. c:e Om.03 x 01%10. metro.
1. Enxada nacional de 1.134 gramas, uma..
3. Idem, idem, de canela, cie Ono.02.x 0m,07, metro.
2. Idem, idem de 1.360 gramas, uma.
4. Idem idem, de 0ro,035 x (an.06, metro.
3. Idem, "Jacaré", de 1,131 gramas, uma.
5. Idem, icem, de . Grn.93 x 0111.10. metro.
4. Idem, idem de 1.360 gramas, uma.
Pref,x'o
Prefixo EN-05-F:
Forro
em
peroba de Campos, tábuas de Ona01 x 0111,10, macho
j.
1. Facão de mato "Calins", com bainha de Orn,3048, u
ffsnen; 2 bifes, metro.
Idem,
idem.
idem,
de
0;11,3556.
um.
2.
2. Plena em peroba rosa, inelro.
• 3. Idem. Idem, idem. de Orn.404o, um.
S.
Idem, em frisos de peroba de Campos, de 01%01 x Mn,10, metro,:
4. Idem, idem, idem, de Orn.482:. um.
4.
Idem, em peroba rosa, metro,
5. Idem, ideia, "Solinge,m" com bainha de Oin,3048,
Prefixo EN-06-M:
6. Idem, idem, idem de 0m,3556. um.
7. Idem, idem, idem de 0tn,4064, uma.
Marco de peroba de Campos, de Cm,035 x Om,070, metro.,
1.
8. Idem, idem, idem de Orn,4225, um.
2. Idem, idem, de peroba rosa, metro.
9. Idem, idem "Jacaré", •com bainha, de 0111,3048, um.
de canela, • metro.
3. Idem,
. AO. Idem, idetn; idem. de Om 3556, um,
á. Idem, de peroba de Campos. de Orn,007 x 0m,616, metro.
'ti. Idem, idem, idem de em.40a4, um.
5. Idem, de peroba rosa, metro.
6. Idem, de canela, metro.
Prefixo EN-05-G:
deperobade Campos, com bite, de 0m,035 x Omfille
1. Garlopa de madeira, de 0m,50, urna,
7. Idemiuedtr.
•
2. Idem, idem de Orn.60, uma. jogo de 12 ferros, um.
8. Idem. de peroba rosas, metro.
3. Guillaerme de madeira. com
9. Idem. de canela, metro.
"
n.
45,
com
25
ferros,
urna.
do 04404
4. Goiveta "Stanle y
40.
Idem, - de peroba de Campos, com cantos redondos,
5. Grosa para ferro de 12", uma.
x 0m,15, metro.
il. Idem, em peroba rosa, metro.
Prefixo EN-05-L:
12. laem, em canela. metro.
1.,. Lâminas de serra de 12", dúzia.
13. Idem em peroba de Campos, com rebaixo, metro.
• 2. Idem, idem "Vitor", dúzia.
14. Idem, em pernba rosa, metro.
3. Ideen, idem "Grifin". dúzia.
Prefixo EN-06-T:
Lima
triangular
de
5".
uma-4.
1. Tábua de pinho do Paraná, de la qualidade, de Orn,025 x Oaa,"\
5. Idem, idem de 6", urna.
metro quadrado.
6. Idem, idem de 7", uma.
.2. Idem. idem, de 2' qualidade, metro.
7. Idem, ideia de 8", uma,
9",
uma.
3. Idem, marca "Induetrila" uma. 8. 'Idem paralela bastarda ou murça de
•
9. Idem, idem, idem de 10" urna.
4. Tdem, idem, de la qualidade, de Orn,025 x OM,203, mares
5. Idem, idem, de 2 • qualidade, metro.
ao. Idem, Meia cana, bastarda ou murça 9", urna.
Idern, idem, idem do 10". urna.
6..Iclem, idem..de.3• qualidade, metro..
7. Tábua cie redra 'cle - Om,025 x 0m,254, metro.
12. Lima chata, bastarda ou murça de 8", uma.
metro.
8. Telem, idem, de 0111,012 x 0m,200,
13. Idem, 'idem' de 10", urna.
9. Tábuas de peroba rosa, de Om.025 x 0m,254, metro.'
14. Idem faça, de 6", uma.
10. Idem, de peroba de Campas, idem, idem, metro.
15. Idem de 8", uma.,
16. Idem, idem de 10", uma.
Segundo grupo
Prefixo EN-05-M:
Material de engenharia - (Material para insta/não):
1. Machado "Colins" de 1.360 gramas, um.
•
2. Idem, idem' de 1.587 gramas, um.
Prefixo EN-11-F:
•
Prefixos EN-05 -S:
1,. Filtro tipo. "Pasteur", niquelado, com urna vela, um,
2. Idem, baixa pressão, tipo "Senun" familiar, um.
Serrote
de
"Greaves"
de
20",
1.
3. Idem, marca "Industrila", um.
2. Idem, idem de 25", um.
4. Idem. "Grande" E2, esmaltado em branco, um.
3° Grupo
5. Idem, de barro, com vela tipo "Cruzeiro", para 10 litro*, tua.
Material de engenharia. (Material de construção),
•
6. Idem, "Fiel" n. 1, completo, um,
7. Idem, idem, n. 2, um.
Prefixo 'En-10-C:
•
8. Idem, idem, 11. 3, um.
Cal
virgem,
quilo.
EN-11-13:
. 1.
Prefixo
2. Cal extinta, quilo.
1. Porta-toalha com vara e suporte, de 15 x 8, nacional, ui*.
.3. Cal de Gabo Frio, quilo.
2. Idem, idem, estrangeiro, um.
4. Caldina, quilo.
3. Idem, do louça, com consolo de louça, um.
5. Ciraento,Mauá, saco de 42 112 quilos, saco.
4. Idem, de metal niquelado, de 12 x 24, nacional, um.
- d. dem, Perús, saco.
5. Idem, idem, cromado, idem. idem, um.
7. Cimento estrangeiro, barrica de 150 quilos, barrica.
•
.6. Porta-copos de 15 x 15, nacional, um.
S
.
Cimento
branco,
quilo:
!
7. Idem, idem, estrangeiro. um .
Prefixo EN-10-M:
8. Porta-papel de rola. um .
Manithas
retas,
de
barro
vidrado,
de
2",
uma.
1.
Prefixo EN-11-V:
2. Idem, idem, de 3", uma.
1. Vier° estriado de 2 grossuras, decímetro quadrado.
'3. Idem, idem, de 4", urna.
2. Idem, liso, de uma grossura, decímetro auadrado.
4, idem, idem, cie 5", unia.
3. Idem, idem, de 2 grossuras, decímetro quadrado.
5. Idem, idem, de 6", urna.
4. Idem, idem, de 3 grossuras, decímetro quadrado.
6. Idem, idem, de 7", urna.
5. Idem, fosco de unia grossura, decímetro ouadrado.
7. Idem, idem, de 8", uma.
6. Idem, idem, de 2 grossuras, decímetro quadrado.
8. Idem, idem, de 9", urna.
7. Idein, idem, de 3 grossuras, decímetro quadrado.
9. Idem, idem, de 10", uma,
8. Idem, branco, fantasia, decímetro quadrado.
Prefixo EN-10-T:
9. Idem. em cores, decímetro quadrado.
Tijolo
comum
de
1'
qualidade,
milheiro._
1.
Segundo grupo
2. Idem. de 21 furos, de i •qualidade,
3.
Telha
tipo
Marselha.
de
1'
qualidade;
milheiro.
Material de engenharia. (Tubos. canos e utensílios para canalizara
4. Telha santana ou equivalente, milheiro. ".
de água)
5. Telha para cumieira, de 1' qualidade, uma.
Prefixo
EN-08-C
milheiro.
0. Telha para cumieira, "Santana" ou equivalent,e,
7. Te l ha nacional, de 1' qualidade, milheiro.
1: Cano de chumbo, para á g ua, de várias dimensões, quilo.
8. Me i a telha de 0m,10 x- 0m,10, uma.
Z. Cano de chumbo, para água, marca "Nazaré'', de várias dimen
-9. Idem, de 0m,15 x Oin,10,. uma.
sões, quilo,
10. ldeva, -de 0m,29 x Oro,1.5, urna. -

•
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. 1'e z.erottro. Je! ,38
T. Cano de ferro galv anizado, de 3/8", quilo.
4. Idem, de 1/2", quilo.
15. Mero, de 1 1 4", unia.
5. Idem, d.o 3/4", quilo,
1o. Idem, de 1 1,2", unia.
6. filem, .de 1", quilo.
17. Idem, de 2", uma.
7. Idem, de 1/4", quilo.
18. Idem, de pressão, de metal amarelo, de 318",
8. Idem, de 1 1/2", quild.
uma.' •
19. Idem, de 314", uma.
9. Idem, de 2", qui:o.
20. /dem, de 112", uma.
/O. Idem, de 2 1/4", quilo.
21. Idem, de 1", urna.
11. Idem, d.e 2_1/2", quilo.
22. Idem, cie 1 114", uma.
12'. Mem, de 3", quilo.
23. Idem. de 1 112", urna.
13. Tilem, de 3 1/2", quilo
24. /demi de 2", unia.
11. Idem, de 4", quilo.
15. Tde.m, de 5", (mito.
4° Grupo •
16. Idem, de 6", quilo.
17. Idem, de ferro galvanizado,
Material de Intendência. (Mobiliário de madeira)americano OU in glês, de $45.4tuild..
Idem, c:e 1/2",Prefixo
I0-01-A
19, Idem, de I", quilo.
20. Mem, de 1/4". quilo.
1. Armário de inibiria com portas env
21. Idem, de 1 1/2". quilo.
iiraçadas, de 1m,75 x lrn,00
x Om.35. um.
?e. Mem, de 2", anilo.
2. Armário de imbnia com
23. Idem. de 2 1/4", quilo.
fundo de cedro, para livros, com duas
24. Curvas de ferro galvanizado,
portas envidraçarias de im.70 x 1.n,00 x 0111.35, um. ..
3. Armário
de 3/8", Guild.:
25. Mem, de 1/2". quito.
cie inibiria, para vidros e reagentes, laqueado em imanai
co. de 1n1,70 x 1'111.0,0 x 0m,35, um.
2(1. Idem. de 3%4". quilo
4. Armário de madeira esmaltado, de lm,70 x Orn,70 x 0m,40, um.
Mem. do 1". quilo.
5. Armário de imbúia, com 2 portas laterais, meia porta de vidrai.
28. /riem, cio 1/1". refle.
29. Trh•rn, de 1 1/ 0 ", quilo
no centro, de 3 g avetas, de lm.40 — 0m,60 x 0m,30, um.
6. Anuário
Tilem. de 2, rutilo.
de pinho, com poria de vidro no centro, 3
Tdem, de 2 1/2" ouilo,
2 portas laterais, de 2m.10 x lm.15 x 0m,45, um. g avetas ,e
ea . Idem, cle 3". mino.
7. Armário
de vinhático, porta de madeira, de 2m,25 x lni , 20x'
32. Mem, de 4", moto.
x Om.50, um.
2 4 . Trlem, de 5", rmilo.
8.
Armário de peroba lustrada, para livros, com portas de corre?,
Triem, de 6", quilo,
sobre trilhos de metal e esferas,- de 1111,80 x im,20 x 0m,35,
2(s. Idem,
um.
idem. material amer/cand ou
r
intléL de 1/2".
Mem, (10 3/4" nuilo.
9. Armário de cedro, com portas envidraçadas, 2m,10 x im,60
:S. Ideei. do 1".
x Om.4-0, um.
38. Idem, 1.1 ' 1/4", mino "
10. Armário com pertas ceerediças envidraçadas, de 1m,55 x 1m,00
a9. Moro, de 2". moio.
. x 0m,35, uru.
•0. Idem, de 2 .1/2".
11 . Armário arquivo, de madeira. com
20 g avetas e 3 e omp artimen.•
-li, Idem, de 3", quilo.quilo.
tos na parte superioe, com 2 portas corrediças de esteira,
42. Tclem, de 4". quilo.
no sentido vertical; na parte inferior, 2 compartimentos,
43. Tdem, de 5", quilo.
com portas de nitolaira ___. dimensões: comprimento 11'11,40 X
41. Mero. de 6", anilo
....04M4111~~.11.
14.
x 2111,00 de altura x On1,50 de largura, um.
12:
Prefixo EN-08-à
Armário de pinho onvidreeado com 2 portas, 3 prateleiras, eu.,
vernizado e 3 g avetas no cen'
1. Joelho de ferro gal
..ro, de lm,59 x im,29 x Orn,37,
um.
2. Idem, de 1/2"", uni. vanizado, de 3/8. , um.
3. Idem, de 1". uni.
Prefixo IG-01-C
3. Idem, de 1/4". um.
S. Mero, de 1 1/2". um.
1'. Cadeira simples, tipo austriaro, com assento de p
6. Idem, de 2", um.
erhinha, urna.'
2. Cadeira siniplee de madeira j
acarandá, com assento e encost&
7. Idem, de 2 1/2", una
de
palhinha,
unia.
s. Mem, de 3", ion.
3. Cadeira sonptes de pernha, assento.o encosto de madeira, uma
9. Idem. do 4", um.
4. Cadeira g iratória com easento e encosto de palhinha, uma.
10. Joelho de ferro galvanizado,
5.
Gadeira g
com assento e encosto da madeira; uma.
11. Idem, de árnerleMaci
ou inglè2,mo.
1/2",
Wr, um.
6. Cadeira g iratória
irat4ri5 de iruhilia, para secretária, uma.
a 13. Mero, de 3/4", um.
- 13. Idem. de 1". um.
Prefixo IG-0 -I)
11. Idem. de 1/4", um.
1: Depósito de imbilia para papeis servidos, um
15. Idem, de ",'". um.
16. ",
de 2 1/4". um.
Prefixo 10-01-E
17. Idc., , ..e 2 1/2", uni.
18. Idem, de 3", um.
1. F,;La e r, otti portas.
19. Idem, de 3 1/2", um.
envidraçadas de correr e 3 prateleiras de .
g raduar, do 0111,8n
x 1111,41 x 0m,35, uma.
20. Idem, de 4". um.
2. F,stante com portas envidraçadas
de correr e 3 _ p
rateleiras de
g raduar, de 1 m,50
Prefixo EN-08-S
x
1n1,40
x
0m,-40,--uma.
3.
Estante
de
canela
com
3
p rateleiras, de lm,00 x 0ro .,70 x
1. Sirá'o de chumbo para pia,
uma.
de 3/8", um.
2. Idem, de 1", um.
4.
Estante
g
iratória
de
cal!
.de 1m , 5 x- 0m,60, unia
:3. Idem, de 1 1/4", um.
4. Idem, de 1 1/2", um.
Prefixo
IG-01-F
5. Idem, de 2", um.
6. Sifão de ferro gal vanizado,
1. Fichário
urn.. de ced ro com 71 g avetas, de
5/8", um
11,483 x 01/1,80 x OM,402
7. Idem, de 1/2", uni.
8. Idem, de 1", uni.
2. 'Fichário de cedro cem
raiara , t-b 4 1/2". uru.
20 gavetas, de 2m,00 x Orn,80'- x Ona36,
10. Idem, de 2", uru.
3. Fichário de cedro ecoo
2i gavetas, de /m,90 x 0m,89 x 0111.57.
fl. Idem. de 2 112". um.
um.
4.
i'?refixo EN-08-T
Fichário de redro, porta corrediça, 'de 1m,76 x Orn,75
um.
- X 0m.54
• Torneira para baia. de 319". urna.
Prefixo 1(3-01-M
Idem, de 518", urna.
1. Mesa de confecção de mapas, do tm,80 x Orn,84 x Ona,72, urna.
Idem, de 314". orna.
Idem, de 112", uma,
Meia de pinho, plano inclinado, de
x im,19 x 1m,00, urna.:
idem, de 1", uma.
3. Mesa de imbOia, para máquina de im,50
escrever,
• Idein, de . 1 111", uma.
com 2 gavetas, da
0111.88
x
Ora,58
Oni,72, uma:
.
i n ;01 n 1. t;e 1 1 2", ume
•
Prefixo /G--02-A
Idem, oe 2", uma,
roem, de 3", uma.
(Armário do aço, arqa ix os e fichários).
. :em. de 4", tima.
• Actuário de aço, cor verde-oliva a duna, com
3 p rateleiras ama-l'(-•. leira de pre.asão para lavatório, de 3l8
e urna porta, com as seguintes dimensões externaep
314". urna,
largura, Orn,558; a/tura, Im,330; ,fp rofündidade, 0114685,
112". Laia.
uma,
2. Arrnár;o de aço, com 4 prateleiras a justáveis e uma
•
'te 1",
p orta P oso suindo as se g uintes dirnensõea: externas: largura,
tlua,81:11
altura, ,/m.984; pr ofundidade, 0m,009,
•

iScri.r.() '1) ,

Dezendirn de

-1S3 S

"(3221

x 10,
dé calcular, manual, com capacidade de 6 x 5
3. Armário de aço de , 2 portas, tipo depósito, cor verde-azeiton.a. 41. Máquina
uma,.
,
4 prateleiras ajustáveis, possuindo as seguintes dimenMáquina cré 'calcular,' manual, 'com capàcidade de 9 x 8 x 17,
' taões externas: largura, Orn;917; 'altura, .1111,984: prefundi'. 42.
uma.
dade, 0111,609,-um:
calcular, manual, com capacidade de . 6 x 4 x 10,
8. 'Máquina
uma.
Prefixo IG-02-E
•
6 x 10,
44. Máquina de calcular, elétrica, com capacidade de 6 x
1. Fichário do aço, cor verde-azeitona, com uma gaveta para 609
uma.
fichas, de 0m,127 x 0m,076, um.
de calcular, elétrica, com rapacidade de 8 x 9 x 38,
2. Fichário de aço, cor verde-azeitona, a dueo, com 2 gavetas, para‘ 46. Máquina
urna.
On1,076, um.
100 fichas. de Om.127
50 Grupo
Prefixo IG — 03 — M:
0111,25
simples,
com
carro
de
1. Máquina dó escrever, tabulador
Material de alojamento e de limpeza em geral
• Orn,29, urna.
Om,26
Prefixo IG - 16—A:
2. Máquina de escrever, tabulador decimal, com carro de
Orn,29, uma.
1.
Armário
de madeira, para praça, com 3 compartimentos; com
3, Máquina de escrever, tabulador simples, com carro de Otn,30 áas seguintes dimensões: altura 2m,00; largura 2m,50; pro0m,31, uma.
fundidade 0m,50, um.
4. Máquina de escrever, tabulador decimal, com carro de 0,30 a:
Prefixo IG-1G—C:
0m,34, urna. •
5. Máquina de escrever, tabulador simples, com carro de 0m,35 Si
Caixa de madeira envernizada com 0m,90 de comprimento,
1.
.•
0m,39, uma.
0m,45 de largura e 0m,33 de altura, uma.
6. Máquina de escrever, tabulador decimal, com carro de Om.35
Cama de ferro com lastro de arame com as seguintes dimen2.
0m,39, uma.
sões: Comprimento 1m,90; largura 0m,68, altura 0111,45;
7. Máquina de . escrever, tabulador simples, com carro de Orn,55
- •.
urna.
0m,59, uma.
•.
Caneco
de
agath,
um.
3.
carro
de
0m,55
a
decimal,
3. Máquina ele escrever, tabulador
4. Colchão com enchimento de capim com as seguintes dirimaOrn,59,. unia:
sôes:
comprimento
1m,90; largura 0m,08, altura 0m,45:
9: Máquina dé escrever, tabulador simples, COM carro de Orn.85
um.
Orn,89, uma.
á. Copo de vidro comum, um.
COM carro de 0m,85••cc
10. 'Máquina de• escrever; tabuIador
. Prefixo IC - 1G — D: 0m,89. uma.
r. S p les, COM carro de 0m,90
11. Máquina de escrever, tabidadoiM
1, Depósito de ferro galvanizado para lixo, com 0m,70 de altura
Orn,94. uma.
e Om. ,40 de diAmetro de boca, um.
-12. Máquina de escrever, tabâador decimal, com carro de 0m,90 a
Prefixo IG-1O—E:
Otn,94, uma.
13. Máquina de escrever, tabulador simples, com carro de Im.00
1. .Escarradeira higiénica„ de agattll, com 0m,24 de diâmetro e
Im,04, urna.
Orn,14 de altura, sobre um supnela de ferro com 0m,44 de
1-4. Máquina de escrever, tabulador simples: com carro de Ina,10
altura. uma.1m,15, uma.
Prefiao
15. Máquina de escrever, tabulador decimal. com carro de 1m,00 'a
Inn,04. uma.
1.
Fatia)
de barro para água, com vela, com capacidade para 30
16. Máquina de escrever, tnimiadcr decimal, com carro de Im,10 a
litros, um.
lm,14. urna.
9,.4i:o 16 - 1'3 - 31:
Ini,15 'a
17. Máquina de escrever, tabulador simples, com carro
Im,19. uma.
Moringue
de barro com capa:iclar:e para 5 litros, um;
1.
18. Máquina de escrever, tabráador decimal, com carro de im,15
Prefixo 1(4-16-Fi
Im,19. tuna.
19.• Máquina de -somar manual, com capacidade de 3 algarismos,
2. Relógio de parede, uni;
urna.
T(I-;-- /6-T:
re
20. Máquina de . sornar manual, com ca¡tacidade de 10 algarismos,
arro
com capm:clade para 30 litros, urna.
urna.
ln
1. Taia
2i . Máquina de somar manual, com capacidade de 42 algarismos,
2. Taaveeiros 'com euchimenio de capim, com as seguintes dimencompaimento 0m,55; largura 0m,30; altura; Om,12,
uma.
22. Máquina de, sornar elétrica, com capacidade de 8 algarismos,
1 ./1 .
urna.
6' n:arpa
23. Máquina de somar elétrica,' com capacidade de 10 algarismos,
urna.
Materai de litupen
24. Máquina de sornar elétrica,. com canaeaidade de 13 alga rismoft,
urna.
Prefixo 1G-:n 1-A:
25• Máquina de somar e subtrair manual, com capacidade de 8 al1. Água sanitária, garrafa.
garismos com 10 teclas (de O a 9), uma.
2, Algodão em rama, quilo.
Máquina
de
somar
e
subtrair
manual,
com
capacidade
do
9
al26.
Ancinho de ferro, um.
garismos com 10 teclas (d9 O a 9). urna.
4. Aspirador de pó, elétrico, um..
Máquina
.de
sornar
e
subtrair
manual,
com
capacidade
de
10
al27.
Prt fixo IG - 31 - 11:
garismos com 10 teclas (de O a 9), uma.
28. Máquina de sornar e subtrair manual, com capacidade de 12 alBalde
de zinco, reforçado, UM,
1.
garismos com 10 teclas -(de O a 9). urna.
Bomba
para filtra, uma.
2.
29. Máquina de somar e subtrair manual, com capacidade de 13 alPrefixo IG - 31 - C:
garismos com 10 teclas (de O a 9), uma.
1. Camurça de 1' qualidade (tamanho variável), ingro wdadrado.
30. Máquina de somar o subtrair elétrica, com capacidade para 8
algarismos com 10 teclas (de . 0 a 9), uma.
2,
Capacho de fibra, um.
31. Máquina de somar e subtrair elétrica, com capacidade para 9 3. Capacho de ferro articulado, um.
algarismos corf1 10 teclas (de O a 9), uma.
4. Carrinho de ferro, reforçado, um.
32. Máquina de somar e subtrair elétrica, com rapacidade para 10
5. Cera para assoalho. em lata de quilo, lat
algarismos com 10 teclas (de O a 9), uma.
Prefixo IG-31-D:
33, Máquina de somar e subtrair elétrica, com capacidade para 13
algarismos com 10 teclas (de-0 a 9), uma.
1. DepóÁto de zinco reforçado, para lixo, uru
34. Máquina de sornar e subtrair manual, com capacidade de 8 al2. De.sinfetantes, liquido, em lata, litro
garismos com teclas em coluna de 8 x 9, uma.
3. Desinfetantes, sólidos, quilo.
35.
Máquina
de
sornar
e
subtrair
manual,
com
capacidade
de
9
al•
x
9,
uma.
Prefixo IG-31-E:
garismos' com teclas, em coluna de 9
$6. Máquina de somar e subtrair manual, com capacidade de 10 ai1. Enceradeira elétrica, urna.
.garismos com teclas em coluna de 10 x 9, uma.
•
2. Enxugador de borracha, um.
37. Máquina de calcular, manual, com capacidade de 6 x 6 x 10,
3. Escova de aço, uma.
uma.
4. Escova de cabelo. uma.
13,
x
de
8
x
9
Máquina
de
calcular,
manual,
com
capacidade
38.
5. Escova de piassava, uma,
,
utna.,•. •
•
Escova de raiz, urna. • •
2. Máquina 'de calcular, 'manual, com capacidade de 10 x 8 /.r 18, 6.
7.
Escova
para unhas. uma.
_uma,
Escova para enceradeira, uma.
llíquina d calcular,-)manual., com capacidade de -10 x 8 x -47,
9. Escova para lavar rodas de automóveis,
COM

COM
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il. L
a acerar, Ur
11. Escovão
plaasaN a. ufa.
12. Esfrega° de piassava, na.
13. Espanador de cabelo . Una.
14. Espanador de fibra, um.
1.5. Espanador de penas, um.
18. Esponja de aço, dúzia.
17. Estopa (branca ou de ot. ), quilo".
is. Estopa mesclada, quilo.
Prefixo IG-31-F:
I. Ferro para limpar cascos de animais, um.
Prefixo IG-31-I:
1. Inseticida em líquido, litro
7. Inseticida em pó, quilo.
Piar:ao IG-31-L:
1. Líquidos para limpar metais, litro
2. Lixa para madeira, fali'
3. Lixa para ferro, folha
Prefixo IG-31-M:
• Man gueira de borraeLa, revestida de ai ame, metr.'
Prefixo IG-31-P:
1. Pá para lixo, uma.
2. Palha de aço, pacote.
:r.;. Palito, caixa.
4. Papel higiênico, em rolo, rolo.
5. Papel hi g iênico em pacote de 1.000 rolha, pacOte
G. Pedra poma, quilo.
7. Pente para cavalo, um. .
8. Piassava em molho de 10 ouilos, molho.
ta Pode tijolo, quilo.
Id. Pomada para calçado, qui'
li. Potassa, gaito.
Prefixo IG-31-R:
1. Raspadeira de ferro. para cavai°, tED-2
Prefixo IG-31-3:
1. Sabão em líquido, litro.
2. Sabão em sólido, quilo.
3. Sabonete, um.
4. Saponáceo, barra.
5. Soda cáustica eia lata de quilo, lata.
Prefixo IG-31T:
1. Tesoura para Cortar crina de animal, uma.
2. Tijolo para arca?, um.
3. Toalha para rosto. dúzia
Prefixo IG-31-V:
1. Vasculho, uni.
Vassouro de cabelo, uma.
Vassoura, escova de piassava, uma.'
4, ;Vassoura de palha, uma.
--a5. 'Vassoura de piassava, uma.
6. Vassourinha de piassava para. pia, uma.
3° Grupo
Combustíveis
1. Álcool de 40 graus, lata de 18 litros. Jata.
2. Álcool de 42 graus, lata de 18 litros, lata.
3. (P. R.), álcool motor, litro.
, Prefixo IG-34-G:
1. '(P. It.) Gasolina, litro,.
Prefixo ICI-34-Qt.
L. Querosene, litro.
Prefixo IG-95-Gil
1. Graxa "Mobiloil" gris°, ii. 2, lata de 6 //trôo,
Idem, idem, idem, em latas de 10 litros, lata.
A-. Graxa "Patente", de primeira qualidade, quih)
Prefixo IG-35-0:
1. óleo "Atlantic", "Motor Oil" e Reg" 44, ilitra
2. Idem, idem, idem 60, litro.,
2. Idem, idem, idem 50, litro.
4. óleo "Balistecno",
5. óleo "Black-oil", especial, lits4
6. Óleo "Castrolo", quilo.
7. óleo "Castrol" (AA), litro.
8. óleo "Castrol" (XL) litro.
9. Óleo "Essolube" (SAg ) 40, liba
Idem, idem 50, litro.
1. Idem, klem 80, litro.
Oaeg "Mn"' Pff
lafk. DMA
re;n,
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'óleo fino para transmissão, litro.
14:"died fino para máquina de escrever, litre.,
'15."Med "Flushing", 'litro.
UI. óleo "Gargoyle", D. T. E. caixa com 00 litros, caiu
17.. Web'"Industrial"
101, litro. .
18. óleo "Landoil" (E), liti•çn19. Idem (F), litro.
20. Idem (G), litro.
21. óleo "Lubroll" (B. A. E. 50), litro.
22. Idem, idem (S. A. E. 80), litro.
23. Óleo Mamonal" para ação de joelho, lata de quite, MU.'
24. Óleo "Mobiloil A. F.", caixa com 56 litros, caixa.
25. óleo "Mobiloil B. B.", caixa com 36 litros, caixa
26. Óleo "Mobiloil C", caixa com 36 litros, caixa.
27. óleo "Mobiloil B", caixa com 36 litros, caixa.
28. óleo "Mabilubrificante", caixa com 25 litros,
caixa.
29. óleo "Motor-oil B. B.", caixa com 36 litros, caixa.
30. óleo "Motor-oil E. H.", caixa com 36 litros, caixa.
31. Óleo de rícino. grosso e claro, litro.
32. óleo "Sunoco" S. A. E. 30, litro.
rin. M e n), idern 40, litro.
Idam, idem 50, litro.
.35. 1dein, idem 60, litro.
fileo."Iirsa". litro.
37. óleo "Vaselina", para lubrificaçao de armas quilo.
3s. nti-óxido. quilo.
39. Kaol, em lata de um quilo, lata.
40. Idem, idem, da 1j2 quilo, lata. - Silsountar de .9ouza Martins,
capitão,
retária do C. A.

rviço Grugráfico do ENO•eito •
:monito DA CONCEIÇÃO
ADMINISTRATIVA

. .
De ordain do;-'r, coaonel direaa_ . e p residente do Cou.sellao de Ada.
miniatração deste Saraiao, faz público, para
conhecimento dos interessadus que, a partir de 2 3 do c:arrama, acha-se abeata inscrição para
fornecimen t os, duranle o ano
le 199, de artigos de consumo habitual,
constantes dos grupos abaixo reladonaaos, de acordo com o aviso nú-.
moro 758, de 12-X(-1937 publicada rir "Diário Oficial" de 17 do referido mias e ano, à páaiia, 22.7a0 e noamas est
abelecidasapelo de n. 35, (Te 9 de navembro pubilaado no "Diário
Oficial" de 11
do mesmo .nias às pag,'nna 12.511-12, obedecidas as exigências
do Có(Ia Contabilidade Pública e seu Re g ulamento, que interessarem.
Grupo . I -- Materiaa primas p
iau-lutos manufaturados, semi-manufaturadoa e outa-ai,
II - Artigos paia !inallza e desinfeal.',o, lubrificantes e lua.
teria!Grupo
de„el3fricidado.
Grupo III -- Praut os faiaraieaui jaaaa
Grupo 1V- Material airurgaa,
I - A in.,- ol'içãO será feita laed!ante re q
ueaimento
devidamente
selado, dirigido ao drasidente da C A. e entregue
na Secretaria
do
Serviço Geográfica e IiistÓ-ic, í1. Eaareito até aa.• 15 horas dó dia .30
do cor-anta.
,
- II - Ne se ri•queriirw,119 in!eVessados
mencionarão os grupas.;
em que desejarem coneoirer e anexarPo os documentos
cOm
de idoneidade, cont,aritu do t y io 78, de 12-XI-1933, ou probatórios
a certidão
de que trata o item I: do nie ,“pn
aviso. combinado com o Inciso 3 _da
- letra 13 do avisa n. 35, de 9 da a( varnbra deste aino, devendo anotar
a cleclaraçã,) expressa de mia sa sujeitará às clausulas' deste .edital
exigên.'ia lo cadigo de Coataialicinoa Pohlira o seu Re gulamento. e .
•
- As proa:ca.:Las ;a.a . :alada ,: nas condições acima serão abertas às 15 li-aats do lia 5 de anairo aa 1939, em sessão especial do Coa- •
selim de Administração ae em piasença dos paop
cnentea, OU seus rep resentantes que desejarem aaaidir,
ar; quais serão ,rubricadas não só
pelos membro do Conselho, condi tombem pelos
proponentes, ou sus a •
rea-a--4--.--„
pronlfs.
IV - s t: tigoa serão s a more adjudicados aos prop
preços forem mais baratos, nas mesmas condiçns de
i gonentes cujos
ualdade. Em
caso de absoluta i gualdade de praças entre duas Ou mais
firalas, será
procedida uma nova concorrência entre elas, versando o maior abatimento feito sobre os preços empatados. Se, porérn, nenhum dos proponentes quizer fazer abatimarto, o desempate será falto por sorteio.
V - Os preços propostos e aceitos vi g orarão a partir, de I de jaUeiro de 1939.
VI - Sendo p ermanente a inscrição, será anotada,
•- terno posterior, qualquer proposta que seja feita depois. para o quaEssa anotação será feita logo após a v erificação dos preços
das
• propostas entradas dentro do prazo estipulado
por este edital.
VII - É considerado local de entrega a .sede do Servico Geográfico e Ilistbrio do ExérCito, no Morro da Conceição
e bem, ~ira outros i ,
da cidade do Rio de Janeiro o n ckssiiskia
s elementos do referido ,
. Serviço. •
VITI
Cada concorrente dever '4• ,...decl,afar,-um sua
proposta ao
quantias máxiffias que se propõem a fornecer est al • g
ffempte4.
:et, fornecimento sem quantidade
limitada-
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Grupo 1 - Ferragens, tintas, óleos, ele., para a
r(as ri anda (i:latinta dos .co ri c orrantes contemplados laSniat 'parto
mecânica.(matérias'primas, etc.).
coltameorraricia congènere, oferecendc preços mais baixos de forneciMent .os daraiite o- ano de 1939, serão seus preços automaticamente
Alioata com cabo izolador, um
baixado, 4lesiZt repadição, até ao uivei daqueles, tomando-se em conta
Aldraba da-latão com 6", par.
as
despesas
do
transporte,
si
se
as
houver.
/Aldraba de ferro com 6". par.
X -- Os rcncorrente! farão na Caixa Econômica do Rio de Janeiro
cm., par,
Aldraba de latão com parafuso de
caucões doa valores abaoro, segurado os grupos a que concorrerem:,
Alfabeto para marcar aço de 2 e 3 em., jogo.
a. Grupo I - 1:500(00.
Algarismos para marcar aço de 2 e 3 cm., jogo.
Grupo 11 -- 25000:a
Arame de ferro galvanizado de 1, 2 e 3 mm.,
(.irupo III - 2 0$000.
Arame de aço doce, quilo.
Grupo IV
20$000.
Arame de aço para alota, quilo
•
XI - Urna N'èZ verificada a Sltuaeãa dos interessados na °outro'Arruelas de ferro, quilo.
rência, far-se-n a devida . tificraf c para, dentro de 5 dias, sor legas,
Aço doce para vergalhão, quilo.
Uzada a mesma.
Aço doce para parafusos 'em vergalhes polidos, quilo
XII - O concurrente a- quem for adjudicado qualquer artigo a
Aço em lâminas para molas, quilo.
que se negar a fazer a caução para garantia do fornecimento, ser4
Aça duro para ferramentas, quilo.
considerado .inidônea.
Alvaiade de zinco, quilo.
XIII - Dos pedidos:
'Alvaiade Ville-Montagne, quila
Os pedidos de material serão "assinados" pelo almoxarife, "emANaiade puro, quilo.
penhados" pelo tesoureiro, "conferidos" pelo- fiscal administrativo
Amarelo ouro crômo, quilo.
"autorizados" pelo presidente do C. A. ou agente diretor.
Água sanitária de primeira quaboaae, quilo.
XIV - Se, por qualquer motivo, houver anulação de emperihog
Água raz Pratts, lata de 18 quilos. lata.
de despesa. não serão admitidas reclamações, conforme estabeleoe •
Boatoleta de latão, uma.
,art. 32 da :ei n. 156, de 24 de dezembro de 1935.
Betuvia, uma.
XV - Nenhuma despesa será reconhecida sem o pedido contenda.
Borax, quilo.
as formalidades exigidas na cláusula XIII, não sendo admitida qual,
Braçadeira latonada, 'urna
'quer solicitação verbal, telefônica ou mesmo escrita; sem aquelas exia•
Cano de chumbo, quilo.
gências, mesmo á pretexto de urgência.
Chumbo de lençol, quilo.
XVI -- Do fornecimento:
Chumbo puro, quilo.
Os_artigos ,já manufaturados devem ser entregues dentro do praz()
Curvas de ferro galvanizado, quilo.
de 48 horas, a contar do momento do recebimento do pedido, no Ala
arreia de transmissão de 01%10, metro.
moxarifaala deste Seaviço ou em local da cidade do Rio de Janeiro, prea
Correia .de transmissão 'de Orn,09, metro.
viamente determinada, onde ';ajam elementos do mesmo.
Correia de transmissão de Orn,08, mçtro.
Quando, por motivo de ;Urgência, for preciso qualquer material
Coraria de transmissão de Onn,07, metro.
Sá manufaturado, a sua entrIga será feita dentra• de 24 horas, o mala
Correia de transmissão de 0m,05, metro.
tardar.
Cabinho
de borracha, metro.
Para os artigos a manufaturar, a entrega deverá ser feita dentrd.
Cano de borracha de 1/2", metro.
de 15 dias, ou dentro de prazo razoavel, por escrito, pelo forneoedor_
•
Dissolvente para verniz Duco, lata.
de acordo com a exigência da repartição, não' podendo exceder de 39
Dobradiças de ferro para junta de 1 1/2", dúzia.
dias.
Dobradiças de vai e vem, de 3", com parafuso, dúzia.
• Para oa artigos de importação¡não os havendo na praça, a entrega;
Dobradiças de ferro para junta de 2" dúzia.
'Será feita dentro dè 60 dias.
'
Dobradiças de ferro para junta de 2 1/2",
dúzia.
• XVII
Os .artigo devem ser -sempre de primeira qualidade e de(
Estanho . em lâminas, quilo.
éonformidatie com a indicação constante da relação discriminativa.
Escova de cabêlo para polir metais, urna.
XVIII - Para os artigos não Constantes das relações discrimina.
Grampos para correia s, caixa.
Uvas, por grupos, serão obedecidas, para proposta e fornecimento, Est
•
•
Geaso cré, quilo.
arho'stras ou modelos ou as' indicações que forem estabelecidas pela
Gesso para estuque, quilo.
adriainistração deste Serviço.
Latão em cantoneiras com 20 mm, de face, quilo.
XIX - O transportado material correrá, sempre, por conta de
Latão eny chapas de 1 rum., de espessura, quilo.'
fornecedor.
Latão em chapas de 1 1/2 mm„ de espessura, quilo.
Latão em chapas de 2 mm., de espessura, quilo.
XX - Da retirada dos artigos recusados:
Lixa para ferro, folha.
Os -artigos entregues ê que forem recusados, deverão ser substituíMangueira de borracha de 3,4", metro.
dos, pelo fornecedor, dentro de um prazo suplementar, fixado pela;
Massa para levantar verniz Duco.
S. G. 11.-E., não podendo exceder de 5 dias para os já manufaturada
Óleo para cronometro, vidro de 30 gramas, vidro.
, é 15 dias para os que não o sejam.
• . .
Ole.o para cronometro, vidro de 15 gramas., vidro.
XXI - Os artigos recusados deverão ser retirados do Almarcarifa'Oca balão, quilo.
do dentro de 5 dias, a contar da data da notificação feita ao fornecedor;
Oleo soluvel, litro.
Potassa- cáustica, lata.
esg otado esse prazo, pagará o mesmo, por dia, uma armazenagem cor.
reapondanta a 0,1 aio sobre o valor total da mereadoria recusa la.
Pilha seca "Gaillard", uma.
Pregos com ou sem cabeca 6 x_8, quilo.
XÃIJ - Das:
Pregos . com ou sem cabeça 8 x 8, quilo.
O foraecedor -que, sem motivo, de força maior, devidamente comPregos com ou sem cabeça 12 x 12, quilo,
provado, deixar de entregar, dentro do prazo fixado no pedido, os artiPregos com ou sem cabeça 10 x 12, quilo.
gos nele incluidos, pagará uma multa pragre,ssiva, assim calculada
Pregos com ou sem cabeça 12 x 15, quilo.
sobre o total ílos artigos não entregues:
Pregas com ou seta cabeça 13 x 15, quilo.
a) 0,3 % por dia excedente do prazo, até quinze (15) dias de
Pregos com ou sem cabeça 15 x 15, quilo.
atrazo;
Pregos com ou sem cabeça 18 x 24, quilo.
b) 0,5 % por -dia excedente do prazo precedente até trinta (30)
Prégos cem ou sem cabeça 18 x 30, quilo.
dias da ritmo:
Pregos com ou sem cabeça 17 x 24, quilo.
c) findo o prazo de trinta (30) dias de param será o material adPregoa com ou sem cabeça 18 x 36, quilo.
quirido de quem possa entregá-lo em menor prazo, correndo a'difePrega com ou sem cabeça 17 x 27, quilo.
rança de praça por conta do fornecedor faltoso. •
Pregos com ou sem cabeça 16 x 24, quilo.
XXIII - Quando o Material de um mesmo pedido for recusado,
Pregos corri ou sem cabeça 24 x 60, quilo.
pe...a Segni-Iria vez.ó S. Ga II: E., depois de cancelá-lo, fará a aquisia
Pregos com ou Sem cabeça 19 x 36, quilo.
sanita dos artigos' dequem possa entregá-los no menor prazo, correndo
Parafusos de 1" x 7". groza.
diferenca de preço Por conta do adjudicatário faltoso;
Parafusos de 5" x 8". x 3", groza
Parafusos de 3/4" z 5", groza.
I:• XXIV -Ás contas,'em-trés vias, serão apresentadaa, o mais tardar,
Parafusos de 1/2" x 4", groza.•
taté o dia 25 de cada mês, ou após a satisfação integral do pedido ou,
Parafusos de 1/2" x 3", groza.
legecuoão de serviço.Parafusos de 1/2" x 2", groza.
XXV
contas,
ao
serem
apresentadas,
devem
trazer,
anexados;
•
Parafusos de fenda em latão de 1/4", groza.
na respectivos, empenhos e duPlicatas. sem o que não se efetuará o
Parafusos de fenda em metal de 1" x 5", groza.
gerido pagamento.
• Parafusos de fenda em matai de 3/4" x 5", groza. •
'-•
; Parafusos de feada em metal de 3/4"x '4", groza.
- XXVI - O pagamento será feito nas termOs das dispOsições
Parafusais de fenda em Matal de I/2" . x 4", groza:
C. U. e aviso do Sr. ministro da Guerra ri. 804, de 31 de outubro •
•
Parafusos de fenda era metal de I/2"- x 3", groza.
-•
fade.
l'
Parafusos de fenda em metal de 1/2" x 2", groza.
XXVII - Não- se resnensabilizará o Governo pela falta de ligai•Parafusos de metal de -1", groza.
ão e pagamento das -contas Mos prazos 'de 'oito (8) dias e quinze
•Parafusos de metal de 1 1/2". groza.
EU) dias. respectivamente, conforme determina o citado aviso,
',•Parafuscas 'de metal de 2", grozo.
Afonso de Moura
Capital Federal, 22 de, dezembreé de 1938.
tro5 t o- tenente-secretaria asa ronaelho de Administração.
' Parafusos de ana tai anus borboleta de 1/4". aroza.

ofiein.

"f;n 9 l R e x -In :feira 23
VÁRIO OFICTAL .(Seerlin T)
DP7embrO ?Te 11)".3ti
• .-te -•
'
-Parafusos Tle t trietal com borboleta de-2" groza.
•
• , Táblia, Ué 'pinho do Paraná- -hoin'Orn,30 Met1iY;
Parafusos...0e 4f,enda eM .ferro, de 2,5" x !goza.
Tábua de pinho do Paraná com 0m,30 x 0 ,04,1?111,00
Parafusos de fencfa'.ein ferro, de 1,1/2" z 7 groza..
Tábua de pinho do Paraná com 0m,30 x Oni,15'x 5o3,00,rt2
Parafusos de fenda em ferro, de 1/4" x
Trama de mangue vermelho ou eucalipto de Im,70.
Parafusos de fenda em ferro, de 7/8" x 5", groza.
Grupo
li — Artigos para limpeza st desirtf cega, bibriti~# #
Parafusos de fenda em ferro, de 3/4" x 8", groza.
. Parafusos de fenda em -ferro, de 1 1/2" x '4", grese.
teria de eletricidade_
Parafusos de fenda em ferro, de 1/2" x 3"; grima. •
A
1.
Água
raz
em
latas
de 18 litros, lata.
Ouerozene, lata.
•
A 2.
Água raz, litro.
• Riflo de fio de aço de 0m,05 de diâmetro, metr.
B 01. Brocha para ácido castoado de barbante, er4-g;
Rouge lavado, quilo.
01. Cera virgem, quilo. Iledutor •"Tunner Duco", litro.
C.02. Couro para ratoura de máquina lito, metro.
Secante, pacote.
C 03. Cano de borracha vestido de arame, metro.
Solda para bombeiro, quilo.
C 4.
Cano de chumbo de 1/2", metro.
Tinta esmalte de diversas cores, lata,
C 5.
Cano de chumbo de 3/4" metrá
"Veux-chéne", garrafa.
C 6.
Cano de chumbo de 5/8", metro. •
.\ areia. de aço prata calibrado de 8rnm,. de diâmetro, "okillfi.
C 7.
Gano de ferro galvanizado de 4", metro.Vareta de aço prata calibrado de 7 mm., de diiinietro, qugo.
O 08. Cano de ferro galvanizado de 3/4", .metrOi
Vareta de aço prata calibrado de 3 1/2 mrn., de diâmetro,
Cano de ferro galvanizado de 5/8",•rrietro
quilo. C 9.
Vareta de aço prata calibrado de 5 mun., de diâmetro, quilo.r_.,
C 10. Camurça, pele.
Vergalháo de ferro paira cimento armado de 1/ 4 ", O11110.7
C 11. Capacho de eôeo de 1m,20 x 0m,70 uni •
Vermelhão, quilo.
C 12. Capacho de oco de Ini 3O0 x Om , 50, um:. Vergalhao de bronze com 25 nun. de diâmetro, quilo.
C 13. Capacho de côeo de Orn,80 x 0m,40, um.
Vergalhãe de bronze com 15 mm. de diâmetro, quilo.:
C 14. Gruzvaldina, lata.
Yergalhão de bronze com lt) mm. de diâmetro, quilo.
O 15. Cera Royal, qualquer cor, lata.
Vergalbão de bronze 6 mm. ;de diâmetro, quilo.
C 16. Cera Parquetina, qualquer cor, lata,
Vèrgalhão de metalco
ran com 5 mm. de . diâmetro, quf143.,
C 17. Cera Goseh, qualquer cor, lata.
\areia de aço prata calibrado de 2 mi p ,
C 18. Chave trifásica, de 250 x 30 com fusíveis, tinta'
de diâmetro, ~Verniz mate, quilo.
E 01. Escova de raiz, grande, uma.
Verniz carriage, galão.
E-02. Escova de raiz, pequena, uma.
Verniz Jaune D'or, vidro.
E 03. Escova de arame, tamanho médio com
cabo, uma',
Verde Londres, pacote.
E 04. Escova do cabelo coro cab e , uma.
.
,
VerniZ fraco "Lorilleux", quilo.
••

31ful,'iras e outros );ut:roictis para a plieina.de.coVntatia
Algodão em pasta para lu,tro,_ quilo. ' ..•
Cola da Baía de primeira qualidade, quilo.'
Cèra virgem, quilo.
Cola de Viana, quilo.
Cola comum, quilo.
Cola para madeira, de
Lli.E.zlidailei quilo.
C:era de abelhas, quilo.
Cola de borracha, quilo.
-Cébo de veado, quilo.
Couçoeira de cedro em folhas de 3, metro..
Couçoeira de cedro em folhas de 4, metro,
Couçoeira de cedro em folhas de 5, quilo.
Couçoeira de cedro em folhas de 6„ metro.
Couçoeira de peroba de Campos em folhas de 3, metro.
Couçoeira de peroba de, Campos em folhas de 4, metro.
Couçoeira de peroba de Campes em folhas de 5, metro.
Couçoeira de peNba de Campos .em folhas de 6, metro.
Couçoeira de peroba de Campos em pernas de 3, metro.
Coneoeira de peroba de Campos em pernas de 4, metro.
couçoeira de peroba de Campos em pernas de 5, metro
Couçoeira de peroba de Canipoa em pernas de 6, metro,
Couçoeira de peroba de Can)pos em ripas, metro.
C,ouçoeira de peroba rosa moo rolhas de A, metro.,
Couçoeira de peroba rosa em folhas de 5, metro..
Couçoeira de peroba rosa em folhas de 6, metro.
Couçoeira de peroba rasa cru pernas de 3, metro.
Couçoeira de peroba l'esa em pernas de 4, metro. .
Coucoeira de peroba roa'a em perna., dc! 5, metro.
Couçoeira de peroba rosa em f
t.;
6. metro.
Conçoeira de peroba rosa §.11-,
.Coucoetra de pinho do l'ar2n1 (•ni I .,b 1;w.s Lie 5,
metro.
Coucocira de pinho do vari:na em folhas de 4, metro.
Coucoeira de pinho do Paraná em folhas de 5, metro.
Couweira de pinho do Paraná em folhas de 6, metro.
Cooçoeira de pinho do
Paraná em pernas de 3, metro.
tLottroetra de pinho do . Paraná em pernas
de 4, metro,
cle pinho do Paiaulá em pernas de
5, metro.
Concoeira de pinho do Paraná em pernas de 6, metro
Coucoeira de pinho do Paraná em ripas, metro.
Concoeira de cedro de 3 x 9, metro.
Conçoeira de cedro cerrado, metro.
Couçoeira de madeira de lei em pernas de 3, metro.
Cünçoeira de madeira de lei em pernas .de
4, metro.
coucoeira .de madeira de lei em pernas .
,
de
5, metro. Couçoeira de madeira de lei em pernas de 6,
Couçoeira de madeira de lei em ripas, metro. metro.,
Coucoeira de óleo vermelho de 3 x 9, metro:
Friso de Pinho do Paraná para fôrro
Priso de guarabu para soalho, metro.de 0m,10,. metre.Friso de peroba rosa para soa-lho, metro.
Friso de peroba rosa p ara fõrro de em,10,
metro
Friso de peroba de Campos para soalho, metro.
Muiri-,es de mangue vermelho de
2m,30, um.

Moirões de enealiptus de 2m,30, um.
Tábua de peroba rosa para forro da Ona,20, metro.
Tábua de peroba de Campos para forro de 0m,20,
Tábua de cedro para forro de (m,20, metro, .

E' 05. Escova para motor, uma.
E 06. Escova de cabelo, sein cabo, uma.
E 7.
Escova para limpeza de filtro, uma.
E 8.
Estopa alvejada de 1' qualidade,
E 9.
Espanador de penas n, 50, um..
E 10. Espanador de penas n. 45. um,
E 11.
Espanador de penas n. 40. um.
'E 12. Es p anador com cabo longo. um .
F-01. Fuaivel de cartucho para 250 volts e 10 amperes,
02. Fusivel de cartucho para 250 volts e 12 amperes, um,
F 03. Fusivel cle cartucho para 250 volts
e 30 amperes, um,._ •
F 04. Fimivel de cartucho para 250 volts e 60 amperes, um,
F 5.
Fut-ivel de rosca para 10 amperes, um,
F 6.
Fwivel de rosca para 20 amperes, um.
Ir 07. rusivel da rosca para 30 amperes, um.
08. Flanela flp 0m,10 X 0m.40, pára limpeza,
uma.,
IP 09. . flanela
x Om,00, para limpeza, uma. I' 10. -Fr-rinha de triOrn.60
g o, ql1110.
ei 01. (;raXa. "Veador, quilo.
G 02. Graxa "Texaco, Cup Greace", lata n. 3, lata.G 03. Cazolina para em lata de IS litros,
lata.
G 04. Gaaolina pura, litro.
G' 05. Grampo de metal paia correia "Invencivel' p .1Z. 15.
0x4L
I 01. Inseticida "Fia" em galões (te 4 litros, um_
02. Inseticida "Zipper", litro.
,K 01. Qucrozene. em lata de 18 litrus, lata.
E 02. Kaol, litro.
L 01. Larnpadas elétricas "Philips" de 15 a r-,0 veias, turry •
I, 02. Lâmpadas elétricas "Philips" de 100 velas,
uma.
L 3.
Lâmpadas elétricas "Pbilips" de 20-0 -velas,. u ma'.
L 4.
Lâmpadas elétricas :Philips" de 400 velas, uma..
L 5.
Lâmpadas elétricas "Philipt." de 600 velas, ungir
L 6.
Lixa esmeril n. 0, dúzia.
L 7.
Lixa de esmeril n. 00, dúzia.
L 09. Lixa de esmeril n. 000. dúzia.
1, 10. Lixa de esmeril n. 0000, dúzia.
L 11.
Lixa para ferro n. 0, dúzia.
L 12.
Lixa de ferro n. 00, finz:a.
L 13.
Lixa para ferro n. 000. dúzia.
L 14.
Lixa para ferro n. 0000, dúzia.
N 01. Naftalina, quilo.
O 01. óleo lubrificante fino "Valvoline;
O 02. óleo lubrificante fino "Valvoline", em lata •
d§5lfl 1 -O 03, óleo lubrificante grosso em lata de 18 litros,
O 04. óleo lubrificante XXX em lata de litro,
.14ta„.; =.• •
O 0-5. óleo Mobilou] BB cru lata de 18 litros, lata.
lati.
P. 01. Papel higiênico, pacote de 1 '
1 00 folhas, um.
.P 02. Papel hi g iênico, rolo, uni.
P 03. Potassa, quilo.
P 04. Pregadores de madeira, dúzia.
P 05. Pregos com cabeça de 6 x 6, quilo.,

P 06, Prego com cabeça de 8 x 8, quilo.
P 07. Prego com cabeça de 9 x 9, quilo.
'P 08. Pitões de 13 mm., um.
P 09. Palha de aço grossa, pacote.
,,P 10. Palha de aço fina, pacote..
R 01. Rodo de borracha para limpeza, Util.
.11 02. Redução para suporte de
lâmpada, 3.1 0X...
-13. 01 Serrinha•para tico-tico, groza.
.
••-e. 02 Serrinha n. 8 para metal, groza. • •
,S. 08 Sarrinha. n. 8 para madeira; grua:1W' •
n••:
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MINISTÉRIO !DA • VIAÇÃO "E OBRAS PCBLICAS
aPeuaceo; dúzia! )
tA•
•
-5
taarariaiao;
u•a•
• - k3; tn
• . -1) ts ,E.9trada,:de,Ferrw.Central . do- BrasIl t: •
d0*-aisaoi aas tas aim as>ó. ("aia-esquiai?
, •Á D3reLria dãS.strada. • de ,-"Verro.. Cautaal,adO -BrgSii,.• tendo em
tra. aaaigo. capeei-ai,
2.746,. de 11 de junho ' de 1938, .que . .aprusaaa u•
• :ajagas
'Lobélia",,• um: • .
cô;
LU.
ass o-nate
plano e plantas das obras. do Ramal do Cais do Porto e, consequaii• 09 Sabanela 1:ánii -z, em bola, um. - .
teariente, desapropriou os imóveis 'atingidos, convida a- todos os ias.• 10 Sara ue alisudão branco para - lim peza, um.
: prietários interessados, comparecer ao Escritório da 34 Divisau,
Soda'cálastta. a; lata de 1 quilo, urna.
avenida Tomé de Sausa n •170-A, • I0 "andar, .dentro do--. prazo de. 45
. -0lTuiio -d borracha pra • gás, com . -3/8% -metro
'
• - dias, a Contar. da data da .publicação do pré -sente - edital; para' os an▪ 01 . Veias Venus n. 4 para filtro, 'urna:
tendiméntos .neceSsarios qUc . devem: ser feitos cotia os ,engénheiroa
• 02 Veias Veisais;•n. 5 paru 'filtro; urna.
. Augusto .- alWrata,..-e..Floriano Ribas • Mariaim, - ás
. .sagUnd as -. e; quintas.
. 03 Velas Versus n. 6 • para. filtro, uma. •
teiras, entre:10 e - .12 heraS. • .
• 01- Veias `Ve'au-S• 11.7 para filtro, urna. N. .. 05-Velas. Venus- O. 8 . para filtro, uma. ; pacata '. •
; •-• Para • melhor elucidação, 'infama que os inióveia atin,aidoa
Veies dé asparmacate "Brasileiras"
- compreendidos- na, zona que tem inicie -em terreno- da -Central -do
•
.
▪ 0-rVassoura de cabelo, tipo francês, uma.
, Brasil, o Km. 6 da -1,inha Auxiliar, 'nas proximidades' da parada de
08 . Vassoura - com cabeça ,de- cabelo dê porco,. uma,
Herédia de Sá, • á esquerda da - linha atual. Atravessandua aunbérn, a
V. _09 Vassoura • sem cabeça, de cabelo de porco, Uma. .
rua
•Viúva Cláudio, alcança o-s • terrenos da Companhia Predial; para
.
NT. , 10 -Vassoura de- iSiasSaVa com 32 furos, uma.
em seguida passar sabre as linhas Auxiliar, Leorioldilia é avenida
v. fi Vassourinha para - pia, uma..
Suburbana, cortando uma ponta de terreno pertencente ao Quartel
Vazelina "Globo",- lata de 500 gramas, urna
da 1 a k'ormação de Intondência, junto á cancela da -travessa de nível
Grupo 111 --.- Produtos . farnmeéittieos:
da Leopoldina.
•
• A. seguir,- a linha desce e desenvolve-se em terrenos aterradoa
A!godão hidrófilo, grama.
da Baixada Fluminense e do Instituto de - Previdência.- Atravessa,
, - -Aniódol interno,. vidre. • depois.' a estrada Rio-Petrópolis. ao lado de um quarteirão de _casas
Agua oxigenada.
. do-Instituto de Previdência. Continuando sempre, em-demanda do mar,
-- aAnti-catarrai de-. Lemos, caixa de • 100 empolas.
desenvolve-se em terrenos aterrados da .Baixada Fluminense, deiAnti-bronco pneumónica de Lemos, caixa de 100• empotaa.• •
- xando á sua direita, a mais de 200 -metros. - as ruas Couto MagalliSas
caixa' de . 100 empolas. •
da Alegria; Depois- de atravessar um canal, 'passa .nos fundos da
•
Atebrina, tuba.
City Improvements e das instalações da Limpeza Pública para. então.
Aaila horicaua a 4%, litro. sa.
cortar- a rua Retiro Saudoso, penetrar entre o Cemitério -do ' Caiú
Ataduras -de gaze, metro.(fundos), á diroita, e terrenos do Hospital São Sebastião e Arsenal
Ataduras de cambraia, metro.
de
Guerra, á esquerda, para encontrar a praia de São Cristóvão.
—
Alofan Shering, tubo. a
• O traçado continua ainda, do outro -lado da praia de São CrisBisbana dc pomada para 10 gramas, centena. .
tóvão, afim de atingir o cais e desenvolver suas linhas para o futuro
Cafiaspirina de Bayer, tubo de 20 comprimidos.
páteo
-terminal, porém, as investigações atuais dizem respeito uni- •.:•
Demudo', grama.
camente á parte que foi- detalhada, entre o início do Ramal e a
Empolas de Emetina de Bruneau, caixa de G. .•
•
praia- de :São • Cristóvão. Oportunamente, serão convidados os juta.
Empolas de haçtereofagina anti-disentérica, caixa kte G.
ressados da parto reservada para pateo do lado par da praia, entri
Empolas de Quiniobis solubilizado, , 3cc, caixa de 8.
o Quartel e outras propriedade? dc Exército, o mar e o prolongaIDO.
Imunosina,
caixa
de
,
Empolas
do
•
mento .tla "rua Bonfim.
..-:%mptdas do Omnadina de Bayer, 'caixa de 100.
Diretoria da Estrada' de Ferro Central do 'Brasil, em 10 di
Empalas do mirtonil, caixa de 100.
novembro de 1938. — Mastro Brochado, chefe do Gabinete.
Empolas de mirtonil com quinino, caixa de 100.
Empolas de. Mercurasé, caixa de 100..
Empolas de allucalbert de 5cc.a caixa
Administração do Pôrto dó Rio de. Janeiro
Empolas de Desbi; caixa de 100.
Empolas de Iodalgin, caixa de 109
sietificação do edital n, 15, publicado no "Diário Oficial" de z4
Empolas de pecepy, caixa;
de
dezembro
de •1938.
Esparadrapo, carretel.
'Asunto: Aquisição de trilhos e accessórios.
Elixir paregóalco, grama.
Na alínea b) onde se lê: com 6 furos, leia-se: com 4 furos. '
.Eter sulfurico, litro.
.
ROberval Germano Medeiros, gerente.
• -Gaze esterilizada, metro.
(C. 8.357 — 22-12-1933 - -- 123200
'1-_Vicerina fanicado. de 4%, litre.
Guaraina, tubo.
'Ilidroplasma, um.
MINISTÉRIO' DA AGRICULTURA
Intestifago do Laboratórto Paulista de Etiologia. baixa da 3 ei
polas.
Iodo metálico, grama.
Diretoria do Ensino Auri cola •
' Liquido de Dakin, vidro de 500 grama
Líquido de Manciere, 100 gramas.
APRENDIZADO AGFIICOLA DE MINAS GERAIS
Linimento de- Sloan, vidro.
- Charaa-se a atenção dos interessados para o aditai de 'concors
MagraSsia fluida, vidro.
rência publicado no "Diário Oficial" de _19 do corrente, à págiru
Mitifal de Bayer, vidro.
/a. 25.833.
Mioosaluvidro. •• • •.
Oleo gonaelonado, a 4 %, 200 gramai
Departamento Nacional da' Produção Vegetal
Pomada de Reclus, grama. .
-Pomada de Ilelinerick, grama:
DIRETORIA DO ENSINO AGRICOLA
Plasinoquina, coprimidos, vidro.
Plasinoquina, empolas, caixa.
•
3.)
. Salofeno (0,50), tubo.
AD,RtNDItA D O AGRÍCOLA DO RIO DE JANEIRO' . A .
Vacina anti-piogêna polivalente (Osvaldo Cruz). caixa:
Concorrência administrativa ou pernhaneate, para diversos forneelménVazelina esterilizada, quilo.
Xarope Bromofeno, vidro.
tos a este Aprendizado, durante o exare -feio de 1939
Xarope de Farnel, vidro.
De acordo com a circular n. 38, de 8 de novembro paul/no
Grupo IV —Material cirúrgico
passado, do Sr. diretor do Ensino Agrícola, -conforme despacho do
Sr. ministro da- Agricultura, no processo DEA. 3.244-38, de 4/11/38,
Agulha de platina de 2 cms., uma.
Agulha de platina de 3 cms., uma.
faço público . de ordem do Sr. diretor deste Aprendizada, para conheAgulha. de niquel de 2cms., uma. •
cimento dos interessados -que, de conformidade Com o art. a2.
Código de Contabilidade Pública da União e segundo lis normas estaAgulha de niquel de • 3 ema., uma'
belecidas nós artigos 757 e 758 e seus parágrafos, do- referido. Código.
Bisturi reto, um.
Estilete, um.
ao acha aberta l nesta repartição, até 12 horas_ do dia 10 de j aneiro de
-Pinça "dente de rato", uma.
1939, a inscrição das firmas que, mediante as condições abaixo iaa
Seringa de vidro para injeções, de 3 cc., uma.
tipuladasa desejarem concorrer aos diversos forneeinientos a este •
-Seringa de vidro para injeções, de 5 cc., uma.
• Aprendizado, durante o exercício de 1939.
Termometro clínico de Gaseia, um.
_ 1 — A- ihscrição deverá . ser. solicitada em requeria-lento devida.
um.
•
•
Termometro clínico de Perken,
mente selado, -dirigido à diretoria deste Aprendizado, coutando de
Tesoura cirúrgica para curativos, um-a,
e a sede do seu •Estahelecimonto,
mesmo a nacionalidadeda -firma
Vidro conta-golas ale -30 -grs.,, com. rolluv de vidro,.tw.
todos . os.. &aumentos.. que poas;rni ;asas , ti .
.acompanhá-lo'
ainda
•
vendo
umasa
ou púldierVidro aonta:agotas-..de:•60 ;graeom ,rolhã de
• tuir prova de idoneidade, contrato social • em original Uiva,
Rio de Janeiro,.22 de dezembro de 1938. — Paulo
•
quitação dos impostos federais, esladuais e municia:lis. inclufórma,-tenente, almoxarife
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o do uP ;ruo i:Lpusto de renda. Nes.H-? requerimento deverá constar. a declaração le completa submissão às rondições deste edital e 21. Capas para processos, cru papel cartolina, Impressas, :141¥1,
que se sujeita à pena prevista no art. 762, do citado regulamento.
22 Canetas para colegiais, superiores, impa.
1);_-,.,,r5o acompanhar o requerimento em apreço a: g ' certidões nega23 Caneta Eagle Pendi n. 1 a 3, uma.
is fornecidas pelas respectivas Cu: . ., toisias, conforme recomenda- 24 Caneta Eagle Pencil L. Fatiar mod. 111, uma.
25 Colchetes "gern" na. 1 a 3, em caixas de 100, caixa.
cão de S. Ex. o ministro da Fazenda, em oficio n. 25, de 23 de
26 Colchetes OK ris. 00 a 3, eni caixa de 10-0, caixa.
aaneiro de 103 plieado no -Diário Oficial", de 25 do mesmo mês:
31:n
e ano.
27 Colchetes _"Oakville Eastenere" ns. 1 a 6, em 0a1xli.
caixa.
II — "Verifii ali a idoneidade da firma, será, por despacho do
28 Estojo KERN com 12 peças, um.
Sr. diretor, ordeinda a imediata inscrição da mesma, sendo-lhe, enEsquadro grande de reluloide ns. 16 a 118, jogo.
tão, restituidos, mediante, recibo, os documentos apresentados.
Esquadra pequeno de celuloide na. 600 e 450, jogo.
III — Ordenada a inscrição do interessado, apres- ntará este, em
31 Envelope para ofício, timbrado, tamanho 0,37 x 026, d't
envelope fechado e lacrado, com indicação do contendo e nome do
superior, branco, uru.
proponente, na hora e dia adiante prefixados, a sua proposta em 5
Envelope para oficie, timbrado, papel branco, superior, Iam
vias, datadas e assir-adas, sendo a P via salada com 13000 federal,
nho, 0,26 x 0.13, um.
por folha, e• mais a taxa de Educação (convindo„notar que as priç,
33 Envelope para oficio, timbrado, papel branco, superior, tamameiras vias de , propostas serão, folha por folha, seladas com 1$200
nho, 0,26 x 0,W, uni.
--- visto trata—se de continuação), mencionando sem emendas, ra34 Envelope de papel branco, superior, timbrado, tamanho, 0,1341"
suras ou entreli,d.e-, os artigos que desejar fornecer, citando o núx 0.85, um.
mero de ordem 0111 que os me.noos se achem relacionados, com os
36 Envelope de papel pano, reforçado, para grossos processos, tisgj
preens por ext.eriu e algarismos.
brado, tamanho, 0,35 x 24, um.
IV — Todu os artigos serão de 1 qualidade, de acordo com as
37 Fita "Rentico Para.gon", para máquina "Remingtou", azul "
especificações con..fantes da relação, sendo rejeitados os que não
preta, fixa, uma.
estiverem nas condições. estipuladas.
"Rentico Paragon", para máquina de escrever "Rerningtog
V — As mercadorias serão postas no Almoxarifado deste Apren- 38 Fita
I
bi-color, uma.
dizado, por conta e risco do fornecedor, e no prazo exigido pela di39. Fita azul ou preta, fixa, para máquina de escrever, marca "R
retoria, para os fornecedores deste Município, sendo que, os fornetico Paragon", ou similar, uma.
cedores de outras praças ficarão sujeitos às despesas de embalagem,
40. Fita azul ou preta, para máquina de somar "Burroughs, um
carretos e transportes por estradas de ferro, até . a Estação de "Sacra
41 Goma-arábica "Sardinha", perfumada, litro.
Família", também por conta e risco dos mesmos.
42 Grampos "Hotckiss", as. 1, 2, 3 e 4, caixa.
VI — Os empates de preços serão resolvidos por sorteio. No
43. Grampeador "Hotaiss" n. 2, com alavanca, urri,
caso de ser um fornecedor brasileiro e outro estrangeira, será dada a
44 Grampeador "Hotekiss", n. 1, um.
preferência ao primeiro.
45. Gis branco, em caixa de 100, caixa,
VH — O fornecimento de cada artigo caberá so proponente que
46. GiA de côr em caixa de 100, caixa.
houver oferecido o menor preço, não podendo, em caso algum, a fir47. Grampos "Champion", caixa.
ma preferida, recusar-se a satisfazer a encomenda, sob pena de ser
49. Grampos "Niagara", caixa de 100, caixa.
excluída do ról dos fornecedores, tornando-se nesse caso, inicIónea.
50. Grampos "Triumpho", tamanho pequeno, -caixa.:
VIII — Os preços oferecidos não poderão ser alterados antes de
51. Grampos "Triumpho", tamanho médio, caixa.
decorridos quatro meses da data da inscrição, sendo que, as altera52. Grampos "Tritunpho", tamanho grande, caixa.
ções, comunicadas em requerimento, só se tornarão efetivas após 15
Grampeador "Spool-o Wire", da "Ilemin,gton", uni.53.
dias do despacho que ordenar a sua anotação (§ 3° do art. 52).
Grampos para grampeador "Spool-o Wile", da "Ilitruing/~
54.
IX — As contas serão apresentadas de conformidade com o articaixa.
go 258 letra "a", em cinco vias, em papel tamanho 0,22 x 0,33, dei55. Grampos "Clipes" niquelados, caixa.
xando uma margem de no mínimo de 3 centms., sendo a 1* via sela56. Indica almaço com 25 folhas, tamanho 0,11 x 0,33, uni.,
da com 1$000 de seio federal e $200 de taxa de Educação, por folha,
57. Indica almasso com 25 folhas, tamanho 0,22 x 0,33, urgi..
acompanhada da 1" via do respectivo empenho, o qual deverá conter
58. Lapis preto "Faber", na. 1, 2 e 3, dúzia.
o recibo do almoxarife, com a data anterior a da fatura. O paga59. Lapis bi-color "Faber", a. 730, uru,
mento será feito por conta do crédito distribuido à Delegacia Fiscal
80. Lapis tinta, "Faber", dúzia.
do Tesouro Nacional, neste Estado-Niterói.
61. Lapis grafite da Sibéria, dúzia.
X — O prazo a que se refere a cláusula "V" deste edital, será
62. Limpa-penas de porcelana, um.
para os fornecedores domiciliados neste 'Município, de seis dias no
63. Livro para escrituração modêlos 1, I1 IV, V, VITI, IX, RC
máximo: para os de outras praças, de- 10 dias; reservando-se esta
XII, XVI, XXV, XXXI e XXXIII, em papel apergaminhado, de¡
diretoria o direito de abreviar, em mede de emer gência, o prazo aei40 quilos (resma de 500 folhas 66 x 96) com 50 folhas, capa]
(stipuladn.
de pano preto e respectivo rótulo, com fundo encarnado é
XI — A diretoria deste Aprendizado reserva-se o direito de anuletras douradas, um.
lar a presente concorrência e de só adquirir os artigos que julgar ne64. Livro modêlo XI, como acima ficou dito, com 300AI:binas, um.
cessários, e na proporção que venha a necessitar das mesmos.
65. Livro para escrituração de crédito distribuido e pagamentos
XII — A abertura das propostas das firmas inscritas, de acordo
quisitados (modèlo da Contabilidade), com 50 folhas, pa
com a cláusula 1, realizar-se-á no dia 17 de janeiro de 1930, À3 13
de linho superior, um.
horas, na secretaria deste Aprendizado.
eneretaria do A p rendizado Agrícola do Rio de Janeiro — Sátsra 46. Livro em branco, papel de linho superior, com 50 folhas, nuniid4/
João
Família, Município de Vassouras, de dezembro de 1938.
radas, capa de pano pardo e rótulo encarnado com dizer"
Condido Borges, escriturário.
para atas de concorrências etc., um.
Visto. — Agostinho de Freitas Valle, diretor.
67. Máquina, modêlo Contabilidade, modêdo 21, carro F, marca "Ws".
mington" ou "Continental", uma.
Grapo 1 — Material de expediente e artirios de papelaria
68. Máquina de somar "Burrughs", uma.
4. Alfinetes nacionais, sortidos em caixa de 100 grs., caixa.
69. Mata-borrão, rosa, de 120 libras, superior de 0,44 x 0,57,
2. Almofada para carimbo, em caixa de folha, tamanho 0,16x0,09, 70. Mata-borrão, rosa, de 120 libras, shuperior, em tiras de 0,09
uma.
0,28, cento.
s. Apontador para lapis, marca "Udora" e "Gianti",
71. Memorandum gomado e picotado, timbrado, para corresnon~
4. Handeda de arame para papeis, 0,22 x 0,33, urna.
cia de educandos, cento.
5. Barbante de linho fino, branco, novêlo.
72.
óleo
"Singer" em laia, formato almotolia de 90,0, lata.
6. Barbante de algodão pardo com 2 fios, de 200 grs., nov6lo.
1.3 Papel almasso "Finme", de 7 quilos para resma, caderno.
7. 130bina para máquina de somar "Burroughs", uma.
74. Papel almasso, superior, linho de 7 quilos, para resma. caderno."
8. Borracha "Mongol" n. 4.800-Size 12, uma.
75. Papel carbono "nentico", de 0,33 x 044, cento.
9. i,3,u. ..aetia "Mongol" n. 4.800-Size 20, uma.
76. Papel carbono, "Rentico", de 0,22 x 0,33, cento,
10. Borracha "ituby" n. 112, uma.
77. Papel carbono, "Ilentico", ou "Pelikan". de Vá x 0,65, cento.
11. Borracha
circular com escova, para máquina de escre- 78.
Papel manilha, pardo groso, de 60 quilos, de 0,90 x 0,20, folhas
ver, Infal.
'79. Papel de linho. superior, timbrado, para cartas, com eni-elopes.
id. Borracha tipo escolar, para aulas, dúzia.
tamanho -16 x 21 (caixa de 50), caixa.
13. Bloco de papel de linho liso superior, para carta, timbrado, coro
80. Papel em branco. superior, 3 quilos, tamanho 0,33 x 0,67, cento.:
100 folhas. um .
14. Bloco de papel para minutas, de 0,155 x 0,235, com 100 folha, 81. Papel "Ameolea Bond", fino, para cópias de oficio% de 0,22
0,33, 112 folhas, timbrado, cento.
urn.
82. Papel branco, superior para cópias de ofícios, tamanho 0,22 X,.
15. Bloco Com 100 folhas de papel fino de 3 ks. superar, para . in0,33, 112 folhas, timbrado, cento.
ventário e dizeres impressos, mod. XXVI, um,
83. Papel em branco, linho de 3 quilos tamanho 0,33 x 0,44, cento.
16. Benzina para iimpeza de máquina de escrever,
84. Papel apergaminhado, de 40- quilos, timbrado em folhas
17. 13iivard de metal niquelado, de 0,13 x 0,09, um.
ras, para portarias, folha.
18. Cade.rneta com 50 folhas para ponto de diaristas, uma.
85. Papel branco, superior, timbrado, I!? folha !, par r.: oficia, 7 quilos,J
19. Carimbos de borracha em centímetros quadrados C.
, tamanho 6,22 x 0;33, cento.
zd. Cartões dP linho branco. timbrado, sem pauta, 'de 0-,11 x 0,65, sg.
Papel superior, branco, 7 quilos, umbral:. íll1. iote ; sas, para •
cento.
oficio. tamanho
x 0,33. conto.
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22. Soda cáustica "Caveira", lata.
para infaralaç32s, timbrado. branco, 7 quilos, cento.
87. Paptl
23. Soda cáustica "Gianti", lata.
Papel
para
tolhas
de
pagamento
do
pessoal
diarista,
mensaliata,
88.
24. Tijolo para arear, um.
etc., timbrado, modelo oficial. 7 auilos, cento.
Vassourinha de piassava, c/22 furos, uma.
25.
gut-.
efetivt,
timbrado,
7
89- Papel para resumo de ponto ao pessoal
26, Vassourinha para pia, de piassava, uma.
cento
27. Vasculhadorcs c/cabo de 3 metros, um,..
de 500, caixa.
90. Papel para cópia, de 0,22x0,33, em caixade
28. Vassoura de palha c/5 fios, uma,
500,
caixa.
Papel
para
cópia,
de
0,21x0,28,
em
caixa
91.
de 0,22x0,33, impresso, 29. Escovas para dentes, superiores, uma
92. Papel de linho liso, superior de 5 quilos,
30. Pasta para dentes "Levar Slr, tubo,
conforme modelo, em bloco de 100 fls., bloco.
de 5 quilos, impresso, oonforme mo- 31. Pasta para dentes "ColinoC, tubo.
.
Papel
de
linho
liso
suparior
93.
32. Pasta para dentes "Colgais", tubo.
delo, tamanho 28x44, em bloco de 100 fls., bloco.
33. Sabão Aristolino, vidr1 de litro, um.
Papel
de
linho
liso,
superior
de
5
quilos,
impresso,
tam.
26x33,
94,
34. Escova de roupa, uperior, uma.
en, bloco de 100 fls., bloco.
35. Pentes para cabelo, tipo cabeleleiro (de chifre), Mn.
talai,
44x44,
95. Papel de linho liso, superior, de 5 quilos, impresso,
36. Pentes finos, de chifre, um.
em bloco do 100 fls., bloca.
Papel
de
linho
liso,
superior,
de
5
quilos,
impresso,
tam.
28\37,
96.
Grupo 111 - Sementes, adubos, inseticidas, e furiaicidag
em bloco de 100 fls., bloco.
98. Papel de linho li3o, superior, de 5 quilos, impresso, t,am. 22x27,
1. Azeite de mamona, litro.
em bloco de 100 fls., bloco.
2. Arsênico, puro, quilo.
Papel
de
linho
liso,
superior,
de
5
quilos,
impresso,
tam.
3344,
99.
3. Carrapaticida "Cooper", litro.
em bloco de 100 fls., bloco.
Cal virgem, quilo.
4.
100. Papel de linho liso, superior, de 5 quilos, impresso, tarja. 33x33,
5. Arseniato de chumbo, quilo
em bloco de 100 fls., bloco.
6. Arseniato de soclium, quilo.
101. Papel de linho liso, superior, de 5 quilos, impresso, lIam. 33x40, 7. Aseniato de calcium, quilo.
em bloco de 100 fls., bloco.,
8. Enxofre em pó, quilo.
102. Papel superior, de linho, 3, quilos, taxi .). 33x60, para quadro de
9. Tabaco em pó, quilo.
concorrências, em branco, cénto.
0. Sulfato de nicotina a 40%, litro.
Papel
Holanda,
superior,
encorpado,
de
22x33,
em
folha
dupla,
103.
1. Sabão preto, mole, h base de potassa, 01111Ó.
pautado e impresso por todos os lados, para carteira de
2. Querozene, litro.
saúde de educandos, com um schema das areadas dentá3. Tinta de asfalto, quilo.
rias, folha.
4. Enxofre em bastões, quilo.
104. Perfurador "Soennecken", para papeis, um.
5, Formicida "Campeão", litro.
105. Peso de vidro para papeis, um.
6. Formicida "Jupter", litro. .
caixa,
Percevejos
de
metal,
tamanhos
variados,
106.
7. Formicida "Capanema", litro.
107. Perceveps de aço, tamanhos variados, caixa
8. Formicida "Agapeama", litro.
'108. Pena Malat n. 12, caixa.
9. Formicida "Tatú", lata.
109. Pena imitação Malat., caixa.
Ingrediente Bataiterd, quilo.
20.
110. Penas "D. Leonardt", caixa.
21. Bisulfureto de carbono, litro.
Penas
"Barrickers",
n.
880,
dourada,
bico
chato,
alia";
111.
22. Nosperit, quilo.
112. Pastas registradoras de cartolina reforçada, e/trilhos 0,22x0,33, 23. Nospresit, quilo.
uma.
24. Salitre do Chile, quilo.
•
113. Reg-ua de celuloide de 0,30, graduada, uma. rnilimetrada,
com 25. Escórias de Thomas, quilo.
114. Regua de madeira envernizada A. W. Faber,
26. Superfosfato, quilo.
filete de metal, de 0,60, uma.
27. Clore,to de potássio, quilo.
da
Contabilidade
Pública,
Talão
de
empenho
de
despesas,
modelo
115.
de potássio, quilo'.
em papel apergaminhado BB. de 24 quilos, com 300 folhas 28. Sulfato
Sulfato
de
amaciei), quilo..
29.
as
4
vias
(numeradas
numeradas, picotadas ao meio para
óleo do peixe, quilo.
30.
de
0,33x0,44,
meia
casaca,
um.,
'aias 1.a, 2.a, 3.8, 4.a),
31. Uspulum, lata je quilo, lata.
116. Talão para conhecimento de serviços prestados, com as mesmas 32. Verde Paris, veneno, quilo.
discriminações no número 115, com 50 fls., um.
'
com 33. Sulfato de ferro, quilo.
417. Talão para telegrama impresso, conforme modelo da DEA,
em lata de quilo, lata.
SOO folhas, sendo 3 picotadas, para destacar e uma no toco, 34. Solhar
Sementes do' várias flores, papel:conforme modelo da DEA (Diretoria do Ensino Agrícola). 35.
36. Sementes de várias hortaliças, qui/6,,
um.
37. Sementes( de várias hortaliças, papel.
VII,
XIV,
XXI,
XXII,
XXX,
XXXII,
XV,
Talões
modelos
II,
VI,
118.
33. Sementes forrageiras, quilo.
tamanho, 0,33x0,22, 0/100 fls, numeradas e picotadas ao 39.
Farinha de ossos, quilo..
meio, em papel apergaminhado BB., de 24 quilos, com capa casaca, um.
. c,.apo 1V - Forrage'rs s ferragem Para ;minta*
119. Tinta Nankin, cores sortidas, vidro.
120. Tinta Pelikan, para carimbo de borracha, litro.
1. Alfafa, quilo.
2. Alimento para porcos - Karnas a 60 % de proteina,
121. Tinta a óleo, superior, para carimbo, do metal, preta', vidro..
122. Tinta Sardinha, azul-preta, tipo oficial, litro,
3. Aveia em casca, quilo.
123. Tinta Belikan, azul-preta, litro.
4. Cravo para ferradura, superior, quilo.
Tinta
Carmin-Sardinha,
litro.
124.
5. Farelinho de trigo, quilo,
Tinta
Carmin-Pelikan,
litro.
125.
6. Farelinho de arrõs, quilo.
Tinta
para
caneta
tinteiro-Pelikan,
vidro,
126.
ri. Milho em espigas, carro.
127. Tinteiro Paragon n. 170, um.
8. Milho debulhado, quilo.
128. Tesoura Solinger, para escritório, uma.
9. Quirera de milho, quilo.
128. Tirita para marcar roupa, preta, litro.
'10. Sal merca Touro, para animais, quilo
129. Tinta branca para marcar roupa, vidro pequeno,
11.. Sai do Macau, para animais, quilo.
- 31aleeial de higiene P asseio
Geltp0
wupo V - Combustiveis g Lubrificantes
1. Creolina Pearson, lata de litro, lata.
2. Cruswaldina, lata de litro, lata .
1. Aleool a 40°, litro
3. Espanadores de cabelo - 317 - Cat. Dias Garcia & (ia. um .
Alcool a 90°, litro.
2.
4. Espanadores de cabelo - 318 - Cat. Dias Garcia & Cia., um.
3, Carvão de Coek, quilo.
Espanadores
de
pena,
c125
cents.
Liga
p/cegos
do
Brasil,
um.
5.
4. Carvão de pedra, quilo.
6. Espanador de pena, c/30, cents., Liga p/cegos do Brasil, um.
5. Carvão vegetal, quilo.
Espanador
de
pena,
e/50
canis.,
Liga
p/cegos
do
Brasil.,
um.
7.
6. Graxa para carroça, quilo,
Espanador
de
pena,
c/60
cents.,Liga
p/cegos
do
Brasil,
um.
8.
7. Graxa Mobilou', fina, quilo.
9. Escova para animais, superior, uma.
8. Graxa Rio Grande, em beaiga, quilo.
10. Flit, galão.
9. Gazoiina, litro.
Ma.
11. Escova de piassava, c/eabo, para lavar casa,
10. Álcool-motor, litro.
12. Kaol, lata do 250 grs., uma.
11. Óleo Mobioil-AA, litro.
12. Papel higiênico, pacote.
•12. Óleo Mobiloil-CC, litro.
'14. Rodo de borracha, para lavar casa, um.
13. Velas Brasileiras, pacote.
Raspadeira
para
animais,
superior,
uma.
15.
14. Querozene, litro.
Sapoleo,
superior,
um.
16.
Grupo 11 - Veículos, arretes e acess6rtee
'17. Sabão para lavar roupa, superior, quilo.
18. Sabonete Eucalol, caixa de 3, caixa.
Arreio completo para montaria, basto, um
,49. Sabonete Tabarra, caixa de 2, caixa.
2. Baixeiro de lã. superior, um.
30. Sabonete Lifboy, caixa de 3, caixa.
3. Cabresto trancado de couro crú,' uri
11. Sabonete de coco em barra. aullo.
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,A1.- Garro de boi, eixo fixo, tipo comum, um.
• - 41. .(.:a.nos de. ferro galvanizado, d e ..3 2,2, .. 1 12"; ' 2; 1,112", 1,1/4",
M,'Ilneoça.• tipo médio; -para um .animal-,• com- duas rodas ferradaa,
• 318"i 518", 112" e. de 318", pé. •
.
ntadeiro, Pereira, com a respectiva pintura cor de chumbo,'
,
unia,
4,...çpano,•,•de. Metal; de',-15.' de '2", 1,112", .1,1/4; 1", 314; 513%. 112•
'318"; III"; 3116", Metro.'
Cherrete, Com rOdasat pneumáticos reforçados, eixo Patente, -com
varais de. madeira de Faya, com assent,) estofai() e encosto,
41. Cano de cobre de P., de 2", 1,112", 1", 718", 314", 518", 112",
capota de lona, desmontavel, uma.
7116", 318", 5116", 111", 816" e 118", quilo.
I'. Arreio completo •para carroça, um.
15. Cano preto, especial, próprio para conduzir, força. elétrica, de
8. Arreio completo para charrete, um.
, 1", 718", 314- e 112", quilo.
9. Carrinho n. 198, do catálogo Dias Garcia SuComp., tuu.
46. Dobradiços de junta, de ferro. de 1,314" até 3,34", par.
10.- Carrocinha de duas rodas, figura 200, do Catálogo Dias 'Garcia 8t
4.0. Dobradiça de junta de latão, de 1;114", até
Companhia, urna.
•
pai..
•
47. Dobradiças de junta latonaia;.cont -bola, de 1,12" a 2,112",
par
1. Canga-de. madeira para boi, uma.
48: Dobradiças 810, de ferro de 2" a 2,314", par.
12; Couro crú esticado, de boi, um.
49. Dobradiças de Iene com 6,7,8 e 9", par.. '
•
JC. ;Estribos, tipo mexicano, revestido de couro, par.
50. Extrato de nogueira, quilo.
14. Estribes niquelados, tipo Exército, Par•
51. Frizos de ,peroba rosa, com macho e fêmea, para assoalho, rn2. •
VS. - Freio niquelado para animal, um.
52. Frizo de cedro, com macho e fêmea, dois -bifes, para ferro, m2.
;16. Freio niquelado, pesado, para burro, um.
53. Frizos de pinho Paraná, com macho e fêmea, dois bites, para
17. Laço de couro crú, trançado, com argola, com 5 braças de comforro, m2.
primento, um.
54. Fechadura GORGE, com tinam, de 4" x 3,112", parai porta,- urna.
55. Fechadura GORGE, com trinco, de 5" x 3,1/4, para porta, urna.
18. Rédea de sedenho, superior. par.
56. Fechadura "VALE, com trinco, de 5" x 31/4, urna.
19. Rédea de sola, superior, par.
57. Fechadura GORGE de imbutir, com maçaaeta, punho reto, • rai- '•
20. ',ocos de 1 114", de couro. imitação Bufale, par.
quelada, com 4", para porta, uma.
21. em peeada com antolhos e respectivo bridão. uma.
2.. • Rédeas com (5 palmos, para cabeçada, pau58. Fechadura GORGE de imbutir, Com maçaaeta punho reto, til-.
Rabichos dobrados, um.
. quelada, para porta, urna.
24: Peitoral de couro, af)la, para montaria, um,
59.
Fechadura CORCE de entalhar, cem canhão, para gaveta, com
25. • Salina, tipo Ingl., couro de porco, um.
2;1/4', urna.
26 .. Sela, tipo inexioano, couro superior, uma.
27: • Coroam estampadas, urna.
66. Fechadura GORGE de imbutir, para gaveta, latonada; de 2,1/2",
28. Manta de feltro, superior para selim, uma.
unia.
29. Barriguaivas de corda e aadarço (de linho, tona.
•
61.
Fechadura
GORGE, com cantão, tipo YALE, com 2,1/4", para
fIC. !una
lialira •-n •••• 1
30. Silhaa
gaveta, urna.
.
,(,•
G>vioo 1I P I - - •
adupl0wt19 e buta1oc44
Ferrolao de ferro, invernizade, fio redondo, de correr, de 318"
x 2" de comprimento, um.
1. Areia titia, limpa. met r o Milico.
03. Feirolho • de ferro, invernizado, rio redondo, de correr, de 318 x
2. Areia grassa, metro nade°.
2,1/2", uni.
a á. Alvaiade de estanho "Villa Montague",
Agua Mr., atra.
64, Ferrolhos de ferro, invernizado, fio redondo, de correr; de 3 a
5. Agua R. Q. d Prássia. quito.
18', um*.
8. Azulejos nacionais, branco de 15 x 15, metro quadrado.
5.
Grampo
Jacaré para correia, números sortidos, caixa.
7. Azulejo. Belga, branco, de 15 x 15, metro quadrado.
6. Goma-laca, quilo.•
8. Bacia sanitária "Alfa Sani", completa, uma.
67. Giz branco em blocos, quilo.
9. Bacia çanitária decorada, sifão coberto', afa g aria e semethantts,
68. Lixa marca TIGRE para madeira, número sortidos, folha.
uma.
69. Lixa dagda, números sortidos, folha.
70. Lapa, Fab•er para carpinteiro, um.
10. Bacia unitária, tipo Saldes, completa, urna.
It. Banheira de ferro esmaltado. de 5 pés "Seleta", completa, 71. Lapis Faber para marcar madeira e estacas, um.
uma.
72. Pregos oomaii, com cabeça cie 6x6, à 24x60, quilo.
73. Pregos comun, sem cabeça (aresta), de 4x6 a 18x30, quito.
it. Banheira de ferro esinallada, "Americana", de 5 pés, completa,
71. Parafuso de fenda, cabeça chata, de ferro de 318" x 2, à 3,1/2*
uma.
x 16, groza.
13. Defumadoiro, com cabo de Faia, americana, da 2", uma.
76.
Parafuso de fenda, cabeça redonda, de ferro, 518" Sr 4, à 3" 2
Bidet de ferro fundido. interiormente esmat`aido em branco, de
14, Erma.
400 x 580 x 170 m • na completo, um.
•
Paraiwo de fenda, cabeça chata, de metal amarelo, de 518;
15. Bota para caixa dagua de 1 2 • . uma.
a
4,
à
•
1,1/4" x 10, groza.
•
16. •Brocha, tipo ingleza. para caiar, •10, uma.
77. rriimoluo de. pendia ce Campos, com 5 ms. x 0,40 x 0,08, uni,
4.7. "Brocha nacional para caiar, de pila, 30, uma.
16. Brocha nacional para caiar, de pita, 5:0, unia.
79. Pranchade petoba de (-ambos, Coal - 5 lus, x 0,40 x ot,'um. •
79, y r/tucum) ue uunça,o .Aives, coo, unis. x 0,40 x 0;07, um.
19. Brocha para pixe, urna.
tiú. ri:aut.-nau ue
20. Bucha para parede Rawiplugs, mala.
com mnS. x 0,40 x 0,03, um.
rrauchau ue tivarai,u, com 3n4s. x 0,23 x 0,075, Mn.
el. Caixa para descarga de latrita, composta de caixa, sifão, tore2. _1i/iravas ue
neira, balancin, e puchador com corrente, eorn tampa, uma.
ue 2,1/2" à 5", par.
22. Caixa para descarga de latrina, completa, sem tampa, eme
s.
Aigoutiu
cot
rama,
quito.
23. Caixa para água, com tampa, para 1.200 liteos, uma.
uumpos, com 5rns. x 0,35 x
t.,Tna
24. Caixa para água, com tampa, para 800 litros, uma.
titj . ..Laboas ur peruoa ue '.'auipu t.oiil Jut. X 0,thi,.) .X 0,035, urna.
25. Caixa para água, com tampa. para 500 litros, uma.
ui, aaumta ue perima de Cartipoa, com 5ms. x 0,0a x 0,03, uma.
26. Caixa para água, com tampa, para 200 litros, uma.
bb. ..i¡t uOaj ue peroou ue Latimo., cum Juts. X0
, 30 X 0,020, uma.
27. Couçoeira de peroba de CaMpoa, com 6 ms. de comprimento,
O. •aiwous ue pero p a cie (amimou com Sins. x 0,30 x 0,02, unia.
0,23 de largura e 0,075 de espessura, tira.
90. aa p oas ue peroba ir Lampos, com orns. x 0,30 x 0,01, urna.
91. Jatavas ue ccuro ui, _amazonas, com 4uts. x 0,35 x 0,04, uma.
28. Coueoeira de peroba de Campos, 6 ms. de comprimento, 0(11 de
largura e 0,075 de espessura, urna.
aaboas tia ceuro do Amazonas, com 4ins. x 0,40 x 0,035, unia.
93. laDott2 ue Ceuru uo Luntizuilut, , com 4ms. à 0,40 X 0,03, unia,
Couçoeira
de
peroba
de
Campos,
de
6
ms.
de
comprimento,
por
29.
az.woas ue cedro do -Amazonas, com 4ois. x 0,35 x 0,034 uma.
0,15 de largura e 0,7 de espessura, uma.
95. laboas de cèui • o ao Amazona, ruiu 4rns. cie coinprimento x a,35
x vau, unia.
30. Caibro de peroba roa, com 5 ms. de comprimento, 0,07 de largura e 0.05 de espessura, um.
96. lzUmas dceamaa, tom ;n.ua. a 6,30 x 0,64, unia.
91. '.LitoCias ue cutiaia CUIII S ius . ;tiu, u. x 0,03á, uma,
Caibros de peroba rosa, com 5 nas. de comprimento por 0.075. de
geesmira e 0.075, de espessura, um.
9. niboas uii caneia cola 5nis. x .0,30 x 0,03, unia.
99. 'iáboas ue canela cum 5ms. x 0,30 x 0,025, uma.
32.. Cola da Baia -de 1'. qualidade, quilo.
100. latiOaS de canc.a cum Sina. s 0,30 x 0,02, uma.
•r,. Cera virgem de l'. qualidade. quilo.
101. aaboas de eitile.i4 Cuia Sais. a 0,au x -0,01, uma.
34. Cliaarnona de ferro fundido, punho, tipo 5, uma.
102. aaboas puniu
ue
do rarana, COlil 'ama. a 0,30 a. 0,03, uma.
35. _Cremou de ferro estampada, niquelado, punho reto, uma.
laboaa
ue amuo ao rarana, cum 5nis. x 0,30 x 0,035, uma.- .
36. Crernona de_ferro estampado, ,niquelado, punho de argola,. uma .
1u-i. J. almas ue • pinou ao rarana, coto .5ms. x 0,30 x 0,025, apare.
7. Caibros de pitiho, dé 5m, OXO, 7x0, 05, uni.
•
lhadaa pelas duas faces, uma, 38. Caibros dn pinho, de 4m. Oxo, 07X0,05, um.
*9. Cal -virgaaa de l', quilo.
W. aaaa,I
do Paraná, coro Sins. de coniprimauto 0,30 .11
40. Unau Uo chumbo para água, quilo.
... L.)..t.i.eltumrn pelas auas laces, urna.
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N.- 0,630 x 0,01, apare-..
it-enkai d;) . 1araná..• com
ne;a, do,i, faces, unia.
t 1d 110.
10. Terr.;
li,c)!_!0,
•••
.108.. l'edr; i1o; n e,
a, umn.
109.. Carr.,.n..a estaffl p arla para veneziana, com rOsc
110. Caria.wa para veneziana, com espiga. uma.
111. Cimen:o Maná, em sacos de papel, quilo.
112.. Cinient o Perns. quilo.
113. Cimento branco Lafarge, em barrica de 150 ks., quilo.
114.. Cola para caiação, Rio rande, quilo.
115. Cola para. caiação do Paraná, quilo.
1.10. Cotovelos de ferro galvanizado, de 1/2" à 3", um.
•
117. Curvas de ferro galvanizado, de 3/8" à 3", uma.
118. Cantoneiras de ferro galvanizado, de - 1/0" à 3", uma.
119. Torneiras -de metal; completa, com uniões para manguelfas, de
:!/8" à 1". com vedamento de sola, uma.
120. Toricnras de metal, simples, com vedaineuto de sola, 1.111/4.
121., União de ferro galvanizado, de 1/2" à 2", uma.
122. lspelhas de metal para gavetas, tamanho médio,•urna.
123.' Fechos para vidraça de 0,14; 0,20, 0,60 e de im., um.
425': • Fechas automáticos LA-FONT, com as mesmas dimensõea, wn.
126..t.esso cré "Cavalo marinho", em pó, quito.
127. , Tal de. cromo, quilo. .
128. Ladrilhos em cores, hidráulicas, m2.
129. Ladrilhos hidráulicos, brancos, m2.
130. Ladrilhos para roda pé, brancos, m2.
136. Ladrilhos para roda pé, em cores variadas, nrz.
136. - -Luva de junção de ferro falvanizado, de 1/2" a 3, tuna,.
137. Luvas de redução, com as mesmas dimensões. uma.
.138. .Manilha de barro vidrado, de 4" a 10", unia.
139. Moinho para moer tintas, capacidade para 5 ks., um,
140. óleo de linhaça, GENUINO-TIGRE, quilo.
141. óleo de oiticica, quilo.
142. Ocre amarelo, lavado, extra, em barrica, quilo.
143. Ocre comum, em barrica, quilo.
144. Parafusós com porca, quadrada e sextavada,
145. Pedra açoriana para moinho, de dois palmos, jogo.
146; Pedra açoriana de 2, 3 e• 4 palmos, para moinho; jogo,
'
147. Pedra britada, metro quadrado.
148. Peneira de arame para coar areia, fina e média, uma-,
149. Peneiro para zoar areia fina, de arame, grande, uma.
150. Pia (lavatório de ferro esmaltado de branco, completa, CM A);
uma.
151. Pincel, com cabo de pau, encastoado em folha, na. 12, 14, 4.6 9
18, um.
152. Pincel com cabo de pau, encastoado em folha, chata, 12, •14, "1;0
,e 18, um..
Puchadores para gavetas, americanos, feitio argola, niquelado,
n. 90-G, um.
•
154. Puchadores, idem, idem, n. 999, um..
455. Puchadores para gaveta, ferro , bronzeado, americanas., f.ilttIO em
forma de concha, um. .
156. Pé de sapato, quilo.
457. Ripa de peroba rosa, com 0,05 de lar gura. Dar afirtf_ da21 ganas.
sura, metro.
08. Roxo-Rei, nacional, quilo.
159. 'Roxo-terra, nacional, quilo.
160. Secante "Castelo", pacote.
161. Cimalha para azulejo, em oures, metro quadrada,
162. Torneira de metal niquelado, com botão de presida 20 gr,
14 k441+, ¡

quilo.

..
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-I d' '-''.
4. Maquina de ceeVkitár- 'correias "Blanchdrr,-91bia'..' 2 2, r'2
5. Máquina de bancada para apertar ilhozep, moa. ,-. ,'•,•,..„.., .,
O. Alicate de aço, para arrancar pregos," com 3 OIS, .' do 1)ocit,, 071. -.•
7. Coleção de ierru dt., vazar; de 112,
• . • 18,
.. 1. 4..•• p. 1114
. . .818, 0116.,
-••- •
uma..
_
.
á. Compassos retos, medindo 0,5 de cAmprimeilto, una.' . ''
f,.. Lornpusoà. retos, medinda '0;23, uni'. • - '"
.•, .
10. Enxó' para carpinteire, •ns; -1, 2. -3,• uma:, - • ••• • •
•
'
'
11: Facas direitas "Blanchard% uma. " "
. ..,
12. Facas de volta "Blanchard", uma. • .
15. Ferros para marcar sola, Com desenhas, coleçào., .,..
14. Ferros para abrir charneira, coleçãp..: .. ,, !r:- .
,'. . • .
-• • i::
15. Martelos para seleiro "Blanchard", um..
.
.
16. Pedra de afiar. Coro 0,32 x 0,4, 'uma'.
17.. Plaina americana, com 0,18 de comprimento e • 12,o5 Oe 004
2'2‘---2'-'

uma.

.. .

..
.
" ,'
18. Sovelas sortidas com cabo, uma. '
19. Sposchim para desbastar correias "Blanchare,' trirO,
' . Tl - '' . .
as para seleiro, "Blanchard", uma. - '' • •
20.
. . „
21. Tesoura "Solinger", medindo 0,33 "do compritdento, unik,",'
••
1. Torno para bancada, coin 4" de boca, um.
'
2. Vasadores de mola "Blanchard", ns. 3 'e 5, um
3. PapiSis de agulha ns. 3, 4, 5, um.
4. Armações para socado, uma.
.•
5. Armações para selim, tipo inglês, uma,
.
6. Armações para sela, mexicana, uma.. ,
28. Arções para sela, campista, par.
29. Agulhas para máquina "Singer" 43-4 (sortidas); dúzia. , ,
30. Dúzias de agulhas para máquina "Singer" j6-k-1, dúzia,
,„
•
31. Algodão grosso, para suadouro, ,metro,.. • .,
a-; para máquina "Adiar", po,7,
.,,,
.
n•
32. Agulha,
33. Lona-ferro, metro. ,
34. , Corda de pita, para barrigueira, quilo.
35. Trama pintada, quilo.
:•••
36. Anilina cor de laranjá, quilo.
37. Tinta preta fenômeno, vidro.
38. Tinta preta "Rique", lata.
39. Balinazes de latão, quilo.
' 40. Botões rápidos pretos, caixa.
41. Argolas estanhadas de 2" e 112", dúzia.
" 42. Meias argolas estanhadas de 1 112",, dúzia
'
••
43. Fivelas.estanhadas, de 1", 314, 518, dúzia.
''
'"'' '• '•
44. Fivelas de latão, do 1 e de 318", dúzia.
45. Fivelas para loros de i" dúzia.
46. Fivelas de ferro, niqueladas, de 718 e 'de 314", dtizet. • ;"-`• ••• '•
•' "‘
.
47. Ilhozes grandes de metal, 5mm. caixa: •
' um.
48. Carretéis 'de linha Inglesa; n. 16,
49. Linha "Urso" n. 0, tubo.
'
; •
50. Carretéis de linha, bramia, n. 30, carretel.
51. Carretéis de linha "Corrente", Ia. 24, preta, carretai., ••
:1.
52. Pregos niquelada para selim, cento.•• .
53. Taxas americanas, ns. 1, 2, 2 112, 6,18 e 18;:maa0,
•
54. Fio pardo n. 4, maço.
55. Fio Patente n. 4, maço.
•
,;,
56. Formas para calçados, tipo americano, par.
57. Ferro retombão, um.
58. Giga. urna.
59. Facas "Tranchant", uma.
;60. Cera virgem, quilo.
61. Cera para calçado, roda.
.•
62. Ferro de enfranque, um.
63. Saca-formas, -um.
•
64. Carretilha para fingir pontos, uma.
65. Marte10 para sapateiro, médio, am
66. Sola karanbeck, quilo.
uma.
„
.
437. Sola glozada, quilo.
463. Tês de ferro galvanizado. de 112" a 3", um.,
.
68. Sola engraxada, quilo.
165. Tijolos de primeira qualidade, milheiro..
49. -Graxa para calçado, lata.
166. Telhas, tipo francesa, mitheiro.
.
70. Feltro para colchoar, metro.
-4_67. Telhas, tipo colonial, milheiro.
71. Pelo de boi, quilo.
•
,468. Telhões franceses,u m.
72. Peles do vaqueta preta, Argentina, pé.
Wriderffl IpT*1
-a
169. Tela de arame, reforçado, para cimenta arra"
73. Peles de vaqueta macron, Argentina, pé.
.
.
drado.
74. Peles de camurça, c& do telha, pé.
170. Trinchas francesas, cabelo de porco, de r a 2 112"'
75. Peles de couro de porco, da' natural, pé,
gramas,
Átlat...Tinta
esmalte,
diversas
cores,
lata
de
500
171.
'76. Raspa, letra A, pé.
•
•
Tinta
preta
paraquadro
negro,
quilo.
172.
r77. Carneira estampada, marrou, pé.
173. Tinta a óleo "King", de diversas cores, quikIr
t78 Carneira para vivos, pé.
3",
1"
a
uma.
174. Válvulas para pias, de
;79. Peles de atanado, Rio Grande, pé.
175. Vermelho lavado, quilo.
80. Vaqueta bufalada, desflorada, côr de cruza, pé.
176. Vermelho francês, quilo.
81. Vaqueta bufalada, desflorada, marrou, -pé.
177. Verde Paris, quilo.
'$2. Vaqueta bufalada, com flores, pá.
178. Verde nativo, quilo.
83. -Vaqueta cromo, côr de linho, pé.
179. Verniz copal, branco "London", galão.
84. Bezerro camurçado, abr de têlha, pé.
180. Vidro liso comum, lâmina de 1,50 x In., rind,
85. Bezerro eamurçado, amarelo, pé.
181. Vidro liso, duplo, lâmina de 1;50 x lm., uma
86. Couro de cabra, Chagren, córes *diversas, prã,
182. Vidro liso, triplo, lâmina de 1,50 x 1m., um.
87. Carneira estampada, córes diversas, pó.
183. Viga de peroba. rosa, de 5nas. x mg x 0,12, vuí-ft,
88. Carneira ettampada, para forro, pé.
484. Vigas de peroba rosa de 4bs. • x 0,1.2 x 0,12, uma:
89. Peles de porco, côres diversas, pé.
486. Zarcão de primeira, quilo.
• 90. Oleo para máquina Singer, lata,
91. Cadarço de Bobo para • barrigueire, metro.
Grupo 1X - Material para effeindi aprest~,
.92. Cadarço de liOho para silha, metro.
,f
93. Cadarço de algodão para rédeas,.metio.
Máquina de costura "Adiar", modelo 30-7, uma. )
de
saloia
para
eharyete,
94.
Armaçião
2. Máquina do costura "Singer", modelo 1Õ-B-1, Pated
. 05. TAXI ~Gla 31. iil-cw,fiA.
a-11k~ amtgla INpean alggekl AA.& 3~,
t
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P7. -Pregc d 10x10, quilo.
164. Chave de parafuso Stanley, c/catraca, n. 16, c/6"; -de)k Algodão para forro, metro.
uma.
99. Fechaduras para pastas, ema.
165. Nível metálico Stanley, n. 36, c/12", de comprimento, um.
100. Botões de -pressão, caixa.
166. Prumo de córda para carpinteiro, ns. 3 e 5, ura.
101. Cola Allebelin, lata.
167. Prumo de centro, para carpinteiro, um.
102. Grampos com jogo, niquelados, dúzia
168. Trena, fita, de linho, c/20 metros, uma.
103. Grampos sljogo niquelados, dúzia.
168. Barrilete de parafuso, tipo reforçado, para banco de carpinteiroa
104. Verrumas para arco de pira, números 3, 4, 5 e 5, uma.
uni
105. Serrinlia de volta c10,70x0,007, uma.
169. Parafia-o de prensa de banco de carpinteiro, n. 26, um
106. Serrinha de volta, e10,70x0,005, uma.
107. Broca com Laste para/ela, dé de 518 da diarriatro, Universal, 170. Repudias Stanley, uma.
171. Escala a: arnica, zig-zag, c/2 rIjs. , n. 812rn. urna.
n. 6, para carpinteiro, uma.
172. Badame para carpinteiro c/1/ 2", de largura, urna.
103. Idem, idem, de ns. 7 a 16, uma.
173. Idem, idem, c/7116. 818, 516, 114; 3116, 118, uma.
109. Sandalo forte, quilo.
174. Almotolia de pressão c/bico curvo, de 1/2 litro, uma.
110. Verniz Neolin, de diversas eôaes,
175. Ferro raiado. para plainas de dentes, c/2", de largura, um
111. Anilina meta, soluvel, em alcool, air,falla alemã, quilo
176. Faca deatadá. Ciiãhu para cortar folha de madeira, um.
112. Pasta Clin, para limpesa, lata.
177. Raspador Stanley, de mão n. 0, c/3" de largura e 4" de comprin
113. Serra de fita. sem fim, do 0.01, metro.
rueato, una
114. Idem, idem, de 0,150 a 0,400, metro.
178. Tesouro, para funileiro, c/12". uma.
115. Limas triangularc., s, marca KF, de 4" a 10. uma.
116. Vara meia cana para.creinc n na, de 1,50 a 2.00, is ia),
170. Compasso de volta. Fara medidas internas, com 8", uni.
180. Idem, idem com
117. Plainas ajustaveis, Stanley, a. 8, 6 e 3. uma.
um.
181. 1:ompaaso de volta rim% medida externa, com 8 e 10", um.
118. Plaina mcvei, do marchear, Stanley, it. 18, uma
18a. Ferro de pila as. 4 a 10, um.
119. Plaina circa:ar Sta-nley n. 113, urna.
183. Idem, ideie as. 12 a 18, um.
120. Goiveta Stanley n. 55, um.
191. Escarlador de romã para ca rp inteiro, de .1/1", 5/16, 3/8, 4/16,
121 Raspadores Stanley, cabo duplo, corpo da ferre. n. 80. um.
e 1 /2", uni.
Raspadores Stanley, cabo duplo, base de madeira, n. 6 1 , um •
123. Cortador ajcstavel, Stanle:v, n. 151. uma
185. Diamante ama', v idraceiro. ns. 2 e 3, um.
12;. Cortador ajustavel Stanley, universal, n. 67, um.
186. Serra circular. marca Balança, corri 0,35 x 0,003 e 1 3/16"
nel
1?5. Plaina raspadora. de 2 cabos. Stanley, a. 12, urna.
fure, urna.
Travadeiras, Stanley "Pistol" Grip, atiláveis, ns. 42 e 43, 187. Idem, idem, com 0,30 x 0.003 e 1 3/10" de diâmetro no furo,
uma.
urna .
127. Arco- de pila com catraaa oculta Staalea, n. 811, c; 12", de vol- 138. Idem, ideio, caril 0.20 x 0,002 e 5/8" de diâmetro, uma.
ta, uma.
180. Banco pau,. car-pinteiro, construido com , peroba de Campos,
equipada cum urna prensa lateral, com parafuso de ferro,
aR. Arco de pila, com catraca de caiaa, Stanley, n. 019, cata 10", de
a. 30 e mia% de taipo, com caixa e corrediça. parafuse
volta, uma.
de ferra. a. 26, obedecendo as dimensões seguintes com"
Broca de -mão, Stanley. n. 615, armação paralela,- aarrate duprimaria) ant. e 50,. altura, 0.80 e largura 0,55, um.
plo,. uma.
190. Rebolo c;.in 16" de diâmetro x 5" de espessura, equipado con1
Martelos Alba ns. 41, 42. 43 e 44. um
Esquadro de ferro niquelado, Stanlay, Com cabo dr ferro, ao.`.- 191.'1 : unta caiaa de ferro, fundido, com pedal e manícula, um.
alba macitnica com capacidade para suSpender 1.000 quilos,
meros 12, cont 6". uru.
uma.
•
Esquadro Stanley, o/18", um.
10?... Talha meei:bica para suspender 50 quilos, uma.
183. Esquadro, combinação . Stantey, n. 21, c/12". um.
101. Escala com calibrador, um pe. quatro dobras, i" de largura,
1a4. Suta Stanley, n. 23. c/cabo de madeira e r/8". uma
marca S:aulay, n. 3? E. .M.. de. madeira, uma.
taa. Esquadria, Stanley, de ferro niquelado, para carpinteiro. &t,",
• a
um.
105. Escada -.1e abrir, Americana, para dois metros de altura, uma,
196..
Idem,
idtmi
da
4,
metros.
uma.
.
.
Secroie de traçar, "GaaVes", c/22", din.
197. laia co Imanai automática Gordel .Prattes, uma.
157. Serrote c/costas, "GreaveS", c/12", um,
198 Alicato de força dupla, de 7" um.
1a8. Serrotinho, cleabo redondo, cj8", de lamina, um.
199. Groza meia cana: letra .car p inteiro, com 10' de comprimento,
130. Enxó de fuzil. c/cabo, as. 1 e 3, um.
uma.
10. Compasso de ponta, para carpinteire, de 12". um.
111. Sargento de ferro. tipo reforçado, para carpintri ao, com 2rns. da 200. Idem, ideie. cern 12" de comprimento, uma;
201. Assentadores de aço de 1 a para forja, de 2", 2 1/2 e 4", dd
comprimento, uni.
- safra, um..
1:2. Idem. idem, e/ 1 metro de comprimento, um.
202.
Alizaclores
do aço de 1, de 1", 2 '2/12, 2 e 3", de safra,
1;:;. Grampo de ferro, tipo reforçado, para carpinteiro, de 6, 8, 10, 12,
111113.
14 e 16", um.
203. Bomba de p ressão, melai de 1, para desentupir canos.,
1. Formão Stanley, biselado n. ?O, ri?" de largura. um .
uma.
Idem, idem, oll" e 314", 1" e 112, 1", 78", 314" 518", 12", 204.
4n:ilação
de serra, para cortar ferro, uma.
3/8", 1/4", um.
205. Bigorna de aço, de I a de 10", de 20 e de 25", com espiga¡
1;6. Ideai, ideia, "Greaves", c/as mesmas dimanai:ias, um.
para serem embutidas em madeira, uma:
117. Goiva "Greaves", cárie interno, c/cabo, de 3, 5, e 7/8", de lar- 200. Bucha universal. marca Schsvinge, n. 8, de 2, 3 e 4 grampos,
gura, urna.
urna.
Idem, diem, de 1, 1 e 114, 1 e II?, .1 e 38, 1 e 5 1 8, 1 e 314 e 207. Cavalete de aço de I a de 8", 10, 20 e 25" de safra, um.
1 e 7/8". de largura, Urna.
208. Catraca de aço de ia para adaptar brocas Americanas, uma.
209. Chave do corrente Jacaré, as. 1, 2, 3, uma
Goiva "Greaves", ~te externo. c/cabo, com.3/8, 5/8, 7/8, 1, 1 e 210.
Chave ingleza, sup erior, de 6", 10, 12, 16 . e 18", uma.
1/2, 1 e 3/8, 1. e 5/8, 1 e 3/4 e 1 e 7/8, uma.
211. Chave de grifo, p ara tubos, de 8", 10, 16 e 26, uma.
1::;,").
.arlepa, cêpe de Gonçalo Alves, com 0,70 x 3" de largura, de 212. Contador ein rotação, superior, um.
ferro "Greaves", urna.
213. Calibre vulgar. marca Coltimbus, um.
Corta fio de aço de ja, de 6, 8 e 10", um.
151. Reboto, cêpo de Gonçalo Alves, c/0,50, ferro Greaves, o/ca0a 214.
215. Contra molde de ato para forja, (modelar ferro redondo), de
de 2 114", de largura, um.
1/8 a 3", um.
1 -.2. Plaina, eépO de Gonçalo Alves, c/0,20 de comp. e capa 0/2" de
216.
Idem,
idem, modelar em ferro sextavado, de 3/8 a 1
largura, ferro . Greaves, uma.
uma
217. Idem, idem,- modelar em ferre quadrado, de 1/2" a 2", 1/2",
um.
15a. Guilliera
cèpo Gonçalo Alves, .00,26, de comp., x0,09 de ai- 218. Degoladores de ZWO de la, de 1/2 a 3", um.
til
219. Estojo do tarrachas, para abrir roscas, completo, de 1/4 a t's
7/8" de 'amura, ferro Greaves, um.
e 1/4, um.
151. Junte. ,
u Gonçalo Alves, c/0,65 de comp., ferro Greavei
220. Estojo de tarrachas, completo, para roscas, de 114 a 1/1(n,
_era
tIt 7/8", de largura, uma.
um.
155. Pedra caildirunclum, para amolar e afiar o/8", uma.
221. Estojo de tarrachas com p lete, p ara roscas, a esquerda, de IR
156. Pedra carburundum, para amolar e .afiar goiva, o14,",
a 1/2","
157. Pedra Turca, para afiar de G" x 3",. uma. •
222. Estojo de tarrachas, para abrir roscas /luas, de 4/11 a 1/21%
158. Toren ez para carpinteiro, c/6", uma.
152. Alicate de ponta 'Chata, c/8", - mu.
223. Estojo de tarracha para abrir rosca de Gano, lie tia" a 31:r
160. Caldeira n. 3, para derreter c6hi; tuna.
um.
101. Caldeira n. 5, para derreter dna, uma. '
•
41,82. Chave de parafuso Stanley, n. 20,,c18", de lapnoa, non,
11154. Forja, com pletli com Ye
atil‘d4r4 09411445.439
PM& do Wh
183. Ideei; idem, coca 10, 12 e 18", ubá.' • 11.24)
0.80, uma. '

i.
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a

para 1/2 litro,.
325. Lam p arina Primusycom serpent:na, capacidade
a.
i e 2.11tros uma.
2W. Máquina para 'furar ferro, marca Sabwinge, conjugada
motor, bucha universal, com capacabde para adaptar liava
.cas Americanas, de 3/16 a 1 1/4 de polegada ., um.
Máquina para furar ferro ;,pequena, uma.
uma.
•
r a c. Máqua para furar ferro, manual,
a2a. Maonina para cortar feri-o • em chapa, de 2ni x 1m., por 1/2"..1,
espessura, uma.
aa0. Máquina para cortar e .endalcar aros para rodas, com capacidade para curvar cbaaas desde 3" x 5/8, uma.
231. Máquina irava aailainaa, conjugavaa a molar Schwing, uma-.
aaa. motores elétricas GE, 4.:e 3/4 hP, do 1 TIP„ de 2 HP, de 3 HP e
do 7 Hl', um.
Máquina para cortar tubo n. 1, 2 o 3. unia.
2a1. Molde de leo, para modelai . em redonda, ta:,, 3/16 a 3", um.
Molde de a ,, a, pr a a rami a!ar can quadra...1o, do 3a3 a 2'', um.
236. Marretas, de 3. 5 a 8 qw:las, uma.
a37. Malho com 1 aas lades, e com degalralor, de 2, de 3 o de, 5
quilos, um.
238. Mar:clo para tarjar, (e 250 gramas, de 1 quilo de 1 1/2 aude
o do e ridos. um .
2.31). Marido especad, para faaea farra atras. Fraveas. um .
I e 2 5 0 tramase 1/2
lO. :iartelo cum cabeça paia ara abites, P e
um.
•
•
Nivel de ferro, para trabalhos em quenie de 12 - . um.
2
aia.. Parafuso mitaaaaaiaiao, 1 a, a 5,eri1icaçao •te rOt-, ..as,
2,a. Res soa de aça, ara aada, de•Oal0 e 0,50, uma.
214. Sala do aço, paaa tarreaaa uma.
255., Snéca de açu. para martelar cabe-as d:; paural'usoa de 0,40, 0,30a
c7 20, urna.
Torno • de faera, para ferreiro, de 1 ai 0,20 'a 7" de boca,'
aura.
217. Tanta de ferro malcave!, CJIII boca ca;aaaa de açu, Para bancada, com movimento, para favor-tas paga:fies, do 6 de
, boca, -um.
2"!aa Terno pequeao manual, de 1 -a ljr fie boca, um.
21a. 'aunai para, zivertar tubos, marca Rria-Toolwalaa um.
20. Trena do ace, com 20 metros, uma.
2a.!. Tesoura para cariar folha, de 8" de 10 e de 12", unia.
25a. Tesoura para cortar crina, superior, uma.
25a. Um - aparelho completo, pina solda a oxiganio, um,
251. Aço ráp ido emaciai, para ferramenta de' torno '' . aao ia:adia:doa
rjo 112- , da 5. de 3'4, de 718. de 1" e ae 1, 1;2", quito.
255. Aço do 1, aata molas e ferrananaas de corta, redondo, de'
1,16 à 2 -, quilo.
236. Aço especial, chato, p ara moias e dernaia, ferramentas, de
112 x 118, 518 x 18, 314 x 5116, 718 x 3116, 7 1 8 x 114, de
1. e 111 1!8, 1 112 x 3116, de 1 112 x 5,16, 2 x 3116, 2 1a2
x 114, (atilo.
2-13,7. Aço especial, saaaivatio, de.1 114 e 1", quilo.
25a. Algarismos de aço, de 1;2" e de 318", coleaão.
252. Alfabeto de aeu,•de 318" e de 112", coleção.
260. Alicate „para alar g ar cano do chumbo, ue 10 e 8", um.
261. Acido muriático, litro.
262. Acido sulfúrico, litro.
2aa, 'Arruela de aço. -de pressão, com, de 118" à 1 è 111, quilo.
261. Areia de 1 3fundição,. quilo.
265. : !• Arratelas de ferro, de 1a1" . ti 1 e 11a", quilo.
266. Arrebites de cobre, de 3 : 4" x 3J16, à 3" x 112, quilo.
267. Arrebites de ferro, de ali" 3 3 x 112. quilo.
268. Alumínio e mchapa. de 2m. x 3m. x 1/8", de 2 cms. lm. x 1/6"
2G9. Broca. americanas, para tarar ferro. de 1;16" a 1 1/4, uma.
270. Cobre chi chapa, até 2m. Ira., quilo.
271. Cobre em barra, vergalhão de 1 1/2", de 1" c do 3/4" quilo.
272. Corrente de ferro patente, de elo, de 1/8" a 5/8", quilo.
272. Correia balata de primeira, para máquinas, de 1 a 3", metro.
272. Cedinho especial para fundiçao, com rapaciaade para" 5 quilo.,,.
3 quilos e 2 quilos, um.
273..Discas de esmeril de primeira, grosso, médio e fino, para .ser
adaptado na máquina de esmeril, marca Teichrtgreger número 1.8,15, um.
274. Estanho marra Carneiro, quilo.
275. Escovas de aço, grossas, médias e finas, uma.
276. Esmeril em pó, grosso, médio e fino, lata.
277. Limas bastaria, chatas, da 8" a 18", - uma.
278. Limas bastardinhas, meia cana, de 6" a 16", uma.
279. Metal patente de primeira, quilo.
2K0. ,Ferrtaredondo-de primeira, de 1/8" a 2"; quilo..
281. Fero quardrado, em vergalha° de 1/4" a 3", quilo.
28'a. Farol' chato de primeira, em barras de 3/4" x 1/8" a 3" z 5/16",
quilo.
Ferro-ei T, de 3/4" x 1/8" , a 2, I/2açx 3/8" :(20•My.,
Ferro em T de I" x 3/16" a 3" x 3/8", ttifiI:).'• • a' a
Ferro em Z, de 1" -x 3/16" a 3" x 3/8", quilo.
a

rt4t3.;'
.

4).."

2.634

_,
Ferro em U, de 1" x 3/16" a 3" x 3/8.2,
guri°.
Ferro em chapa de lm. x 1m. a 2m. :x
Limas munas. chatas, de 8" a 18", uma. I .!
Limas triangulares, bastardas, de 8" a 1.6?!,,tinaa.
Limatão redondo, bastardo, de 8" a .18.",
Limita() redondo, bastardinho, de- 8" a 18", um.
Limatiio redondo, murça, de V a 18", um.
Grupo X — Material elétrico, artigos de: ituntinaedo, telefone. ga

286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.

V' '•

1. Aparelho telefone "Kellog", completo, um.
2. Aranaa de metal para abat-jour, uma.
3. Abat-j ourde ágate, um.
.4. Abat-jour do 8". porcelana, um.
5. Bocal fixo GF. um.
6. Bocal tami chave GE; uni.
7. Bota() rara lig-eao de campainha elétrica, a fixar

13 ti Pnr èiddp

8. Chava da 2 navalhas para telefone, unia..
.0. 1,11tIVO Cie um polia urna!
10. Ch av e f.le utui i,a'•aa caia.
, para trabalhq
aço, do primaira. cabo com isolamento
11. Alicrda
,tariaao,
um.
rn
faça
da
-„o
•
tala cão de luza GEauma. 12. (am.a mouca, .a : , a.a,
13. Chav:, tritas..a. , 1-r . in., *alaa. ao de força; motores, marca GE,'
1 a . Chaa ? t ri Lisa. ,:r, aaa a : a, aura força -de '220-GE, uma:
uma.
.
la. Calamita para litro 'létnica, de 1/2" até 1", metro.a.'
16. Chilas para in,aalaeila de luz, par.
17. ates 1,¡ara irazialaaao de força, par.
laa Campainaa alalraai Iam:alada da 6". urna. • • Ie. Cano preto-eia-aH. para conduzir força elétrica, para 'emblitt%
,
em pa,aaaa, tie 112" a 17, metro.
Caba,
ananpados
rara
força
eletrica,
para
instalação
interng,
20.
,
os. 9, 10 c . 11, mata°..
encapado, na. 8,
Cabos
para
força
Wh-ira,
instalaNri
externa,
21.
- - 9 e 10, metro.
.
.
22. Fio n. 14. de cofre, aailo.
interna, metrci,
23. no da e Ob i' e encaaado. ns. 8 a 16, para instalação
24. Fio de cobre encapado para inatajação externa,. ns. 9 a 20, metr4
aG. Fio 1M, de ris. 8 a .1G. de cobre. quilo,
27. Fio flexavel de primeira. anilo.
'
28. Fila imilanle alE, melro.
.
uzi\
ti
a::
para
força
de
120.
uni.
r
2a.
30. Vai a,...,,,aade. para campainha elétrica, n. 14, quilo.
•
21. Fuzivel Gr., para força de 220, um. ' • • ••
32, Ferro elétrico de engomar. tamanho . rné.di. o,,, uni... •
•
Isolador para talefono,
34. baninadas Cdf., para . orça •de 120 e 220, de 50 a 200 velas, unatt•
35. llo5..1a : (3E, 1,1
36. 11.014. 1:1i;a. uma.
searts "Calumbia" ou similar, para . telefone, par.
38. Parafusos para elites, par.
39. Segurara-a lo fusivel 'de uni polo, urna. , a
40. Pomada ''ecorrento, uma.
urna..
41. Rolha-tusivel.
,
.
. de 10. 20 e 25 amperes,. GE,
ir=

4.•

3

.

G.1.1¡;• J

.. • • •

— 1?•-tup-us, ePktir:ns,' ar . etariiihos • e 'atatacm

ep?

esportes

Agunias para in:qtrina "Singer",. de costura, dúzia.
Agulhas para coaturar a mão, dúzia.
Bota ,. da osso, aranco,
florzegains do ;danado ainarolo, de ns. 35 o AN par.
llorzaaailas'de acaro prole. par.
G. Bola ria ftaaball —Nava-dial". ris. 2, 3 e 5, uma. •
"'Nacional". a.. 3, . uma.
7. Bola
8. Brim mescla suariam . ; cor inalleravel, meara). • •
9. Brim raqui "Caçador". metro. '10. Prim caqui "Cavada'.."; 'maleta•,
r, Metro.
11. Brim zoaria, trançada. cor inalteravel„ suPétio
12. Pomba. da morna para encher bolaannia. • ,„ • .
13. chapim da palha, aba larga, para campa. um .
de azul e branco, pare foot-ball, uma.
14. Camisa d ..m eia
15. Carna-...a • da ' dia: para . lieriores de to . a 18 ailoa, s de zefir, superior,
um sa pricirrio, com gola pregada 'e 'bolinho do lado
• aliara de ncito (cólarinho pregado), uma.
Calção
de
brim
'superior, para foot-ball, tipo oficial, um.
16.
17. Camisas-sem mangas. cor -azul clara, pano superior, para ginastica tendo ao centro, aia -formo almpezoidal, as iniciais
A.A„8, unia.
.
.
18. C.aleGes de brim branco, para ginástica, tipo oficial, para' menores de 10 a , 18 anos, 'urna
19. Camara de ar para ho l aa - de faotaball 0.'2;3 e 5, uma:
20 chuteiras pari. foot ab:t11, par. • ,
21. Cinto de amaro corri fivela niquelada,'Juna' Ia • ..,
'UDU . ' 4
22: Colclia ade aalapa5o para solt e'ao
"
.'• -"'
23. .Coberlar dê la,-verae-ollya ` um.
24. Cuecas para menores ac aill' a IS • alSoa (agoditrabtéladi0Valinft.,
a5. Colchão da capim, com capa de zefir, superior, para, solteiro, poli
1.
2.
3.
4.

813-

.querdo

•• •
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26. Chinelos de liga, um.
27.
oouro, par
Fçonha
cretone, para solteiro, uma.
29. Linha branca, Clark, caretel de 500 jarda, une.
36. Linha branca, marca "Corrente", paretel de 500
Jarda*, mit..
31. Linha cáqui, marga "Clark", caretel de 500 jardas,
tiaa.
32. Linha Caqui, marca "Corre.ide-, carretel de 500 jarda*,
um.
33. Linha preta "Marli-. carretel de 500 jardas, Unl.
34. Linha preta, marca "Corrente", carretel de 500 jarda., usa.
35. Lençol de cretone para solteiro. um .
36. Máquina Singer, com 2 aveias, para costura, uma.
37. Máquina PFAF, com 2 gavetas, para costura, uma.
38. Máeplina Jowel, para cortar cabelo, na. O, 1 e 2, uma.
39. Meias erflas para namores de 10' a 18 anos, par.
40. Meias de algodão, efir marron, para menores de 10 a 18 anos.
par.
41. Meias para jogo de futebol, fortes, superior, cor azul e 3 cintas
brancas, par.
42.. Pijamas de zefir, superior, para menores de 10 a 18 anos, um.
43. Pijamas de flanela ; superior, para menores de , 10 a 16 aum„.
urn.
41. Rede para Volley-bail, de 9,75 a 0,915, uma.
45. Petecas de couro, diversos tamanhos, uma.
46. Aparelho completo para jogo de "Bola ao Cêsto" e respectivo
madeiramento, postes, grades etc., tamanho oficial, uin„
47, itède s'uperior, para jógo de Ping-pong, uma.
48. Bolas superiores, para jogo de Ping-pong, uma.
:45. Raquetes para jogo de Ping-pong, uma.
50. Dardo -Nacional, um,
51. Vara para salto, tipo oficial, fabricação nacional, uma.
.52. Tamancos, par.
53. Travesseiros de marcela, pano riscado, superior, um.
54. Travesseiros de paina, pano riscado, superior, um.
55. Travesseiros da cortiça, pano superior, riscado, um.
.56. Tesoura para aliViate de 7" Solinger, urna.
67. Tinta preta para marcar roupa superior, litro.
58. Tinta branca, para marcar roupa, superior, litro.
59. Uniforme de brim mescla superior, sendo calça comprida, gatadota e casqueti, tipo oficial dos A. A., um.
40. Uniforme de brim cáqui Caçador, sendo calça comprida, túnica
e casqueti, tipo oficial, dos A. A., um.
61. Distintivos para uniformes, de brim cáqui, 1 0 e 20 anos, do
Curso Profissional, dos A. A., um.
62. Distintivos para uniformes de brim cáqui, 1 0, 20, 3°, e 4° ano,
do Curso Elementar, dos A. A., um.
63, Distintivos para uniformes mescla, para os 1 0 e 20 ano do
Curso profissional dos A. A., um.
4. Distintivos para uniformes mescla, para os 10, 20, 30, e 4°,
ano do Curso Elementar, um.
65. Feitio (mão de obra) para um uniforme de brim mescla-ooniposto de calça comprida. ganclola e casqueti, sendo o aviamento por conta do fornecedor, dando apenas, o aprendizado, a fazenda (o córte da fazenda, será feito no Estabelecimento, peio fornecedor, que conduzirá por conta e risco a sua oficina, com prazo para entrega ao aprendizado,
no Almoxarifado), vide n. 59, um.
Ga. Peitio (mão de obra) para um uniforme de brim cáqui
composto de calça comprida, túnica e casqueti, sendo o
aviamento por conta do forneeedor, conforme está no número 6L) - Vide o n. 60, um.
01. Feitio de camisas de zefir (mão de obra), sendo o aviamento
por conta do fornecedor, dando o ap rendizado, a Fazenda,
sondo o corte, será feito pelo fornecedor, no Estabelecimento que conduzirá a sua oficina, por conta e risco, com
prazo para entrega no Almoxarifado, uma.
A. Feitio de Cuecas de zefir, idem, idem quanto ao H. 87, uma.
60. Feitio de pijamas de zef ir, segundo as condições do n. 67,
um.
70. Feitio de um lençol de cretone, sendo o aviamento, por conta de
fornecedor, conforme está estabelecido no n. 65, um.
71. Aventais de cretone, para médico, dentista, enfermeiro, ata.,
um.
.4ditamento ao Grupo VI - Veículos, arreios e accessória, •
(Peças para caminhão Ford tipos 1929 e 1036).
31. Agulha para válvula de câmara de ar, uma.
32. Arruelas de p ressão, de 1/4 a 1", uma .
.33. Amianto, um.
. adjutor, um.
Arruela de encosto para braço de direçlki, 1:=4,
Braço de direção, um.
37. Braço de manga ,de eixo, um..
J. Bucha para manga de eixo, uma.
32. Bucha de metal para . biela, uma.
40. iaengala, urna.
41. Bengala, uma.
42., ' Buzina eletrica, 11=1..

.43. Braço de freio, um.
44. Braçadeira de mangueira I adem...d.,
46. Bois para carburador, ume.
46. Betúvia,. quilo.
'FT. Cortiça para junta, mos.
48. Cabo positivo para bateria, um.
50: Cabo negativo para 1. ,Weria, um.
51. Cabo de velocímetro.
t52. Cabo chave de igniçá., um.
53. Cremalheira. uai,.
54. Cinta de freio ue bisa, metro.
, 55. Cinta de freio de pé, metro.
56. Condensador, uni.
57. Correia para ventilador, unia
58. Corrente para roda, par.
59, Chaveta para mola de motor de arranco, uma.
60. Chaveta para ponta de eixo trazeiro, unia.
61. Camara de ar de 30x5, uma.
62. Câmara de ar 7 x 50-20 e 4 x 50-21, urna.
63. Contrapinos de i'erro. tamanhos diversos, um,
64. Câmara de ar para Ford V 8 1938, urna,
65. Distribuidor', um.
66. Engrenagem leque (Setor), urna.
67, Esmerilador de válvulas, um.
68. Graxeira, urna.
, 69. Junta de tampão, urna.
70. Junta de carter, uma.
' 71. Junta para caixa de mudança, Uma.
72. Junta de tubo de descarga, uma:
; 73. Junta para tubo de admissão. uma.
; 74. Jumelo dianteiro, uni.
75. Jurnelo trazeiro, um.
76. Junta universal, uma.
77. Limpador de para brisa, elétrico, um,
, 78. Lâmpada para farol, uma.
79. Lâmpada trazeira, uma.
80. Manga de eixo, uma.
81. Manga móvel, uma.
82. Mola de segmento, uma.
83. Mola de segmento lubrificadora,
81. Mola para motor de arranco, uma.
85. Mola espiral para freio, urna.
86. Mala mestra, urna.
87. Mola mínima, uma,
38, Mola mínima, uma.
89. Mola auxiliar, uma.
90. Mola especial para válvula, uma.
91. Mola especial para braço de direção, ume;
92. Mangueira para radiador, uma.
93. Pino de manga de eixo. um .
94. Porca de castelo, rosca fina, de i 1/4 á
SeAaran 0~49,,
uma.
95. Parafuso, rosca fina, de 1/4 a 1", um.
96. Pneumático 80 x 5, um.
97. Pneumático 7 x 50-20, um.
98. Pneumático 4 x 50-21, um.
99. Pneumático para Ford V-8, 1938, uni.
100. Platinado. um .
101. Roliman para ponta de eixo trazeiro e dianteiro, Ittulaj
102.. Roliman para caixa de direção, um.
103. Rebites de cobre, um.
104. Rosca sem fim (bengala de direção), uma..
105. Saca-roda, um.
106. Saca-válvula, um.
107. Vela, uma.
108. Renova brilho, lata.
109. Camurça, uma.
110. Barra de direção, uma.
Hl. Macaco mecânico, um.

r,

Grupo XI -

lftiquinas agrícolas, ferramenta e utensatoe 71~21ffli

1. Arame zincado ns. 12, 14 e 18, quilo.
2. Arame farpado n. 3, rolo de 400 metros, rolo.
3. Alicate para cortar arame, de 0,20, um.
4. Aparelho marca "Page", para esticar arame, um.
5. Bomba Vita de iate continuo de 10 ms., de altura, uma*
7. Bebedouro Senun, com concha niquelada, um.
8. Bateria de arroz, manuel, uma.
9. Cadeado Yale reforçado, para portão com e chaves, um. ,
• 10. Corda torcida n. 5, quilo.
11. Cordel superior n. 2, quilo.
t12. Cabo para machado, um.
,41111. Cabo para picareta, um.
14. Cabo para enxada, um.
0. Corda de pita, para cabo grosso, quitei.
16. Desintegrador do milho "John Deere Dalin", manual a. 1, alte,
17. Debulhador de milho "Corznick", um.
48. Enxada Jacaré de 2 1/2 libras, urna.
49. Enxadão Jacaré C-40, um.
.
. Foices as. 10 e H, uma.
. Faca para cortar capim, nata.
E Fada de mato, grande, um.
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23. Grampo para cerca, quilo.
54. Machado Collens de 4 libras, um.
25. Mangueira de borracha de 1/2", protegida de arame, adaptavel a respectiva torneira, metro.
BRAZILIAN AMERICAN, S. A.
26. Regador de ferro zincado, com chuveiro, para 10 e 20 litros.
28 DIAS DO 10% Dir
um.
A
' , .ATA DA 'ASSEMBL ÉI GERAL ORDINÁRIA, REALISADA AOS Á litTA BUENOS AI'.
}TORAS,
NA
SEDE
SOCIAL,
OUTUBRO DE 1938, Ás 17
27. Seringa veterinária de Manguinhos, com 2 agulhas, uma.
RES N. 287, reoae
28. Tecido de arame galvanizado, de 2", largura de 0,60 e 2 metros
de altura, metro.
Aos vinte oito dias do Inês de outubro de 1938, às 47 horas, na
29. Tela - Caracoa malha de 15rnm., fio 14, metro quadrado.
sede social, à rua Buenos Aires n. 24, loja, nesta capital, presentes,
30. Idem, idem, malha de 10 mm., metro quadrado
acionistas representando por si e seus procuradores ações do ea-i
32. Tecido de aramo Pagé, tipos 9 x 33, 12 x a8, e 12 x 39, metro pitai social, conforme consta do livro de presença, o senhor G. Le
, cons.
quadrado.
Landsber g, diretor gerente, responsável da sociedade, declarou
33. Alfange com cabo, um.
tituida a assembléia e pediu aos senhores acionistas que indicassem
34. Ancinho com 8 dentes, une.
um dentre êles para presidir a assembléia, na forma dos estatutos.
35. Ancinho com '12 dentes, um.
Foi então escolhido, por aclamação, o Sr. Dr. Luis M. S M. Guimarãee
36. Ventilador manual. para cernia um.
que convidou para secretários respectivamente 1 0 e 2° os senhores
Secretaria do Aprendizado Agrícola do Rio de Janeiro, 20 de Nilo Jaime Pereira e Osvaldo Guimarães, que aceitaram e tomaram
assento junto a mesa. Assim constituida esta, o Sr. presidente d e
dezembro de 1938. — João Condido Borges, escriturário.
-clarouqesfindaembléiraos.eguint:dacor m
diretor.
Visto. — Agostinho Volte,
al do Comércio", nos
as publicações feitas no Diário Oficial e "Jorn
dias 13, 14 e 15 do corrente ano: eleição da diretoria e Conselho Fiacal; deliberação sobre as contas e relatório da diretoria; parecer dd,
Conselho Fiscal e balanço das operações do ano de 1937 e mais o
1WINtST11110 DO TRABALHO, INDúSTRIA E COMÉRCIO que
fosse apresentado à deliberação da assembléia. Em seguida deu
a palavra ao Sr. 1° secretário que procedeu a leitura doe documentos
Departamento Nacional do Trabalho
seguintes: 1 0 Aviso de que os documentos de que trata o artigo 1474
do decreto 434 de 4 de julho de 1891 se achavam à disposição das
A firma B. Léo Antoniette, estabelecida com negócio de tintuOficial e "Jona' rio Corne.
acionistas, publicados no Diário
-rie á rua da Constituição n. 6-A, nesta cidade, porém, não encon- senhores
l a convocação da assembléia; publie
cio",
em
20
de
julho
de
1938,
2°—
trada nesse local, fica notificada de que, de acordo Com a decisão
Comércio", de 30 e 31 de !azaste
no Didrio Oficial e "Jornal doconvocação
proferida no processo DNT 21.206/35. ao: multada em 1008000 (qua- cada
da assembléia publica
a
e
1
de
setembro
de
1938,
30
—
2
trocentos mil reis), nos termos do art. 13 do regulamento aprovado cada em 27, 28 e 29 de setembro e 13, 14 e 15 de outubro de 1938,
pelo decreto n. 21.364, de 4 dê maio de 1932, por haver infringido 4° relatório da diretoria e balanço geral. O senhor presidente em se,
o disposto nos arts. 1° e 10 do mencionada regulamento, conforme guida dá a palavra ao Sr. Nilo Jaime Pereira, relator do parecer ri
ficou apurado peia fiscalização procedie fa no seu estabelecimento co- Conselho Fiscal, afim de que proceda a leitura do parecer, cuja teor
mercial, do que pelo presente lhe é dado ciência, para os efeitos do é o seguinte: Os membros do Conselho Fiscal da Brazilian American,
estabelecido no decreto n. 22. t31, de 23 de novembro de 1932.
S. A., infra-assinados depois de terem examinado detalhadamente
livros, contas, documentos e balanço referentes ao ano de 1937,
Segunda Senão, 20 de dezembro de 1938. — Alfredo de Castro os
declaram
tê-los encontrados em perfeita ordem e exatidão, pelo que
Winz, diretor de Secção.
propliem que sejam aprovadas as contas apresentadas pela diretoria.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1938. Dr. Luiz M. S. M. Guimarães.
Terminada a
— Nilo Jaime Pereira e Osvaldo da Silva, 1 0 suplente.
Departamento Na j ional do Trabalho
leitura desses documentos foram postos em discussão, relatório da
diretoria, balanço e parecer do Conselho Fiscal, e niguem pedindo a
A firma Lopes & Albaeete, estabelecida com negócio "de fábrica palavra,
foram submetidas a votação e -unanimemente aprovados. O
de calçado á rua do Senado n. 70, nesta cidade, porém, não encon- Sr. presidente
declara que vai se proceder a eleição da diretoria e q3;
trada nesse local, fica notificada de qu e , de acordo com a decisão Conselho Fiscal e suplentes para o ano de 1939 e pediu aos senhores
proferida no processo n. 4.065/35, foi multada em 608000 (sessenta acionistas para se munirem de cédulas. Recolhidas estas é apurado o
mil réis), nos termos do art. 19 do regulamento aprovado pelo de- seguinte resultado: diretoria — Para presidente: Dr. Alceu G. de
creto n. 22.042, de 3 de novembro de 1932, por haver infringido Azevedo; vice-presidente. Ernest E. Cromack; diretor responsável e
o disposto no art. 2° do mencionado regulamento, conforme ficou gerente: Gilbert L. Landsberg. Conselho Fiscal: Nilo Jaime Pereira,
apurado pela fiscalização procedida no seu estabelecimento •comer- Osvaldo Guimarães, E. H. A. Church. Suplentes: Osvaldo da Silva,
cial, do que pelo presente lhe é dado ciência, para os efeitos do esta- Eduardo A. Brandes e Fernando Correia da Silva. O Sr. presidente
belecido no decreto n. 22.131, de 23 de novembro de 1932.
declara eleitos e empossados nos seus respectivos cargos os ditos
Segunda Secção, 20 de dezembro de 1938. — AlfP•do de Castro acionistas. Nada mais havendo a tratar o senhor presidente suspendeu a sessão por vinte minutos afim de ser lavrada a presente ata. ReaWinz. diretor de Secção.
berta a sessão, lida pelo 1 0 secretário em presença de todos os achai
pastas, e posta em discussão, foi esta aprovada sem debates. E eu,
Nilo Jaime Pereira, servindo de 1° 13cretário4 a redigi, subscrevo e ás
Departamento Nacional tio Trabalho
sino com todos os acionistas presentes, Rio de Janeiro, 28 de ouA firma Empresa de Águas Imperatriz Ltda., estabelecida com tubro de 1938. — Nilo Jayme pereira. Gilert L. Laruisbera.
Brandes. — Osivoldo da Silva.
negócio de águas minerais á rua Conselheiro Saraiva n. 25, nesta amoldo Guimarães. — Eduardo A. Ca/der.
-- Fernando Geeréa dai
Ilarold A. Church. — Douglas
cidade, porém, não encontrada nesse local, fica notificada de que,
Luiz M. S. Machado Guinzareieff.
de acordo com a decisão proferida no processo DNT 27.282/34, foi Silva. — Ernest E. Cromack. — Dr.
22-12-38 -- 828600)
(C. g.354'--22-12-38
multada em 1008000 (cem . mil reis), nos termos do art. 15 do decreto n. 23.766, de 18 de janeiro de 1934, por haver infringido o
disposto no art. 16, letra c. do mencionado regulamento, conforme
RÁDIO CLUB DO BRASIL .3. A.
ficou apurado pela fiscalização procedida no seu estabelecimento comercial, do que pelo presente lhe é dado ciência, para os efeitos do ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL 0BDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE eeovemenc
na 1938
estabelecido no decreto n. 22.131. de 23 de novembro de 1932.
Aos vinte e seie; dias do mês de novembro do ano de 1938, eu:
Segunda Secção, 20 de dezembro de 933. — Alfredo de Castro
a sede do Rádio Club dó Brasil, à rua Bittencourt da Silva vinte um
Wtnz, diretor de Secção.
terceiro andar, às dezessete horas, presentes Os acionistas cuja:
tam do livro de presença, representando oitocentc.
assinaturas cons
Departamento Nacional do Trabalho
e três votos, depois de separados dois votos da revista "A Antena"
ou oito mil e oitenta e três ações, isto é, mais de dois têrçoe dg
A firma A. Carneiro Monteiro & Comp., estabelecida a rua Bu- capital social, conforme consta do livro de presença acima referido
iina n. 1, nesta cidade, porém, não encontrada nesse local, por não — assumiu a presidência o Dr. Edgar Batista Pereira, vice-presi
ter interposto recurso da decisão proferida no processo n. 10.968, dente em exercício, o qual depois de lar o edital de convocaçã.
de 1935, que lhe impõe a multa de 200$000 (duzentos mil reis), pre- pediu à assembléia que elegesse o presidente da -sessão: por nele
vista no art. 3 0 do regulamento aprovado pelo decreto ri. 22.033, de mação geral foi indicado o Dr. José Maria Vaz Lobo da Câmar_
29 de outubro de 1932, por infração do art. 32, letra h, do mencio- Leal, que a.ssumiu a presidência, convidou para secretário o Dr. An
nado regulamento. dentro do estabelecido no decreto n. 22.131, de tanio Pedro da Silveira e agradeceu a sua indicação. Em seguiti
23 'de novembro de 1932, fica notificada a recolher a importancia pelo Sr. Presidente foi dito que tendo comparecido o Sr. douto
ajeite • ações ria revi-et
-correspondente á mencionada multa na ,Reoebedoria do Distrito' fe- Washington Garcia como represeetanta
deral, mediante guia deste Departaneento; no Praecude 10 AO, sob "A Antena" e como procurador tambem .aclohista Dr. Elba Dia:
• parecia-lhe que deveriam ser tomados os votos, correspondentes a.
pena de ser efetuada a respectiva cobrança . .exepativa.
ações de Antena, em separado, pois, não podendo figurar 'como acie
d,c-i:CastrO
,Miredo,
Segunda Secção, 20 de dezembro de -1938.:r24-4* .
nista, aquela miai; nos termos da concesaãoa outorgada: , ainda
itiãz, diretor de Secção.
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emnpareoera para averbar a transferencia das aludidas ações em
ome de seu proprietário, ou para receber o respectivo valor, nos
termos do artigo quarenta dos Estatutos, conforme alteração feita
pela assembléia de dez de julho do ano passado e aprovada pelo
Govèrno. Submetida à discussão e aprovação da , assembléia, a deCisão cio Sr. Presidente foi aprovada por todos, inclusive o doutor
(Washiegton Garcia, re p resentante daquela revista. A seguir o
Presidente declarou que o fim primordial da presente sessão é
daï cuinprimento ao disposto no
art. 32 § 3.° dos Estatutos, isto é,
ea tornada de contas da Diretoria e a eleição da nova diretoria.
'Procedèu então à leitura do relatório, do balanço e do parecer do
l eoneelho fiscal que é o seguinte: "Os abaixo
assinados, membros
n do Conselho Fiscal do Rádio Club do Brasil S. A., tendo
examinado
Meticulosamente livros e balanço correspondente ao período de jaraeiro a 30 de setembro do corrente ano, declaram ter
encontrado a
;respectiva escrita feita com a maior clareza, nos livros exigidos
por
Rei aprovando o relatório, balanço e Contas louvando mais uma vez
#a Diretoria pelos esforços empregados, na gestão da Sociedade asSitiando o balanço, merecendo portanto, plena aprovação da assembléia geral. Rio de Janeiro, 15 de outubro de 1938, (assinado)
il)r. Álvaro de Paula Guimarães, Eugênio F. Neiva e Edmundo Feliz
ffiribouillet. Posta em discussão e ninguem pedindo a p alavra foram
¡iprovados o relatório da Diretoria, suas contas e balanço
bem como
as parecer do Conselho Fiscal, tendo votado a favor desta a p rovação
todos os presentes, com exceção dos membros da Diretoria e do
jeouselho
Fiscal que- se abstiveram de tomar parte na Votação.
'oram tornadas em separado dois votos, pela aprovação, da revista
(Antena. Logo após informou o Sr. Presidente que tinha sôbre a
?mesa um projeto de reforma dos Estatutos, do qual uma cópia foi
¡distribuída a cada um dos presentes e que •é a seguinte: — artigo
faóve, substitua-se pelo seguinte : "A sociedade : será a
dministrada
Dor três diretores, sendo um presidente, um tesoureiro e um
técnico,
;eleitos pela assembléia geral, na segunda quinzena de novembro,
4e quatro em qgatro anos". Ao artigo décimo: "acrescente-se em
elirn:" a posse- da diretoria será
dada a p rimeiro de j aneiro". Ao
ert i go doze: onde • se- diz: "sócios"
diga-se "acionista". Ao artigo
ereze, substitua-se pelo seguinte: "As
efetivas de adminis:traçãe incumbirão sempre a diretoresfunções
:memento ao presidente". Artigos qbrasileiros,. cabendo preciuatorze, quinze, dezesseis
3 seu parágrafo único: suprimam-e.
.Ao artigo dezeeete:
3u p rimam-8e :as p alavras "e vic e- p
residente".
Ao artigo dezoito:
xt pri mam-se; as alfaias f e g. Ao artigo vinte,
letra d, aubstitua-se
pelo seguinte: — assinar a correspondência oficial dirigida •
gess
poderes
p úblicos. endossar títulos e assinar cheques e t
í tulos".
'e4. letra f- do mesmo artigo substitua-se pelo se
uinte: "ordenar
todas as despesas extraordinárias e in adiáveis", Agletra
do meano artigo: suprimam-se as palavras . : "secretário e". A hletra
i do
atesmo artigo vinte e ao artigo vinte um: sup
rimam-se.* Ao ar-

Ugo vinte q uatro, depois da palavra "Tesouraria", acrescente-se:
secrettitio". Ao artigo vinte cinco, letra d, substitua-se: "assioar recibos, cheques, títulos e documentos em
geral, bem como to103
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tornando conbeein-iento da iná,lativa de nieL[ar O nát:I0 Ciuli, Wea
estação de oneas curtas de alcance ilimetado, vem asse g urar seti
decidido apoio a este projeto, cuja realização constituirá urna
grande conquista do broodcasting nacional, O Brasil recebe as ira
radiações em onda curta de quasi todos os paizes deste do velho continente e, no entretanto, só durante a hora do ' Brasil envie
seus programas além de suas fronteiras. A Rádio Club cabe a primaria na transmissão em onda curtas, tendo sido de Sua .exclusiVa
iniciativa as nrimeiras irradiações centinuadas durante longo tem:
po, ouvidas em todo o mundo. E' com o maior prazer. pois que a
assembléiá gera. aplaude o projeto da montagem de urna e:stação

de ondas curtas para irradiação shnultanea . em ondas médias e
curtas, amparando com sua inteira solidariedade esse p rojeto e as.;
segurando desde já que está pronto a autorizar, si necessário, 'ó
aumento do capital que for reclamado, cujas ações serão imediatamente subscritas. Pio, 26 de novembro de 1936. — -Benofii -da'

Veiga. — Posta a votos, foi unanimemente aprovada, -tendo sido,'

nesta como nas demais votações, tomados em separado os dois voe tos da Antena. 2edindo a palavra o Dr.. Edgar Batista Pereira,
disse que muito egradece a sua eleição e a dos seus- coirmanhelros, demonstração que muito os penhorava de confiança dá as- •
sembléia e lamentar que se ausentassem da direção efetiva de soe-ciedade os Dee. Raul de Faria e Antônio Mala Santos, que tantos

e tão relevantes serviços prestaran1 à sociedade, O 'Dr. Raul'
Faria agradeceu em seu nome e no do Dr. Meia Santos, as palavras do Dr. Edgar Batista Pereira e salientou os serviços por este
prestados à Sociedade. Encerrando a sessão, o Sr. presidente declarou que fazia suas as palavras do Dr. Batista Pereira taety,preoupunha que se consignasse em ata u m voto de louvor aos Drs. RRaul
de Faria e M etia 'Santos e de gratidão pelos serviços por eles prestádos ao Rádio Club; submetida a votos', foi unanimemente aprovada . Como nada mais houvesse a tratar, o Sr. p
decla.,
rou eneerrada a seusão, pedideo aos p resentes queresidente..
fosse esta la/racia. para ser assinada. Do que páraaguardassem
constar,
António Pedro da Silveira, secretário, lavrei . a presente que. - depois
de lida e aprovada %Et por mim subscrita e assinada pelo Sr. Pré. siderite e mais acionistas presentes. — Antonio Pedra da Silveira.

— José Maria Vaz Lobo da CaMara Leal, presidente.Faria. — Isidoro E. Kohn. — Edgard Baptista .Pereia
".
Alvaro
Rosa. — Julio Nogueira. — Washington Garcia, por si, per. Elba
Dias e pela Antena, — Antonio Maia Santos,
P. P•eDro-Alber-*
tio Jackson Byington Jr. — J. R. Benoliel. — Isaac
Raphael Bem
nolial — Eugenio de Figueiredo Neiva. — Agenor Augusto de Aft.
ronda René Um! — limosa da Veiga. — De. Alvaro de ?ato
Guimarães.
Confere. — Rádio Club do Brasil S. A. — Antonio Mata Sanm
ros, secretário.
'
•
(C 8.442 — 22-12-38 — 232$000);
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os endossos, bancários ou não que se fizerem necessários" do
eoesmo artigo: letra f, suprimam-se as p
• ' Aos vinte e oito dias do mês de noverribro de 1938,.. às . 15 horae,..
alavras "pela diretoria ou".
&o mesmo artigo, letra g: acrescentar depois da petavre "Tema- na sede social, à rua Visconde de Inhaúma n. 69, sobrado, o senhog .
?arfa" — "e secretaria". Ao mesmo artigo, letra h., acrescente- Horário Augusto da Mata, membro efetivo do conselho , XiScaig
se, em tini: "ter a seu cargo a correspondência da
sociedade, que olarou que, estando presentes acionistas em número legal, ,deola4
'tilo for da com p etência p rivativa do p residente". Ao
artigo vinte raiva instalada a assembléia geral extraordinária, e convidava oe
eis, vinte sete e euas alíneas, "su p rimam-se". Ao artigo
trinta e senhores acionistas presentes a aclamarem quem devesse presibis, substitua-se, "do mês de fevereiro" por "do mês de mer- di-la. Foi para êsse fim aclamado o senhor Armindo Moreira. da, os". Ao artigo trinta e oito, letra b, onde se diz "vinte e cinco por Silva Reis, que assumiu
a presidência, s, _agradecendo a sua e6e0,
lento" diga-se "vinte por cento". Ao mesmo artigo, letra c, onde lha, convidou para servirem de secretários as senhores Artur A1ves..
;e diz "cinen por cento" diga-se "dez por cento". Ao artigo qua- Pombo e Uumbirê da Silva Paranhos. Em seguida, o mesmo precota, suerimarn-se. Tendo o Sr. presidente p rocedido à leitura sidente da assembléia anunciou que o objetivo desta, . segundo a
esta p
tornou bem claro que a assembléia deverá discutir convocação feita, era conhecer da renúncia dos diretores da com. votarroposta,
a p roposta,
tendo em vista que a alteração p roj etada. de- panhia e eleger-lhes substitutos. Tendo obtido a palavra, senhor
'erá, si aprovada peia assembléia, ser submetida a exame e apro- Oscar Augusto Pereira declarou que todos os presentes Jconhee/et-1 0 do Governo Federal, visto como sem esta aprovação não pociam os motivos de interêssee pessoais que os levavam a se afastarem
a sociedade modificar seus estatutos. Posta em discussão a da companhia, reiterando, por isso, a renúncia, que fizeram, dos
.efo e rna
apresentada e ninguem pedindo a palavra, foi . submetida a cargos de presidente e diretor, e pede à assembléia lhes elegesse
o.a.s. e a p ro vada unanimemente. Pedindo a p
alavra o Dr. Raul substitutos. O senhor doutor Francisce Eulálio do Nascimento e
e Faria, pela -ordem, propôs que a assembléia geral nesta sessão
ó p reenchesse os lugares de diretor presidente, diretor tesourei- e'elva Filho diese, então, que os motivos eram de ordem a não permitir à assembléia sinão conceder a dispensa solicitada pelo senhor
o e diretor técnico. uma vez que tendo sido aprovada a proposta Oscar Augusto Pereira e seu companheiro : de diretoria, senhor
e alteração dos estatutos que por ser submetida à a p rovação do Luiz Ribeiro Pinto, manifestando-lhes, aliás, • a saudade cone que
:ovem° e dependendo de tal aprovação a validade da alteração Iodos os .zelonistas• viam afastarem-se ida companhia, -que, a êles,
ei-oeada, parecia- Mais rasoável que apenas aqueles arlorres fos- pela sua própria capacidade, como pelo -critério
'com -que: sempre
ele preenchidos no Momento. deixando-se para Mitra sessão, se souberam escolher seus auxiliares, devia; na maior
parte, a proseceeeária, quakeeer deliberação ulterior. Submetida . a votos esta peridade
e pujança conseguidas, Estas palavras foram -aplaudidas
renosta foi un e nimemente a p rovada. Em virtude de tal delibera- •
por todos as presentes, deelarando, pois. o cennor presidente que
e s. declarou o Sr. presidente que se ia proceder a eleição dos três - considerava unanimemente aceitas as
renúncias e a moção proeeebros da diretoria e do- Conselho Fiscal. -Manifestando-se os
O senhor Luiz Ribero Pinto agradeceu as manifestações da
:lenistes p resentes, verificou-se terem sido _eleitos pelo voto de posta.
assembléia e em seguida, o senhor presidente declarou que se ia
eloe excutdos os dos eleitos em relação aos respectivos nomes, — proceder à eleição dos movo: diretores. Recolhidas as cédulas de
eiei presidente. Dr. Edgar Batista Pereira; para -tesoureiro Sr. látodos os presentes e feita a respectiva apuração, o senhor . presibeis E. Ieohn: para técnico, major Vaidemiro Aranhe eleira
dente proclamou eleitos, por unanimidade de votos: Para presidente,
.
para
membros
efetivos
do
conselho
fiscal:
General
•
e, A l varo cie Paula Guimarães, Dr. Eugênio Figueirecio Neiva, senhor /traficar Zeferino Barroso e para diretor, senhor..Franciseo
e Paula Pinto, que agradeceram e foram; desde ioga, havidas por
r. Edmundo Felia Tribouillet; para su p lentes, os Srs. flugo Pena,' dtapoosados
nos cargos refeeidos. Teve então a -palavra o senhor,
•da'‘ eiga e Renê Levi. Declarou, pois, o Sr, preeidene
Arruar
Loury
Stutfield, que pediu à assembléia deliberasse -sólare;
, c-leitos os 'abirna mencionados .Em seguida o Dr. Benoni da Vet. um fato que devia
também cone'..derer consequente -da renúncia do
..ed;t2 a pajá. e`rae jeu a peguiete ngtat0,1 "A ~rabi%
zeraL wiehoe Oscar Aug usto Pereira e do senhor.Luiz Ribeiro - •Piaandi.,

!")

Snxa_
-referia-se à caução- ein que os inesn:os senhores gannt;ain a eua
cestão.
Parecia-lhe que a assembléia podia . aprovar .as eontas dos
moem" para efeito de ficarem as ações caucienadas livres de tal
(Jaus. O senhor
Amilcar Zeferino Barroso, novo presidente da
•
cortneaaihia, manifestou-se em favor da aProvação da proposta •
feita, o nóste sentido se pronunciaram também os senhores Horácio
Augusta da Mata e Artur Ciryl- Ciceri, membros do conselho fiscal,
que declaram ter, como lhes cumpria, acompanhado as operações
e atos da administração, podendo, pois, declarar à assembléia, como
expressamente faziam, que as contas do ex-presidente e do ex-direSor podiam, nos termos propostos e para o fim apontado, ser
desde já aprovados. E nesta conformidade, pois, por unanimidade,
a propoeta do senhor Armar Loury Stutfield, deliberou a usem,bldia, .tendo-se abstido, de votar os interessados. Nada mais haverdo a tratar, o senhor presidente mandou lavrar esta ata, por
mim, .Artur Alves Pombo, primeiro secretário, que em seguida Li,
sendo por todos apreVada e assinada.
Rio de Jaileiroe 28 de novembro de 1938. — Arth,ur Alves
Francis Wafter Hime — Armindo Moreira da Silva
Pombo.
is. Mime & Comp. — Oscar Augusto Pereira. — Amilcar
Zeterino Barroso. — Francisco de Paula Pinto. — Luiz Ribeiro
Pinta. — F. E. Nascimento e Silva rilho — A, L. Stutfield.
Hora-cio Augusto
i . 17. Mine — tfinterd da Silva Paranhos
•ea Malta-. — EriphraSia Quaresma. — A. C. Ciceri. — Companhia
fl asile ira de Ph,oS.phoros, F. Walter /lime, diretor-presidente.
• (C 8.366 — 22-12-938 — 87$700)

•
tiveram ingresso na nsembléia mediante apres‘_.
iaão das provas que as- ações pelos' mesmos representada -9, ito—tyri'l.
•
tador. foram em devido tempo depositadas, como mencionado te
•se carão.
De needle hem a lista de presença assinada, achata-sé Presentes.
à assembléia, pessoalmente ou por procuração ou representados,
acionistas. representattuu treie.i..;,zi;: trinta' -e- sete açõee 'e trinta- subo,
ages, pelas' quais serão emitidos trezentos e quarenta 'votos. e 'Além da matéria para a presente assembléia, estiveram à -dispósitgto dos acionistas para tomarem conhecimento, nos . escritórios da • •
sociedade, desde a convocação de acionistas: O' balanço 'é 'a conta- de
lucros e perdas, com o parecer do Conselho de Administração e e relatório da Diretoria Geral sobre o exercício -de primedecede junho de
mil novecentos trinta e sete a trinta de junhe de ' mil - novecentos
trinta e oito.
.trata'clo na presente;
. Corno agora se vai lavrar ale . notarial
assembléia, não se consideram as disposições- de eme trata o artigo 34; •
penúltima alínea, dos -estatutos.
Passando a tratar da ordem do dia, o presidente' apresentaesne
cessivarnente:
Ponto 1 — Reliteório da Diretoria Geral sobre o -andamento-do:s e •-e
negócios da sociedade durante • o exercício de • 1937/1938 e o exercicio da diretoria.
O presidente pergunta se alguem desejase ja lido o relatório como
se achou à disposição . para conhecimento e foi • levado ao conheci-e o
mento impresso ou deseja falar sobre o assunto. -.
. Não. seedo o caso ne;-ch uma, nem- . outea , coisa, o presidente,
constata que a assembléia tomou conhecimento do relatório:e-,
• de Adininistroção.Sobre
.do
tanto 2 — .Pae peor escritoConselho
•
BANCO HOLANDEZ UNIDO
trinta -e oitoee
o balanço para primeiro de -julho de. mil -novecentos
'esederedahlt GERAL ANUAL DE ACIONISTAS, REALIZADA EM AMSTEIWAM, AOS conta de -lucros o perdas cio exercício de . 193311938f encerradaHeire,
trinta de junho de mil novecentos trinta- e' oito: •:,•••
.
.
19 DE OUTUBRO DE 1938.
Também deste relatório a aseembléia -torna e conhecimentoeseid:
N. 17.036.
,
.
•
• Eu, Ernesto KOpschitz, Tradutor público e Interprete Comercial leitura e observação.julho' doe:MU
• Pontõ 3 — 'Aprovação do balanço opera primeiro a. de
nesta cidade do Ri-de Janeiro, dos idiomas Inglês, -Francês, Alemão,
novecentos trinta e oito e da . conte de lue.ros e•perda. do exereicieode d ••,1
Ilespanhol e Italiano, devidamente nomeado e • juramentado:
Certifico que me-foi presente um documento exarado em idioma 1937/1938, encerrada em. trinta de .junho de mil-novecentos trinta ee,
holandês, que a pedido verba' tio interessado e em virtude de meu oito.
A esse respeito o presidente tambdm chama . a- -atenção .sobre ose
, oficio (na qualidade de tradutor "ad hoc" de "Hollandez", conforme
que estiveram à- disposição para .-conheci-• deo
portaria do D. N. I. C. de 14 de novembro de 1938. Protocolo nu- respectivos documentos,
to.
nhecimen
a-co
r
imp essos para serem levados
mero 12.618), bem_e fiebnente treduzi para o -vernáculo, como segue: mento .0 foram
• esclarede . ,.. , e
A
acionista,
senhora
Duchateu-Fennema,
pede--alguns
.
TRADUÇÃO
:
mentos
sobre
a
conta
de
imdvels..
Estes
são
dados-pelo
senhor
.preel de.
I
.
.
. •;e.,e . • .-,
.,
.
(Em duas folhas -de papel selado holandês do valor de um florire'. sidente .
Ninguem mais p'edindo e ealavra sobre os ' documentes . do- exer-,
eada uma): — Hoje, miada-feira, dezenove - de outubro de mil no- ..
aprovar .O'balance e tt :coio-dcr',
yecentos trinta e oltoeits doze horas, eu, Johannes Zwart, Notário em erdo, o presidente propõe resolver-se
.
ttenisterdam, na presença dos senhores Peter C.oristiaan Roovers e , lucros e perdas apresentadoe, sem .alteração. .•e ..., ,..• .
-:,
O que tudo é resolvido pela assembléia. por unanimidade. , --,...,
dr ,..e,
Çornelis Jacobus Bakker,eprocuradores gerais, ambos residentes em "
O
residente
constata
então.
nue
por
eonseguinte:
:Atusterdain, como testemunhas, compareci nos escritórios da sociea'. para o exoreicio de 1937/1938, deve ser distribuido aos -neledade anónima abaixo nomeada, à Heerengracht 436-438, em Ameum florim
eerdam, para o efeito de lavrar ata das discussões e resoluções da ilidas ' um dividendo de seis por -cerdo sobre -as. ações e'-de
é que, de :ate•-rsessenta
e
seis
cents
sobre
os
títulos
de
fundadores,
da
sociedade
anônima
Hollane
de
acionistas.
adida
:aSsembléia geral
Cische Bank Unie Ne V. (Banco Hollandez Unido) com sede em Ama- do, pagáveis a partir de quintasfeira. vinte de .outubro de anil noveez lierdam; a se realizar nos referidos lugar e hora; sendo a referida soe centos trinta e oito, ficam à disposição nos escritórios da sociedade
Para aos ações cie mil florins nominais, cupão ,de dividendo
tiedade anônima coleai:fluida por ato 'lavrado chi vinte e oito de março
.•
5, -com -sessenta florins, .
ide mil novecentos e-quatorze, perante o Notário P. de 13ooij, em meroPara
as subeações de cem florins nominais; cupão de dividendai
Ilemsterdam, sendo a -seguir à Aprovação Real dada por resolução de
. .. ..
..
, Oito de abril seguinte; número 5, e os estatutos por último inteira- -número 5, com seis florins;
número-?,
.
' Para os títulos de fundadores, cupão de dividendo
multe reformados por ato lavrado CO) dezessete de dezembro de mil
:.
.• . •
novecentos trinta e-um, peraete o Notário R. Nicolai, em Amsterdam, com um florim e sessenta e seis ecents;
26
dos
estatutos, fica ra• .
.
declaração
de
não
haver
objeção
baixada
.
e)
De
acôrdo
com
o
disposto
pelo
artigo
a cujo projeto se refere a'
pelo ministro da Justiça. por aviso de-doze de dezembro de mil nove- diretoria geral exonerada da responsabilidade , de seu exercido') e- os- •
centos trinta e um tprimeira Secção B), número 313, ao passo que o comissários da fiscalização exercida para o exercido de 1937/1938.:
Ponto 4 — Preenchimento da vaga no . Conselho de Comissários,
ato por último referido foi alterado por ato lavrado em vinte de julho • verificada
pela retirada periódico, em virtude da rodiziee do. senhor
da mil novecentos trinta e tas perante mim, em re.eçao ao qual foi
. •.
.
M. H. de Beaufort.
baixada a- declaração ministerial de nile haver objeção, de conformi. Jhr. O
presidente cornonica, que de acôrdo com o artigo 20, alínea-ter- e
m
o
aviso
de
-nutro
de
'outubro
de
mil
eovecentos
trinte
e
dade c
ceira dos estatutos, para esta vagao foi feita a seguinte proposta: • .
três (primeira secção B), número 835:
.
.
1. Jhr. M: H. de Beaufort.
lavrada
a
pedido
da
diretoria
geral
da
referida
A presente ata é
O
senhor
P.
C.
André
de
La
Porte
Jr..
2.
,eocierl ade.. •
Por proposta do presidente foi eleito por aclamação portanto por
Estiveram presentes à assembléia os acionistas que assinaram os
para membro do
seus nomes na lista de presença que vai anexa à presente ata, isso unanimidade de votos. Jhre M. H. de Beaurfort,
. •-, •
de Comissários.
oom a declaração de..ações representadas de cada une em particular, e, Conselho
O 'senhor Jhr. M. 11. de Beaufort, presente, declara aceitar a sua,
sendo o caso, na qualidade de . procurador de outros acionistas, por,
tanto com 'o número de votes a ser emitido por cada um, uns e nomeação.
. dos Administradores.
Ponto
5
—
Alteração
da
remuneração
previartiente
apresentadas
as
provas
do
depósito
de
suas
Outros depois
Com referência à remuneração anual fixa dos administradores,.
açõee em devido ternnoode acôrdo com a convocação e do procurações •aprovada
pela assembléia geral extraordinária de acionistas em data;
quando
agiam
como
-procuradores.
escritas, em devida ordene,
os trinta e um, fica proposto,
t
• O senhor doutor' Johannes Pieter Vau Tienhoven, presidente do de cinco de novembro de mil novecen
IiGonselho do Administração da sociedade, residente em Amsterdam, dei fixar a mesma liquido, portanto sem desconto de encargos de divie gratificações.
~rdo ooin.o artigo 34 dos estatutos ocupa a presidência da assem- - dendos
Tambem fica proposto fazer voltar a remuneração do presidente.
líbléia.
do Conselho de Administração para o dobro da que gosa um 'adminise constata:
I ,s
, Abre a assembléia
para
esta
'assembléia;
de
acôrdo
com
o
artigo
36
trador,
tambem sem desconto de encargos de dividendos e gratifiI A oonvooaoão
cações (isso com conservação do pagamento existente para a pessóa
tdos -estatutoe, foi feita com antecedência de pelo menos dez dito: úteis
presidente presente, que por isso tambein'gosa
a sua remuneração,
..
'livres o da cenvocaoão Lambem consta, que os pontos a serem tra- do
-da socie- total liquido).
ttadosc ao apitara it disposição dos acionistas-nos escritórios
Ambas as propostas submetidas juntas à votação, foram aceitaa
. .
)dade. Para tornarern'conhecimento.
• ,
•
assembléia por Unanimidade de votos. Ga Sornais nos quiete se foz a chamada acham-se sobre a mesa. -.-• pela
gerais.
•
Ponto
6
—
Assuntos
Telegraaf,
Algemem
lianclelsblad,
Nieuwe.
Rottedlanewlieo
Goto•
(30 ,
Ninguem pedindo a palavra, -o presidente • cremes- a aseembleis
Maasbecleotodos
de
segunda-feira
à
tarde:três
de
outoubso
MI . biáis
-,..ie "em os seus agradecimentee paio comparecimento.
.•
ti2 Ma •Mtaoontos trinta e oito)d I :

26336

Sex ta-fèira.
_

DIA1110 tetaltalsal.

De que tudo se lavrou a presente ata, na data e lugar inicialmente mencionados, na presença das testemunhas ali nomeadas, que
gemia •senhor presidente e comigo, notário de finem são todos conhecidos, assinaram a presente ata, imediatamente depois de lida. —
rii.k nhoren.
Boovers.
Bakker.
Zwart, notário.
Por cópia conforme. — Zwart., notário. (Ao lado estava um
selo Com dizeres do notário J. Uai% de Amsterdam) .
Reconheça verdadeira a assinatura supra de J. Zweet, notário
público, nesta cidade de Amsterdam. E, para constar onde convier,
mendel passar presente, que assinei e fiz selar com o sfflo das armas
deste Consulado. Geral. Para que este documento produza efeito nu
Brasil, deve a minha asinatura ser por seu turno legalizada na Secretaria de Estado das Relações Exteriores on nas Repartições Fiscais
tia República. Ameterdam, 28 (vinte e oito) de outubro de 1938( (mil
novecentos trinta e oito). — Paranhos da Silva. Paranhos da Silva.
,Consul Geral. Recebi rs. 48000 ouro. Fs. 8,80 tab.
b. (Estava
; uma estampilha consular brasileira do valor de quatro54
mil réis ouro
S inutilizada pelo referido selo das armas do Consulado Geral do Brasil
em Amsterdarn).
Estavam estampilhas federais no valor total de três mil é duzentos reis, sendo uma de Educação e Saúde, inutilizadas pelo carimbo
do escrivão do Selo da Recebedoria do Distrito Federal, em data de
vinte e um de novembro de mil novecentos trinta e oito.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores. — Reconheço verdadeira a assinatura na folha junta de Paranhos da Silva, Consut
Geral do Brasil, em Amsterdam. (Sobre uma, estampilha federal da
valor do dois mil réis): Rio de Janeiro, 21 (vinte e um) de novembro de 1938 (mil novecentos trinta e oito). — H. Sully de Sousa.
Sully r1),.+, (los s e rvieos•Gonsularee. A mesma data
supra estava repetida èm algarismos sobre a referida estampilha
federal.
Nada mais continha o referido documento; que bem e fielmente
traduzi para o vernáculo, diretamente do original ao qual me reporto.
Em fé de que e para constar onde convier expeço a presente certidão
de tradução que vai por mim assinada e selada nesta cidade do Rio
de Janeiro, aos vinte e um dias do mês de novembro de mil noveeditos trinta e oito.
Rio de Janeiro — Ernesto Kopsehitz, tradutor público.
(C-8-437 — 22-12-938 — 2758400).

''.4eceeto

Dezembro de 11);_5' ,, •

Abrigo Tercha de JesCrs

1)

ASSEMBLÉIA GERAI.

onerseanee

De ordem do senhor presidente, convido os senhores associaoos

a se reunirem em assembléia geral ordinária, na sede
abrigo,
à rua Ihituruna a. 53, às 7 1/2 horas da noite do dia Mote
vinte e três
do corrente más, para leitura do relatório de 1937, do parecer dal
conselho fiscal e aprovação das contas referentes ao mesmo exer-'
cicio bem como proceder-se à eleiçãoã do conselho fiscal
que dever*
servir no corrente ano.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1C38. — J. A. de Azevedo
Almeida, secretário.
(C 8.432 -- 20-12-1938 -- 42m00 — 3 vezea)j

Banco do Comércio
Do dia 28 do corrente até início do pagamento do 1-25' dividendo, relativo ao atual semestre, estarão suspensas as tranferênc:aS de ações dèste Banco.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1938. — 3f. 7'. às Carvalha,
lir itto, presidente.
(C 8.259— 19-12-1938 -- 49$000 — 6 vezes)]

Clube Naval

SOCIEDADES CIVIS

ASSEMBLÉrA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Segunda e última convocação.
."CENTF.0 ESPIRITA FILIAL REDENTOR DE CAXIAS"
(ESTADO DO RIO DE JANEIRO)
'EXTRATO DOS ESTATUTOS
.

Fundado na cidade de Caxias, Estado do Rio, aos 11 de dezembro do .1t;:-1, onde tem sede, sem prazo, fundo social em constituição, é urna filial do "Centro Espirita Redentor" com sede na
GaPital Fedéiat tem por fim o estudo e prática de
' espiritismo
recamai e cientifice (cristão), de actirdo com o programa constante dos seus estatutos. Será administrado por urna diretoria
composta de presidente (que será o seu representante ativa e passivamente em juizo e fora dele); vice-presidente, primeiro e segundo secreterios, primeiro e segundo tesoureiros, primeiro e segundo procuradores, primeiro e segundo bibliotecários arquivistas..
Os sócios não respondem subeidiariamente pelas obrigações ,cenLratelas em nome da Centre, expressa eu intencionalmente. Em
eaeo de extinção, por motivo legal, o seu patrimônio, que se acha
integrado na do "Centro Espirita Redentor", do Rio de Janeiro,
passará a este, de acairdo com os preceitos contidos no livro "Espiritismo Racional e Cientifico" (cristão) e pela legislação em
vigor. A refoena dos seus estatutos é da competência da assembleia geral, nos termos do que dispõe o art. 20. — A diretoria.
(C 8.365 — 22-12-938 — 28$G00)
'CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DO 410INNO INGLÊS"

De ordem do senhor presidente, convido os senhores aasociado4
a se reunirem em assembléia geral extraordinária, no dia 27 do cor.,
rente, às 17 horas, para resolver sõbre a "reatimissão de sócio".
Secretaria do Clube Naval, 20 de dezembro de. 1938. — Eamrndt
farda° Antorim do Volte, 1' secretário.
(C 8.431 -- 20-12-1938 -- 388899 - e 3 vezeog

Companhia Ilraileira de Fumo em Fólha
CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A diretoria da Companhia Brasileira de Fumo em Fõlha comer
vida os acionistas para se reunirem em assembléia gerai
extra.)
ordinária, na sede da companhia, à avenida Rio Branco at. 137, 84
andar, às 14 horas do dia 28 de dezembro de 1938, afim de denso,
rarem "Po a alteração dos estatutos, na parte relativa aos poderes
da diretoria.
-

Ro de Janeiro, 12 de dezembro de 1938. —

diretoria.

(C 8.324 — 13-12-1938 — 398800 — 3 vezes:g

EXTRATO DOS ESTATUTOS

(Reforma)
Iniciada Mil maio de 1918 e fundada cru 1 de junno de 1918,
nesta Capital, onde tem sede, sem prazo, funda social em mestatuição, tem por fim prestar aos seus associados assietencia pecuniária, médica, etc. de acôrdo com o programa constante doe
seus eetatutas. Será a'Aministrada por urna diretoria composta de:
Presidente (que será o seu representante em juízo e fora dêle),
vice-presidente, primeiro e segundo seretáries„ primeiro e segundo
Iesoueirot, procurador e bibliotecária. Os membros não responilere subsidiariamente pelas obrigações saciais. Em raso de disso;u....ão.
sé uma assembléia constituida com o número existente de
ass e dados
poderá determinar e destino de seu patrimônio eu sua
1., , , -g r,nização.
Os seus estatutos poderias , ser reformados se a prát; a demonstrar essa neoe..i dade. — A diretoria.
8.3.164 --.
, 234,5G04;

411111/4

Ação extraviada
Perdeu-se a cauasla n. 249, re p resentativa da ação. 14.. 437,
'agi
Companhia de Seguros Previdente,, inscrita em nome da menor
~ti
sucio Ration. Quem a encontrar queira entregá-la ao Sr. Franciveg)(
Eduardo Magalhães, à rua General Camara n. 47.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 123s. — P. Eduardo IfnmaNÁ
iher'eg.
Riroonbeeo a firma F. Eduard.a Magalhães.
io de Janeiro, 15 de dezerntseo de 1938. Ens sseteinunhe (es
o sinal p úblico) da ve.rdarle. — Alvaro Borgerth 'rsixetra, tabelii
Saa Mija — 15-12-1938 — 42002 ã. vez

Dezembro, de

DIÁRIO OFICIAL (SecçoIY
,•
. _ - n,
Deellar:;:eão
' • • Sindicado dos'bricantes de Fiisforoa
Paulo Feighelsteia declara que ext.-aViou-se o certificado da
isf.
. aesa.ma.kit
série do curso secundário do Colégio Pedro 11, EKtornate.
. : casuar.. eaninkuA
.e
Rio de Janeiro. 22 de detembro de 19:_i8. — Patz - J ctqltelsteen.
Fieaca Convidados os senhores associti.dos a se rewtireal em 5:
— 6$100;
22-12-15,
(C 8.'110 - —
a•-sembliela gera/ ordinária, no próximo dia 4 da janeiro de 1939,
ás 11 horas, em sua sede social, à rua da Quitanda n. 1.47, loja, para
seguinte ordem do dia:
Gemido Beneficente dos Funcionário s Civis
a) tomar conhecimento do relatório da diretoria, do balanço
do Ministério da Mz,rintu. n
ds tesouraria e do respectivo parecer do conselho fiscal;
dia
De- ordem do senhor presidente, convido os senhores sócios
b) eleger a diretoria e o conselho fiscal para o bienio
m à assembléia geral ordinária, deste gren-do, a realiza.939-1940.
•comparecere
se no próximo sábado, 24 do corrente mês. às 14 horas, em sua sed,,.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1938. — O presidente.
a rua Mayrink- Veiga n. 26, 2° andar, afim de assistirem á leitu;
•(C 8.438 — 22-12-1938 — 103009, do relatório da diretoria e fazer a eleição das classes de foguista ..e
remador, para os claros vagos no Conselho Deliberativo.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1938. — João Franci‘co
•
Santos, 1° s.ecrelário.
(C 8.111 — 22-12-1938 — 14$300
Vendas em leilão
pela Câmara, BM..,
O correto r José, Nascimento Araújo, designado
União Manufatora de Roupas S. A.
se(ficai e em. cumprimento da ordem n. 1.513, de 29/11/938, do
nhor diretor da Recebedoria cio Distrito Federal, venderá em leilão,
subscritores -do
Os abaixo-assina dos .convocam os demais
B61.48.:; no dia 29' do' corrente;-.18 apólices da Divida Pública. Fe. de Roupas , -Sociedade Anónima, para s..
vital
da,..U.nião
-ãlanufatora
port
de
1:000000,
5
%,
com
os
oup5es
de
,
deral; Diversas Emis8õe9,
reunirem em. assembléia- geral preparatória no dia 29 do correm
de • jatteiro de 1934e seguintes, apólices essas que estavam deposita- • me, às 15 horas; no sobrado do prédio da rua Aristides Lobo nitdas era oaução peia' CaMpatiiiia Rezende Industrial 8 A, sucessora
meros 90/96, para tomarem conhecimento do projeto dos estatuto,
de .T. G. Magalhães 86 Comp.
que deverão ser submetidos à discussão e aprovação na rróxiin
Secretaria da Câmara Sindicai do •Rio de Janeiro, em 20 de de- assembléia geral de constituição da mesma, escolha de louvados par,
avaliação dos bens, coisas e direitos com que será realizado parte
rembro do 1938. — Juvenal de Queiroz Vieira, síndico.
capital e tratar de outros assuntos concernentes ao aludido fim.
14$30e.);
((i 8.439 — 22-12-1938
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1938. — Victor Marques d,.
Paula Rosa — Joaquim José de Paula Rosa Junior.
(C 8.358 — 22-12-1938 — 52,000 — 3 vezes)

Lufax S., A,

ASSOMBLISÍA GORAL EXTRAORDINÁRIA:

Companhia Hotéis Palace

PAGAMENTO DE JUROS Da "DEDENTURKS.
senhores acionistas para se reunirem em assoma'
CODV000 os
dia
26
do
cora
no
ia
geral
extraordinária,
primeira
convocação,
I Lig
Nos dias 3, 4 e 5 do DAS de janeiro próximo vindouro, pagarpante mós, ko 16 horas, à avenida Pasteur n. 520, para tratavam da
10 às li e de
se-á,
na Tesouraria do Banco Português do Brasil, deem
\ seguinte ordem do dia:
31 do corhoras, o cupão n. 33, a vencer-se
1/2
1/2
às
14
L_
a) eleição de diretores para cargos vagos;
rente.
Depois dos dias acima designados, estes pagamentos serão feitos
b) reoditionao dos bons gerais de um acionista.
Is
quintas-feiras.
•
Rio de Janeiro, 21 do dezembro de 1938, — Pela diretorisik
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1938. — A diretoria.
Castro,
presidente.
:De. aritstovain Leite
;19000 -- 3 yesoo)
ÁG 4.249 -- 14-14-10341
1463001t.
•• 6.355. — ta-tt-1638
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OBRAS (21)As encoin ,:, edae de obras que não forem

ACHAM A' VENDA

Volume VI
Volume VII
Volume VIII
Volume IX
Volume X .
Volume XI
Volume XII
Volume XM
Volume XIV •• • • ••• •
:Volume XV .
Volume XVI .
. Volume XVII
Volume XVIII
Volume XX,
gplolume XXI .
Volume xxnr

84000
Ano de 1922
g... IC$000
74000
Ano de 1023
1440110
ás despesas de porte e registo do Correio
74000
não serão atendidas, não se podendo
Autorois (Leis de direitos) —
54000
aceitar em pagamento de obras ou de
Leis ns. 496, de 1 de agosto
64000
de 1898, e 2.577. de 17 de
exemplares do "Diário Oficial" 54los do
j aneiro de 1912
64000
0000
Correio, estampilhas do saio adesivo, che64000
que ou ordein de pagamento. Deverão vez'
A.utorais (Direitos)
Decreto
34000
remetidas as im p ortanclas em vales polin. 4.790, de -C de j aneiro de
34000
19/4
tais.
.11900
84000
Ae. -"Leis usuais da República", pelo
krrojodita
(Novo mineral). Per;
34000
Djalma Guimarães
Dr. Tarquinio de Souza, têm o abatimento
•••
64000
44000
de 30 .
q uando a a q uisição fór de três
34000 Atlas pl uviOntétrico
do Nordeste
ou mais exemplares, em virtude do oficio
44000
do Brasil, por Delgado de Cardo Ministério - da Justiça n. 1.264, 'de 8 de
64000
valho (Gerais), 1923
34500
agO'sto • de 1904.
84000 Idem, Idem (Anuais)
a
:Volume XXIV
14$4;10
84000
Automóveis
Volume XXV
(Reg
ulamento
da
74000
A
Circulação Internado/3C " de)
Volume XXVI
'2#009
74000
Volume XXVII
64000 Administração • Contabilidade,
A tos da Junta Governativa e do
1 volume XXVF11
(Ilha da
por Alfredo Correia
GOV,5110. • Provisório (Indico),
193a
• Trindaoe)
• • 104000
104000
Anais do Congresso Constituinte
• YQ1urne XXIX ..
A tus
103000
da República — 2' edição, reÁ•li o Provisório,
Volume
XXX „ ,
vista — 1° volume (1891)
pop A. D. Ribeiro,
84000
10.0017
,
'4 5z,
Volume XXXI •
104000
104000 Anais da Assembléia Constituin- Tiranias que oa holandeses
te (1934), l • volume ....,.... ./$1$0?0
Ar:(70
,
,
(lei n. 628, cie. 28 .de
usaram com os moradores
orliniwn de , 1899, que amplia
do Rio Grande — Lopo
Idem,
2*
volume
.
peiRtl por denúncia, é
,
Oarro
100000
°$000
3.475, de 4 de nokeidente
no
vemb•o rio 1899, que regulaTrabalho (decretos
Cartas sónee a prea0PePéle
na, 3.724, de janeiro de
menta o CrL. á° da lei n. 628,
1919;
..=-. Bento T. Pinto, e Pe,;o r d-dobro do 1913):
/3.493, de 5 de moro de 1919,,
regrino da América • e
'14000
"
e 13.498, de 12 'de março'..
Mino Pinheiro •' • . • 24000
1919)
i * Je ul l aia Liia õ
Mareilio
Dias
—
Biografia.
2800
Pryp eto n. 1.600, de 20
di!zr yn:wa ite 1906
Acidentes no Trabalho . (decretos
moo ~ticos do Muçf'u Nacional:
ns. 24.637, de 10 de julho de
1934)
Água' 4:-(j, 'li o 11. 3. 6 56, de 2-..ede XVII
Volume
24000
20$000• .
outubro de 1898) — RegulaVolume
XXIII
mente pa p o a concessão dágua
20i000 Acumulações remuneradas
. ' Velume XXV.
dos ,en;ano filen tos. p úblicos.;
Decreto n. 19.576, de 8 de ja14000
. 204000
neiro de 1932
MOO
Águo. C c oncessão dágua no Diskrquivos Eleitoraie (Alistamentrito F e dern1) — Decreto núAiisiamento Eleitoral , — Lel neto e organização dos)
isoop
rno.ro. 2 0 .951.
mero 3.139, de 1916
18 de janeiro
moo
de 1932
•14500
Amazéns Gerais (Regulamento
Alistaniento e organização dos
- arquivos eleitorais — Decreto
para o eetabelecimento de) —
Jo,aje. Ho lanie-,
n. 24.129, de 1934
do /lii Ir 1,'Pir0:
4000
Decreto n. 1.102, de 21 de noVrdo p ie 111
vembro
de
1903
154000
keronauticas Civis (Sei viços)
1 $90
— DecretO n. 29..914, de . p ,de
Vn l, trur IV
154000
j aneiro d, 1932
Mandrio de Leqzslcçães de Fa154000
zenda. p or Afonso Duarte Rikbóno Provisório
vr
Decreto
10$090....
beiro:
n. 183, de 13 de j aneiro de
1036
ar!,
4-400
(PublicaAno (19 1916
000
Armas
•
Munições,
13plo,sivos,
eAno de 1917
-104000
(Fiscalisação)
'DécretO
n. 1.246,
Ano de 1918
'11 "df; dezembro
8$000
de
1936.
'
.
•
'3000
Ano de 1919
88000.
Acre
(Org
anisação'
,
Administra, • 1920
8$000
tiva) — Lei n. 191, de 16 do
1021
10:8000
janeiro de 1936. . .
$500
aeoraVanbz:!as de importancia destinada

rete.
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Sexta-feira Z.

iezembro de 128 26339

(ecçao filj

-

sc d r f oi (Aposentadoria-R`
Poustio dos) — Decreto a. 54,.

.11

de 1934

Bancos e Casas Bancárias
ereto a. 14.728, do tG do mar• • ço
de 1931
. •

De-

..

@Migo de etiiitabilidàle
cada), pec. C. A. Farias
jeCódigo dc Contabilidade (com os
decretos posteriores, dá 1933),
Código de Menores — Decreto
4k,Ue• - .•11. 943 A • de 1927
Decreto
•1$000 -1- Códi g o de Menores —dezembro
n. 5.083, do 1 de
` do 1928 (institue o)

30$000

Capotadas de POrlos — Decreto
16.19., de 1923

MOO

15$000

Capitanias- dos Portos —Decreto
n. 24.288, de 1934

5$000

Correi';

1$500
Decreto a., 19.951, de 4 de
-•
•y„ mato de 1931.

1$000

Correios e Telégrafos (Cria o
0000
Departamento) —Decreto núBancos e Casas Bancárias (Li- •
mero 20.859, de 1931
2$000
qui(ação extrajudicial)—DeEleitoral— Decreto núcreio n. 19.634, do 28 de ja- 'moo ,4.,Código
mero 21.070, de 24 de feveCheques — Decreto n. 2.591, de
neiro 66 1931
1$000
1912
5 reit.° de 1923
$5.401
Brasil em [laia (0), por W. T 41e-t142-7-iit•
• Código Eleitoral (Modifica o) —
Steaci e traduzido por Artur
.
Conselhos Consultivos — Dure'
Lei n. 48 de 4 de maio de
.. 11000
Bonificar, e discursos do Rui
to a. 20.318
21000
1935
12$000
Barbosa*
`-'
Conselho de Contribuintes (ReCódigo do Agente Fiscal ..... 10$000k... ,,,;„
gimento Interno do) — DeBanha de porco e vinho (esta(3090
,,- " . o_
ereto a. 5.157, de 1927
belece penalidades para as
Código de Processo Penal (In - s'-fraudes da) — Decreto nú56000 Conselho dos Contribuintes —
dice do)
mero 4.631. de 4 de janeiro
1$000 :;PÍ-•`
t,
de 1923
Decreto n. 20.350
1$000
, . Coletorias Federais — Decreto
4$000,
n.
24.502,
de
1934
Biologia Vegetal (Arquivo do
Custas da Justiça Local — De10040
Igisti-tuto de), volume V
23000
creto n. 21.153
-re Congresso Brasileiro de Conta. bitidade (Relatorio), 1° vo20$000 Custas na Justiça Local — De1 . me .
21000
creto n. 18.393, de 1928 ....
C
Contabilidade Pública — Decrei
to n. 13.74G, de 3 de setembro
Custas na Justiça Federal (Regulamento) —Decreto núme.) de 1919 (dá instrução para o
ro 3.422, de 30 de setembro
Caixa de Antortização —Decreto '-'•• ..sg, serviço geral dó contabilidade
1$000 i
pública, em face da lei núde 1899
a. 6.711
mero 2.083, de 30 do julho, e
.
decreto n. 7.751, de 23 de deCaixa de AmortizaçãO —Decreto
64000 Comerciários (Instituto dos) —
'44^ zembro de 1909)
Decretos as. 183, de 1934, e
n. 17.770, de 23 de abril de
0500 ,tf
22 de maio de 1935
1927
•
1-0- Constituição da Republica (rezs000
1926
•
,
Consignacões em folha — DeCa rteira profissional — Decreto 4:44 t
cretos as. 22.296, de 1933, c
• n. -21.175, de 21 de março de
10015 . Constitution of Brasil (edição
21000
21.576
! 1932
23000
em inglês), 1891
.)‘
•
Circulares do Ministério da FaCaixas de Aposentadorias e Peei.
Consliteinte:Republisana (A)
zenda, por Afonso D. Ribeiro:
sites (Legislado) — Decretos
1891, 2 volumes, Agenor da
24000
ris. 19.770, 20.465 o 21.081.
SONO
Roure
1' volume 1889 a 1900.
12$00ú'., Contadores e Guarda-livros (cor volume —1901. aa 1918.
.•
Caiam de Estabilizacdo— Deere13000
3' volume — 1918 1931. 10$ 000 ,4,v gisto) — Decreto a. 21.033.
• to a. 5.108, de 1926
1932
a
1933.
'c —volume
111000
8e00q .,:g de Ode fevereiro de 1932
.
.
Casamento Religioso — Lei núdigo Civil- Brasileiro (Traba'ontrabando- e seu processo; por .4, ...-:.
imo
mero 379, de 1937
-.
'Alfredo Pinto de Araujo Cor- •, lhes relativos á sua elabora'
Me
..- rela .
- ,•é- •
,,,„,
, ,o,„1.,J2,. Constituição (1934 — Lei n. 38
..
33000
10000 Contrabando- (Repressão do)' —korF.1;f1.k, — Segurança Nacional) ....
1' volume
• 10$000
- Decreto n: 10::037, • de' 6 de fe.:140-044' .. /24 volume
19040 Consumo (Tarifa do Imposto),
10,000 • Tereitào de 1913
r volume
256000
•
por L. Camara
Conste mo (Imposto de) — DeProjeto (Trabalho da Co13000
6$000
ereto n. .?2.051, de 1932
' missão da Camara dos
Contratado (Tabela)
Deputados), 8 volumes ... 2011000
Capitanias de Portos — Decreto
Conselho Nacional do Trabalho
53000
a. 220 A de 1936
• ..projoto (Comissão Espe— Decreto a. 18.074, de 1928. 13060
•
.
,
cial do Senado), 1 volume
+Pç.. ,
Caíra L. P. e Institutos —
Parecer- do Senador aut Contas Assinadas (Comentário
Formne n n da flooólla — Lei
, Barbosa
ao decreto n. 16.041, de 1923,
$500
a. 459, de 1937
61000
Carnara)
Pureceres, sôbre o projeto ;tt;..--,:-,1V-5ri.• por. Lindolfo
•
_
, ap res enlodo ao Senado de
Repressão do).
• profissionais e interess;dos 2$000 Contrabando (A
83000
Silva "
4
.4 por J. Rezende
.
•
.
o •
9-- Projet do Dr. Antonio 2
y Coelho Rodrigues •
-ts -59000.,• Construção de casas para fim. Decretos do Govérno Provisório!
,,étrtr,e.,- ciondrios e operdrios da Unido
4$000
De marco de 1890
Oídio° Civil e Rui Barbosa (0), . -.` '-r,--t — Decretos na. 4.061, de 21
153000
De maio de 1890
25000 -.7 do agOsto do 1922, e a. 15.846,
_ per Fernando Nery
fi .-14 de novembro de 1922.
:k4! e
@Migo de Contabilidade (altera53000
De junho de 1890
Geo e reforma do recolhimenDec,re154000.
Capitanias dos Portas
IDe - outebro do 1890
to da receita e -pagamento da
n.. 17.090, de te. de outu•
despesa) ,--.Decreto a. 20.393,..
5$000
De janerro de 1891
bro de 1922
13004
de 10 da setembro de 1931.

!_•oniin

DTÁTITn (Vira ‘1. (Seco

Dezen-lbro , le 1928
0.-

•
DeCist,Cs

(Colev:íes):

volume
volume

60.000
30/40(W

Em pregados no Comércio ou indústria (Indenização) — Lei
n. 62, de 5 de junho de 1935.

•
De 1392
5t000
De 1833
• 6000 D'iv-crJões p:'!blicas n Re r: ul ameli(, •
• itscold Militar (Regulamento)
to das casas de) --=-Decrct.81
1850
'' 5$000
— Decreto n. 23.994, de 13 de
n.
16.51:14
de
111.
de
selembre\:.
•i'
março de 1931
De 1390 (Gov. Prov., 1 e
mal, •
do 1 9 9
- 14090
' I.
2°
fascículos
5k000
,
Educactio e Saúde Pública
Dívida -atice (Instrtic,C-3 Para a.,
De. 1890 (Gov. Prov., 3° e
Lei n. 378, de 13 de Miei",
•:í
cobrança amigável
de 1937
— De—.ultimo fa scículo)
i'
. 2t09 0
itffig
.
ereto n. 19,114, de 00 de no•
De
1890
(Gov.
Prov.,
vhmbr
i-:0 ile 19':1()
Adi - .• : t;
t
1.000
Lamento)
Diversões ,aegulanien!a
. .
.• De 1891
.,
..69fi''';f)9990°
erilpi . C!,, :ts fie diVeN9c. .é loca.r.
De 1392
65M10
ção de sarifiços , teatrais) ... •14000 Faturas consulares —
Deoretct•
11' De 4 893
-,:milmt
ia. 14.039, de 1920
:í
401111) „
DcpcNitos,
Coirres EcoDe 189.4
•• 6$000
rtóin lens
1$000 Fazenda Nacional (Organização
• De: 1895
y.
dos Serviços da) — Decretos
-'De• 1896
• • '-)3i400
Dis polUade
ns. 15.210, 15.218, 15.219 e
(5ruu,jonáries
45.220, de dezembro de 1921.
,.
) . 1897
14000
:' 5$ono
n. 19.552,
de 31 fk , iezernin:o de 1930.
De. 1'398
MOO Fazeada Nacional
: 4000
(Organização
,
.,
• be 'i á g9
da) — Decretos as. 24.936 e,
4$:1)eii
_,.
Dici,,no•;•io e0 0 1 ' ,il ir q do Brasil
24.144, de 26 de março e 18
•De 1900
5:00(0)
(Moreira Pinto), SU I Veniento • - .40$000..
de abril de 1934
2$0CSO
•'l
: '• 5 nO
b'
e 1901
De 902
Formação Econômica do Brasil,
' .5$00
pelo Dr. \M.or Viana
,.
•
nate ''
De. 1903
'. 6$1)00
?
E
Fome
do
Ceará
(A),
: De ' 1904
de Rodolfo
. ' ' ,;..roC0
Teófilo
, De . 1905
1"111
6.1)900
•
e
1906
t;',5n00 ' • Estrarlás
ru,rogem e earroçáFuncionários
Federais
e Con.,
,, reis e,?nsi,.:r(da.,: no Vordeste
tratados (Nomeaçãu)
7:io
tlhi
• .p 1,907
• Eco. ite ;ri>
ereto n. 18.088
8$0i.10
c, .1908
• D7900
. De ' i9n9
7.000
Estrada dc Ferro ;.-',r_gurança,
Folencios (Lei de) — Decreto
Polícia e Tráfego das) — . De.n. 5.746, de 9 de deZembro
1910
:7$000
ereta n. 15.673, n 10 • 7 de julho
de 1929
, De . 1911
ile
5tOnn
.11500
De' 1912
44000
Férias a operários e empregados
— Decreto n. 19.808, de 28
De 1913
4V000 Exército (Lei de promoções)
de março de 1931
Decreto n. 24. 068, de 29 de
40411
1). e 1914
5$000
março de 1934
1.000
De 1015
'',.000
Férias dos empregados no comércio, empregados bancários
Ex,ército
(Uniformes)
—
peou.,
De 1919
e de instititiçóes de assistên13e000
•
to
o.
20.754.
de
4
de
dezemDe 1017
cia privada — Decreto !Ame:4100
bro de 1931
n000
mero 23.103
••
Ati~
Decisões . , ia Córic Sit pre:;;.a, por
'Exéecito
(Nlavimento dos . guaBento .de Faria:
:
dos empregados das ingiros dos oficiais)
MOO Férias
1° volume
25$000
dústrias sindicalizadas —
`,51,0e0
ereto n. 23.768 .
zw‘i
EstabilízaçCto (Em t0roo da)
Debéniares i,Lslabeleee a comuPolitica monetária e organiFundo ilc Educação e Saúde
nom..
zacn bancária
nhão, de interesses entro os
5,000
polUdoros de) — Decreto nuFrutas Cítricas (Comércio e EZ•4
mero 22.431, de O de fevereiporf ação) .
Ensuto
lEquiparação
ro de 1 9 33
rassi
1$000
a inspeção dos institutos de), 11060
Funcionários Públicos (Corais,.
Desi apropmação da União e Lha..
são Revisora de Afastamento)]
trito, 1'edeerd (Lei e RegulaEnsino, Secundário (Organizo,
— Decreto n. 254, de i de
cão)
mento) — Decretos as. 1.021,
Decreto n. 19.890, de
agósto de 1935
1931
de' CG de agôsto de 1 9 03. e
.. 4003
4..1)5G,• de 9 de setembro de
RiloAckSt, da 44.46 colonial 4.
1903
11000
Ensino Comercial e Regulamentar da profissén de contador
Dóeas, portos marítimos; ele.
— Decretos os. 20.158, de 30
(Repertório da legislação sóde junho de 1931, e 21.033,
bre). Por Caetano Júnior (M.)
dp 8 de ftwe'Crro de 1992 ...
1$000
.1.

•

i

":,

I

•

'

r

3

Dicionário Geográfico das Minas

Gêneroã , ,alimentícios

do 'Brasil, pelo Dr. Francisco
Inácio Ferreira

Eleitoral tForioulário), por Jú-

4.-.

88900

Etnográfico do Brasa (De

Engenheiro, Ar g uitélo, A
t:tensor (Profissão de) — Deo
ereto n. 29.569, de 1934 ....

4.000

_
Atsiondrio Histórico, Geográfico
llnetituto

lio do Valle,

cações dos). Penalidades ....

meio.

Geologia e suprimento dslgtta
subterranea no Piauí e parte
do Cear 4, • • •

• .d..A.~~he••
•

re-)
-

•
▪

ç •

'

•

Sexl-ei4eira

,

• Geotogia ç suprimento ,ddost - • • svlm-eri• aãea no Ceará. e . parte
21500
Dirnif •
Geofogía è suprimento ddgua
,sttWerrarIca • nos Estados do
'Rio Grande do Norte e Parai- 21500
ba, por R. Supper
- . ia e suprimento' deyoua
G e-Ãog
átibterranea et4 Estado de Sergipc e Nordeste do da Baía,
.; •
21500
per_ A. Supper.
Governo Provisório (Decrete
,
que institúe o) — N. 19.398,
0000
de (1 de novembro de 1930.
.
_
Guerra Russo-Japonesa, de Raul
601000
Tavares)
H

Higiene - Alimentar,_ pelo doutor
Eduardo , Mag.alliaes
_História Constitucional- ao . Era- •it. pelo Dr. Aurelino Leal (M)
,
HiStória, Administrativa do Brape2o De.•Mast Fleitiss•(M)
História . da Divida- Externa' Federal, por Jacó Cavalcanti.

81000
81000
73000
88000

História das Tesourarias. de Fa" senda e . Delegacias Fiscais,
• por Bellens de Almeida •... 208000
HipotactirioS (Empréstimos) —
-. - Deereto n. 21.949. de 1932.

11000

Históriii do Imposto de ConsuMo. por Severiano Cavalcanti 401000
História da Filosofia (Achegas)
51000
A. Bezerra

Instituto Nacional de Ilitistea
(Regulamento) .
Instituto de Previdência dos
Funcionários P, ti blicos da
Onião — Decreto n. 19.646.
de 30 de janeiro de 1930.
(Modifica a anterior organitacão) ....
Instituto de Previdência — Decreto n. 24.563. de 3 de julho
de 1934
Imprensa Nacional (Histórioo),
por Francisco Miranda
Imprensa (Lei de) — Decreto
n. 4.743, de 31 de outubro de
/923
Imprensa (Lei da) — Decrete
n. 24.776. de 1934

1$000

11000
18000

71000

13000

Inscrições e Tradições da Amé601000
rica Pré-histórica
Instituto de Previdência (Mensalidades)—Decreto n. 5.407,
de 30 de dezembro de 1927.. 1/000
lsençdo de direitos aduaneiros
— Decreto n. 24.023, de 1934

21500
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2t.iO4be

.8000
De•1811.,
-121000
De '1650
151000
• De -18'52 . — 2 volumes
f oices c obras de Otirithn (Imposto de)—Deeretd n. 16.042,
.151000
.De
1857-2
Volumes
•:,
de 22 de maio de 1923
'151000
-v,olunies.—
.
1859
2
' De
Justiça Federal (ConzolidaçãO •
201000
De 1860•—. 3 Volumes -;
51000
das Leis da)• •. .
••••
• • 1'51000
v'oltinies
De . 1861
'maça Federa. (Gompleta a or- " 15000
84
a.
221,
da)
—
14
.
De 1862 — 2 volumes
ganização
de 20 de novembro de 1891. •1$00(1
•151000
1863—
2
Volumes
De '
.151000
Justiça Federal (Regimento InDe 1864 — 2 volumes
terno do • Supremo" Tribunal
21000.
De
1864
—
Aditamentos
31000
Federal, om elaboraeão)
151000
'
De
1805.-:
volumes
/*atiça do Distrito Federal (Mo151000
difica e. organização da) —
v
olumes
•;
'
2
, Do 180
Decreto n. 5.03. de 6"de no153000
Volumes
($004)
De 1867
vembro de 1926
151000
De' 1888 • 2 volumes
ittstIN do Distrito' Federal (Re151000
VCAUIlles
á- organiza a CArte de Apelação)
De 1874 — 3
11000
--.Decreto n. 19.408, de 1930.
151000
De 1875 — 3 volumes
Justa Local (Regimento In.155006
volurnes
t
183-.De
terno da (Tórte' de Apelação),
•• De 1877 — Zvolumes .... 151000
1.1500
..... .
/932 ....... .....
151000
2 volumes
De 1878
Justiça Local — Decreto- núme,
8$000
ro 18.818, de 18 de julho de
2
volumes
De
1879
•
1/000
1909
8-3900
•
2,
volumes
..
De
1880
•
ltrrispritolência do Supremo Tri151000
De
/881
—
3
volumes
bunal Federal e da Côrte de
155000
3 volumes
De, 183;
Apelação — Outubro, novem208000
•
201000
bro e dezembro de 1932
De 1891
155000
De .1892
De janeiro a março de '103 201000
151000
De 1393
Jurisprudência au Tribunal de
201000
151000
Contas, por A. Vieira
De 1894
201000
Justiça Local — Decreto mime-.
De ' 1895
31000
•
ro 16.273, de 1925
151000
De 1890
Justiça e Interior (Regulamento
151000
De 1897
53000
da Secretaria)
201000
De .1898
201000
De 1899
201090
De 1900
208000
(Colee6es
de):
• Leis
De. 1901
101000
De 1808 a 1809
201000
De 1902
101000
De 1810 a 1811
205000
De 1903
101000
De 1812 a 1815
201000
De 1904
81000
De 1816 a 1817
201000
De 1905
85000
De 1818 a 1819
2(;uo00
De 1903
81000
De 1821
301000
De 1907
88000
301000
De 1829
De 1908
810'00
De 1909 — 2 volumes . • • 251000
De 1823
83000
301000
De 1910 — 3 volumes
De 1824
81000
De 1911 — 4 volumes • ••• 453000
De 1825
81000
401000
De 1826
• De 1912 — 4 voluines
105009
40000
De 1913 — 4 volumes
• De 1832
101000
403000
De 1833
De 1914 — 5 volumes
121000
305000
De 1915 — 3 volumes
De 1834
251000
151000
De 1913 — 3 volumes
De 1835 — 2 volumes •
251000
121000
Do 1917 —3 volumes
De 1836
251000
121000'
De 1918 — 3 volumes
De 1837
251000
De 1919 — 3 voluMes •
81000
De 1838
De
1920
—
5
volumes
•••••
401000*
61000
De 1839
De
1921
—
8
volumes
•
.•:
401000
61000
De 1840
305000
De 1922 — 4 volumes
61000
De 1842
De
1923
,—,
4
Volumes
•
•
•
•
351000
83000
•
De 1843
305000
1924
—
4
volumes
De
•
81000
De 1844
201000
De
1925
—
2
volumes
88000
De 1845
De
1926
—
3
volúmes
.•
•
.
358000
88000
De 1847
•

•

•

•
2'0'342

Nt.„

_ c,

i ra z.:3

ixH1

De 1927 — 2 volumes
25$000
De 1928 — 2 volumes
25$000
De 1929 — 4 volumes .... 35$000
De 1930 7— 2 volumes
202000
De 1931 — 4 volumes
70$000
De 1932 — 5 volumes •—• 80E100
De 1933 — 4 volumes
708000
De 1934 — 7 volwie,s
130$000
De 1935 — 4 volumes .... 606000

•• • •

/$000
1$000

41000

De 1898
De 1908
De 1912

2$000

..

De 1913
De 1914
De 1915

De 1920

Legislação Ferroviti p ia Federal
do Brasil, por Alberto Paiva:

........

2$0420
3$050
31000
31000
31000
31000
21000
31000

,zernbro

V volume
r volume
3° volume
volume
volume
volume

Livramento Condicional — De,
ereto n. 16.665, de 6 de jana4.
ro de 1924
14000

••

IP
,7° volume 04,
8' volume
9° volume
410° volume . •
1 1 volume •

12° volume
1,8° volume •-•;

• • •

1938

202003 Legislação Eleitoral — Decretti .71. 4.215, de 1920

De 1828 a 1922:

5*

De 1892
De 1895
De 1897

(!•+,,,e n-m0 1)

3° volume — 1911 a 1920.

,t•

Leis de Orçamentos:

n J MCI.‘[.

161000
161000
.. 162000
161000
161000
•• 161000
161000
•..• 16$000
162000
h....
162000
161000
151000

Leis usuais da República doe
Estados Unidos do Brasil, pelos Drs. Tarquinio de Souza e
Caetano Montenegro (1904). 1010120

Loterias — Decreto n. 8.597, ãEI
1911
Locações de Prédios Urbanos
Decreto n. 4.403, de 22 de de.
zembro de 1921

#400Q

Lavradores (Registro de)

00100

Licenças (Legislação Geral).

0111ffl

1.1

Mensagem Presidencial
De 1924
De /927
De 1928

VIM
b$000
5,000

1.4••••n• • e. •
De 1922 (Receita) .••• • 4-.444
De 1923 (Receita)
De 1929
20$000
De 1923 (Despesa) •• •
es000
Legislação Eleitoral:
De 1930
WOOD
De 1924 (Receita) ,
21000
De 1924 (Receita) fascículo
21000
IV—Legislação e JurispruMarinha Mercante (NacionaliDe 1924 (Despesa)
dência
zação) — Decreto n. 23.303,
31000
e$000
de 1931
De 1925 (Despesa anotada)
42000
y—Legislaçao e JurispruDe 1925 (Receita)
&nela
21000
4000 Menores abandonados e delinquentes (Assistência e prote.
De 1925 (Receita) fascículo
21000
VI—Rep resentaeão das Aspao dos) — Decreto n. 16.272,
De 1925 (Des p esa) .
81000
sociações Profissionais:
de 20 de dezembro de 1923,
R e g ulamento do Conselho. De-e
De 1927 (Despesa)
51000
creto n. 16.388, de 27 de fe(Le gislação e Pareceres) .
De 1927 (Receita) fascfculo
210M
1$000
vereiro de 1924
23000
De 1927 (Receita anotada)
3iII—Legialação subsequen51000
Municipal (Organização munite — Decretos na. 22.621,
De 1928 (Receita) • •
1$000
cipal do Distrito Federal).
22.627, 22.671, 22.672 e
De 4928 (Despesa) r. .4. • 4 •
Com p illacffo das leis (1904)
61000
22.695. Das condições de
24000
eleg ibilidade e do registo
De 1929 (Receita)
E
2000
de candidatos. Instruções
Minas — Decreto a. 2.933, de 6
De 1930 (Receita)
.4. 4.
21000
para o processo de recurde janeiro de 1915. (Regula
a propriedade das)
sos
das
decisões
das
turDe 1930 (Despesa)
14030
• 9- • •
121000
mas armadoras
'2003
De 1934 (Des p esa) .
6;000
Medicos e Dentistas (DiplomaYIll—Legisiecão
Eleitoral
De 1931 (Receita — Altedos e registados em 1931)
24000
Reforma dos Regimentos
raedes
12000
internos e JurisprudênMedico,
e Dentistas
cia
De 1931 (Despesa anotada)
2$000
6$000
dos de 1851 a 1926) (Relacki 3$001?
De 1932 (Despesa)
6$000
IX—Decretos as. 28.094 e
Montepio dos Funcionários PúDe 1932 (Rec. e Despesa)
23.102. Fixação da data
18000
blicos — Decreto n. 22.414,
da Assembléia ConstfDe 1933 (Receita)
tuinte. Jurisp rudência
de 30 de janeiro de 1933
1$000
2/000
sztOM
De 1933 (Despesa)
61000
Mapa
4—Do
Botanico do Nordeste de
cumentos referentes
De 1934 e 1935 (Despesa)
61000
Brasil
eleição da Assembléia
3;000'
De 1934 e 1935 (Receita e
Constituinte
41000
Mandado de Segurança — Lei
Despesa)
11000 Livro Verde (Documentos Din. 191, de 16 de janeiro de
De 19315 (Reo. e Despesa)
plomáticos
do
Brasil
na
4936
61000
Guer11110
ra
da
Europa (M):
De 1936 (Rec. e Despesa). 161000
h4.444

411

•

14.

• •

De 1937
Legislação do Govêrsto Provirúrio, por A. D. Ribeiro:
De 1930 a 1933
De 1934.

8$000
Euro

Zefisiação Brasileira, de Afonso
Duarte Ribeiro:
Ir volume — 1901 a 010.

161000

It• volume

5$000

2° Volume

545000

Limites (Questões de) — Minam
Gerais versus São Paulo, pelo
professor P. de Aesis Cintra.
Letras de cambio e a nota promissória — Decreto n. 2.044,
de 31 de descaiba° de 4900.

**000

Navegaçdo aérea (Instrução para exame, cartas, licenças,
matriculas, etc., dos aeronau-

tas otris)

Abra los Obre o passada
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MINISTÉRIO DO fRALIALI10, INDUSTRIA E COMERCIO

DE PARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
1./tzea . , a,

PRIVILÉGIOS DE tNVENÇA0 11 MARCAS DE INDUSTRIA B UB COMÉRCIO

Bolei im

N. 2.36:: - t ; :•kaa, sso n. •-.171-37 - Termo 49.692 - MoroCONSELHO DE RECiiikSâs liA PROPIOEDADIE
DIAMANTINA - Dep. e recorrente: Indústrias reunidas Faguni
L
D. N. P. I. - O Conselho negou prol •
'
Netto, S. A. - Receerirlo
•
mento
ao
recurso.
A•eltima reunião realizada em 16 do corrente
N. 2.364 - Processo n. 7.065-37 - Termo 50.524 - Marc; .
Sob a presidência do Dr. Francisco A. Coelho e com a pança MOBILUBE - Dep. e recorreete: socondy-Vaeuum 011 Co., Incorp.
de todas os conselheiros, realizou-se a sessão semanal do Conselho de rated - Recorrido: o D. N. P. I. -- Negou-se provimento ao reCUTE_
Recursos da Propriedade Industrial. Iniciados os trabalhos, o secretáM. 2.365 - P-oceeso n. 24.154-S6 - Termo 47.536 - Marc;
lou a ata da sessão anterior, que loi aprovada, e, em Seguida, - sub- ile • t i, . DE UMA BOSBOLETA. Do BICHO DA SEDA DENRO DE U
•
rio
mete à deliberação do Conselho os pedidos da Gebr. Weyesberg e de G11ULO FORMAD DE CASULS • - Dep. e recorrente: Tecelagem
Giacomio Quarto, ambos interesados - no processo do registro da marca Seda Santa Madalena Ltda. -- Recorridos: J. & P. Coats Ltde. e
FUNIL, pedindo o primeiro paeferênc:a. para o julgamento do recurso D. N. P. /. - O julgamento foi adiado por ter pedido vista dos al
e o segundo, ao contrário, uma dilatação de prazo, afim de lhe ser de- tos o Dr. Francisco A. Coelho.
Terminados os trabalhos, o Si'. presidente dá por encerrada a se
feso apresentar novos documentar para instruir o processo. O Conselho, examinando o asunto, concedeu o adiamento, fixando, porém, em são, tendo antes convocado a Teióxima reunião para terça-feira, dia
- 30 e não 90 dias, a dilatação do prazo solicitado, atendendo, assim, li- do corrente, às 14 horas.
beralmente, quanto possivel, a ambas as partes. Passa-se, então ,ao
julgamento dos recursos em palita, sendo adiados a requerimento do
auditor e dor motivo de diWêncaa os seguintes recursos:
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N. 2.3-25 - Marca VEGA,
N. 2.353 - Titulo PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA;
Expediente
N. 2.354 - Marca GOIABADA SUL AMERICA;
Ns. 2.355 e 2.356 - MarcaS,SUB AMERICA;
Expediente do Sr. diretor geral
N. 2.359 - Titula RADIGGRAM;
Dia 21 de dezembro de 1938
N. 2.366 - Marca CARBALINEUM BROSOL.
Começa, em seguida, o julgamento, registrando-se, então, as seRegistro de Marcas
aulntes ocorrências:
Ltda. - PETALAS - classe 48 (tent
Perfumaria
Flamour
Recursos numeros:
N. 1.247 - Processo 11.163-34 - Transfeiência da marca EM- n. 57.097) . - Registre-se.
•
PLASTRO PHEN IX, n. 25.965 - Recorrentes: Charles Kaniefsky (esJ. Aubry & Cia., Ltda. - OGENCYL - °lasse 48 (termo im
pólio de); Massa Falida da Companhia de Prontos PHENIX, S. A. e mero 58.902). - Registre-se.
Vicente Apolloni - Itecorido6: D. Maria Júlio de Campos Barros e
Société Chimie et Atomistique S. A. - DYCHOLIUM - elas.
seus filhos e o D. N. P. I. Falarar_ os advogados ''. aboya Lima, pela' 3 (termo n. 58.910) . - Indeferido por colidir com a marca inte
Massa Falida da Companhia de Produtos Phenix e Paulo C. de Olivei- nacional ri. 42.940.
Título de estabelecimento
ra, por Vicente ApAloni e Adesiy is Brasil O r:onselho, addtando por
unanimidade o parecer do Dr: auditor, resolveu adiar o julgamento
Rodrigues
Pinheiro
& Cia. - CASA TUPAN - classe 41 (temn
do recurso até que se solucione, no judiciário, a questão suscitada nos 58.839). - Registne-se de
acordo com o art. 32 do decreto mame:
autos.
N. 2.345 - Processo 9.876-37 - Termo 51.263 - Titulo: LA- 24.507 de 1934'.
de processos
.1 real
BORATORIO QUIMOTERÁPI C O RIO - Recorrente: Instituto Qu imo
Laboratório de Indústria Farmacêutica Espeeialisada Ltda.
-terápicoLda.R s:Arujo,Cavlh&i.eDNP •
(termo 56.154 - Laboratório de Indústria Farmacêutica Espeelie
- O Conselho negou provimento ao recurso por maioria de votos
sada Ltda.), Dr. Ruben de Melo (termo 55.828 - Vitrolex), /Urbe
Vencidos o Dr. Auditor e Conselheiro Osvaldo Soares.
N. 2.349 -Processo n.13.882-36 - Termo 14.591 - Marca: CA- Steffens (termo 55.825 - Ilhei), Luiz Linck Rodrigues Ferrei
NINHA VELHA DE PIRASSUNUN CR - Recorrente: Vitorino Ferei- (termo 55.866 - Purgopax), Augusto Amaro Barcelos (termo ir
mero 55.881 - Ortho), Max Roitberg & Irmão (termo 56.254 ra da Costa -Recorridos: Dei Nero & Cia. e o D. N. P. I.
Falaram os advogados Mário Sarandy, pelo recorrente e Walter Casa Nathan), Antônio Aipo (termo 50.152 - A 'Gaúcha), Casin
Gastão Buttel, pelo recorrido. O recurso foi provido por maioria de Reunidos Limitada (termo 56.085 - Casinos Reunidos Limita&
votos. Foi voto vencido o Dr. Farneisco A. Coelho.
Da Silva, Cittadini, Ltda., (termo 56.020 - Cafenel), Afonso Moreil
N. 2.297 - Processro ri. 2.831-37 - Caducidade da marca es- & Cia. (termo 55.939 - Cosa Atlantlea), Todesehini 8s Irmão (terr:
trangeira AES'CULAP, n. 9.016 - Recorrente: Aktiengesellschaft 56.032 - Talharim com ovos n. 2), Santiago Borba (termo w
Fuer Feinmechanik Vormals Jetter & Scheerer - Recorridos: Labo- mo 5e.150 - Expresso Nordeste), Francisco Ribeiro (termo n.
ratório Eseulápio Ltda. e o D. N. P. I. - Negou-se provimento mero 56.083 - Restaurante Cascatinha), Frederico Koeller (tern
56.08-1 - Bar Adoll' Holley). Todeschini & Irmão8 (termo 55.973 ao recurso.
N. 2.352 - Processo ri. 25.767-36 - Termo 47.749 - Marca: Fleramilho), Eterna Sociedade Anônima (termo 55.821 - Eterne
-Anten,
VESTA - Recorrente: Companh i a Finlandesa, S. A. - Recorridos: Fracesco Cinzano & Cia., (termo 55.819 - Cinzano) , Drs.Sarcob,
55.989 O. Dietrich e o D. N. P. I, - Pelo recorrido falou a agente ofi- Leite Pinto e Mario Fretes de Abreu (termo
cial Loura Shalders. - O recurso foi provido.
Varam, Gasparian & Cia., (termo 55.977 - Lanificio Armeni:
N. 2.357 - Processo n. 2.722-37 - Termo 49.515 - Marea: Emp. de Publicidade, Magalhães & Cidri (termo 55.417 - ene
OURO -Dep. a recorrente: Arrazeira Brasileira L' :a. - Recorridos: Brwil Portugal), Francisco M. Real (termo 55.958 - Uvarinr
General Mills. Inc.; Artur Schiel & Cia. e o D. N. P. 1. - Pela Negou-Se
recorri- Henrique Moreno (termo 55.968 - Soda Limonada), Arpai Lia.
da, o general Mills; falou o advogado Thomas Leonardos tada (termo 56.039 - Arpai), Arpai Limitada (termo 56.041
Ricardo Vigano (termo 56.077 - Irmana Vatri,
provimento ao recurso.
N. 2.358 - Processo n. 4.818-37 - Termo 49.963 - Mareai Arpai),
(termo 55.835) - A Parisiense), Fábrica Nacional (termo 55.9:
ATLAS - Dep. e recorrente: Usina Nacional Indúsarias Químicas
Neuniann (tento riN. P. T. - Falou - (j ampeonato), Erich Trost e Dr. Leopold
Ltda.. - Recorridos: Congoleum-Na irn Inc. e o D.
mero 19.764), e Ephim Henrique Mindlin e Gabriel Jacques Bile
Conselho
negou
proO
(termo 20.369) . - Arquivem-se de acordo com o art. 6° do decre,
o advogado Thomas Leonardos pela recorida vimento ao recurso.
n.
22.990 de 26 de julho de 1933.
Termo
51.633
Marca:
N. 2.360 - Processo n. 11.302 - 37 Desisténcio de transferência
Recortai):
o
D.
N.
P.
I.
Standard Electrica S. A. (29.541-38 - declara a desleténe.
INVICTA - Dep. e reeoeiente: Braga & Pinto 16.729). - Anote-se á desistência
recluso.
-; Negou-se provimento aon.
8.370-37 - Termo 50.90i - Mareei: da transferência da patente n.
N. 2.961 - Processo
processo.
Rearquive-se
o
pop'. e recorrente: Laboratório Ariston Ltda. .PEPTONARIS
ROigências
corrido: o D. N. P. I. - O recurso foi provido. Sustenta o rec•urSÕ
Henrique Hutelsemper (termo 58.457) . - Apresente nave bs,.
o advogado Sonsa Varges.
N. 2.962 - Processo n. 8.37'1-37 - Termo 50.902 - Maroa: trmento.
..- Apresente a lef~TONO-ARIS - Dep e recorrente: Laboratório Ariston Ltda. - Reda Cuhha (termo 58.112).
ao reoueeo. ~tentado raçãoFrancisco
Negou-se
provimento
dias.
•
eorridO:
e
D.
14.
P.
L
aefitro
do
prazo
máxilno
de
trinta
.
em plenário pelo advogado Sousa Varges.
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:Mear(' Perzina (29.510-38 junto ao termo 37.658). - Apre
.--e certificado de registro.- Renato Alves de Sá (termo 59.177). -- Satisfaçam a exigência
•teø
do
CU" abaetar (termo 38 .949)4-.- Complete, com a taxa de -ndur- Arquivo.
ra&glo e 80,94;le, • reconhecimento da p
- alumiando Sodrigues de Almeida (29.80i.;.-38), J. M. da 'Patacos rocurapla de fls. 3. •tikioessores' Ltd.,,(ternaos ,29.274
S. Zorros (termo 63.022). - Ap resente
29.272
29.292.- 9111.984
nove elichb.
29.278 -29:275 - 29.273 - 29.484- 29.295 *93.2,83).
- Prorrooaçdo de prato
-Déat-oe vista.
•
Oe Fdstabelecimentos Industriais Querir1R Ltd., (24.61044
ato. ao 14.373-38). - Concedo o prazo
de trinta -dias orá prolixa*. ,.
.
NOTIFICAÇÕRS
Diversos
•X. da Nebrega (29.447-38 junto a marca 35.415);
A con'dado
Vi
António
•Connellini
á comparecer - a • ste DepartaRestitua-se mento, afim de
• documento, mediante recibo. .
selar, com o selo de- educação, ' a: fls. 29 do pedido de
Artuno León. Lope (termo 58)972). -- Aguarde-se .aolução.do privilégio depositado - sob o e. 20.586.'
• •
:ano á. '58.109.
convidada Devilbiss Company a compareeer a este 'Deporta..
•• mento, afim de efetuar o pagamento
Walter Gestão Buttel (9.792,38 junto ao ..terrnna 29.705).
da taxa . de modificação de nome
-da ha' que deferir. uma vez que o p
titular das seguintes marcas:rocesse já se encontra .dedt- "da
• "De Vilbiss" - (n. 9.510, 9.511 e 9.512).
ivamente solucionado.
14. da Ndbrega (29.448-38 junto a Marca 38.386). - Restituaoposrçõxs
- o documento, mediante recibo.
.
Bhering, Companhia S.A., (30.381 de 15 de dezembro de 1938),
Arinincho C. Ferraz (termo 50.899), Smith & French Labora: ios (termo 45.520), Getúlio Nogueira de Carvalho (termo M.368) apresentou . oposição à marca figura do globo terraqueo, depositada
- Metalúrgica Planeta Ltd., (termo 38.949). - Concedo a restou- sob o e. 63.378.,
• Instituto Quimioterápico Ltda., (30 .
io do processo nos termos do decreto lei
n. 614 de 1938.
.383 de 15 de dezembro de
Cícero Monteiro da Silva (30.385-38). - Indeferido o pedido 1938), apresentou oposição à marca "Calcio Vita", termo
lérias, relativas ao torrente - ano. por não convir, no momento, ro 63.535.
•
Joaquim Rodrigues- Ferreira (30.384 de .15
.scrviço, o afastamento do requerente.
de dezembro de
.11fre,do Beim e outros (termo 14.724).
apresentou oposição à rnzirca "Oceano", term., n.
61.910 de
ExPea-se a carta- •19381,
Albertico Borges de Carvalho.
- Granado 84 Comp., (30.212 de 11 de dezembro de 1938,
) apresentou oposição a marca "Gyriecol .", termo n. 62.851.
Expedi-ante do diretor da Secção de Privilégios de loaetooã,
S.A. Industrias Reunidas F. Matarazzo (30.159 de 13 de dezernbrn de 1938) apresentou oposfcão à marca depositada
Dia. 21 cie CieZt`In!):*0 de 1938
cob o . número 63.21:1 de

zo.tn-

•

Exigências
Carnilo
Filho e. Alfonso (ionize(' (termo 21.9o1
Xotec.a novosAltilio
relatórios na forma regulamentar'.
José Ribeiro Costa (26: .238J3). - p rOV+.?
a soa •catalidade.

vogado. •

Censo de Carvalho e Melo . de Barcelos (27.22e-38) : - Prove
sita qualidade de advogado.
.r/ MeMaster Jones -(termo 21. 259 . - Cannoraa ealaCad-la cio
Acácio Joaquim de Oliveira (terno; 21.432: o Elizeu Agoolon.
el l no Herdy Silva e Orlando alassa-..o
(termo 21.35?).
-o es c l arecimentos.
•

Dir0r.gos

'.4élrio de Concilis Foola (29.992-33). -

•

Expediente da diretor da Secção da Rarcal

Dia 2/ de dezembro de 1938
'Exigências
llicaotio Amoedo Garr?do (termo 59.081). - A P r ese
n te no vos
.deScritivas no forma regulamenlar.
Laboratórios FarmaceCiticos Reu p idos S. A. (16.733-33 junto
emo 31. - 176; 16.764-38 junto ao termo 31.175: 16.761-38 junto
- termo 36.43-1; 16.762-8 junto ao termo -42.196; 16.760-33 junto
• ferino 18.932; 16.759-38 junto ao termo 43.782 16.757-38
junto
tarmo 48.026 e 16.758-38 junto ao termo :::(3.831.). Satisfaça
a'gência do artigo 199 do decreto o. 20.377 de 1931.
>ociNtade de Produtos Cohneina Ltd.. (termo 56.188).
Sof ,faea
a exigência da informação.
J. Alevato & Cia., (termo 5G.777). - Complete o pagaroento
laxa de proarogação.
Anglo International Producers Liaaited (termo 5 7 .1
12). - Sadio% a exigência da infoinação.
Laboratório Thibaut Ltd., (termo 58.574). - Prove que a lina exigida ria- artigo 119 do decreto n. 20.377-31 foi
revalidada
Ira o corrente ano.
g'•
José Ferraz Filho (termo 59.001). - Prooe foi r •a%aliclada
a
la.-a de fls. 4.
Lisbôs Muri & 'Companhia Limitada (termo 59.170). - Cum; -a (, dispositivo no artigo 119 do decrete n. 20.377-31:
Dr. Raul Leite & Cia., (termo 59.085). - Inutilise devida-.
:N/te os Selos de fls. 5.
•
João França da Silva (termo 59.175). - A p resente novos exem'ares na forma regulamentar.

Santino I.euzzi.
Felisberto Giraldi • (30.110 de 13 de .dezembro de
sentou noosiaão à- marca "Painceza" termo n. 63.312.- 1938), apre•
Como. Qiihnica lahodia Braaileira
Anónima (30 3•18
de 15 de dezembro de .1938o- apresentou• Sociedade
opcição ao privilégio depositado ardi -o n. 21.908, de Stefaim
Sérgio, allhos & Corroo, Ltda.. (30.555 de 17 de dezembro de
1958), apresentou o p osição ao privilégio depositado sob
o n. 21.600
por Afonso Ginfone &
Irmão.
Ferro Enainel S.A_ (30 602 de 17 de dezembro de 1938), apresentou oposição . ao p riálêg i o, deva:Oaato sob o n. 21.666,
por Verciaigte Ch e misclie Fa G rieken Kreidi,
Neller .1 Co. Md.
11( fitai( (")( a de Milho, Brasil S.A. a0.090 do 13 de dezembro de
19380. apresentou opus:cão ao ro.dvilégio 'depositou
() 'sol) o núme.
ro 21.693 por (aiatavo Stacto

Martinez & Castro (30.579 de 17 de dezembro de 1938), apresentou a ca. asicão oferecida a marca "Bandeirantes", termo número 62.615.
Rodrigdes (30.2? de ri de dezembro de 1938),
apresentou aditamento à oposição eferecda a maaca "Nectar
do Norte",
termo n. 57.617.
Manograsso & Comp. (30.5a3 de 17 de dezembro -de 1938),
a p resentaram réplica à o p
esição oferecida à marca , "Creme Cacau a
Baunilha", termo n. 62.240.
Fritz
Jc7-nmsen, :Caber & Ch. Ltda. (3.525, de 16-12-38) apresentaram réplica à opo •dção oferer l da à marca .
"Johansen", tèrrno
n. 61.018.
Fritz Johansen, Fator & Ca. Ltda. (30.527. de 6-12-38), apresentaram raplica à oposição oferecida à marca "Primor", tèrmo número 61.95 ,1. Laboratório Sanoeis, Ltda.
(30.305. de 15-12-38)
ap resentou
réplica à opisição oferecida à marca "Leite de York - ", térmo
60.230.
Francisco da Silveira !mira (3.319. de 15-12-38), a p resentou
réplica à onosiçao ore a r .e ida à imnta depa .z
itada sob o ti. 62.307.
Cardoso Machado Comp. (30.C32, de 13-12-38) a p resentou réplica à fàpos ; erm Ofr-orr1a à pol aca daoosiiaaa sob o Ti.
62.215.
J. F. Oliveira & Cia. (30.232, de 14-12-38) apresentaram • réplica à o p osição il ic"eriala á -mama depositada sob
WH. 6?.

.
Instituto Passy Ltda., (30.109, de 13-12-38) a p resentou réplica
.
à oposição oferecida á marca "Il lemorioton". t
aa mo n. 59.560.
Abel Correia de Lemos (30.584. de- 17-12-38) apresentou réplica
à oposição oferecida à

Marca "Rosas de Poços de Caldas", térmo número 55.657.
José Fatiori e outros (30.565.. de 17-12-38) a p
resentaram réplica
à oposição ofeaacida au privilégd) depositado sob o n. 21.490.
•
RECURSOS

Albeznarie Papei, Mfg. C. (30.267, de 14-12-38), recorreu do
Ribeiro Pinto (10.80043 junto a marca 30.183). Satis- despacho que indeferiu a marca "Reliance", térmo n. 55.915.
£.-a a exigência constante
da informação.
Xavier Irmãos (30.241, de 14-12-38), recorreu do despacho que
Ivo Sandry (29.9-51-38 junto ao termo 35.540). - Satisfaça a
indeferiu a marca "Urgi-mi". tèrmo n. 57.75q.
ciaéricia constante da informação.
M. Azevedo & Cia. Ltda. (30.310, de 15-12-38) recorreram do
Indústrias Reunidas Danilo Belmiro de Sousa Cia., (29.877-38 despacho
que indeferiu a marca "inajá", tèrmo n. 57.681.
luto ao termo 38.360). - Apresente o original SG
do certificado de
Mangels & Kreutzberg Ltda. (30.117, de 13-12-38) apresentou
Irmãos Machado, -Lirnitaida• (29.745-38 junto ao termo 51.007-). réplica ao recurso referente ao privilégio depositado sob • número
19.834.
- ?reste esclarecimentos, à vista da informação do arquivo.
Henrique Casarini (30.345,. de .15-12-38)- -a presentou, ráplica ao
Galepe. Reis ec Cia.. (termo 59.071), Joaquim Teixeira Canbargos
• urso referente -a marca "Café Aimoré", .têrmo
n. 53.899:
59.068, Joaquim Costa it Cia., (termo 59.074), Dr. Raul oeo
'c ite
cka
Lislaba Alury & Cia. I.tda., (30.591, de 17-12-38) p•aresentaram
(termo 59.084), Emanuel. Klabin (termo i0.172). e
réplica ao recurso referente a marca "Gonosecol", Urino a. '53.399.
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Termo n. 64.110, de 19-12-938
. S. A. Instituto Nacional de Farmacologia — São.Paulo.,

Termo n.' 61.113,de :19-12-t)3ts
.Parfurns Revilion (Société à r. 1.) — paui25 França
4

,.• 4.4.

• ,‘
-• •• •

,•
!

r

MA4GAL
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Produtos de perfumaria, ààboaria, cosniét.icos,
cios, cremes, águas pós de toucador (toilette), produtos
nicos e de beleza, A saber: perfumes, extratos, essências, almiscar,
carmim, rouge, batons, crayons„ lapis para maquillage, óleos -perfumados, óleo de babosa, óleos para o cabelo • para a pele, pó de
.arrós, talco perfumado, sabões perfumados e sabonetes, em massa.
em barra, em bastões, em tubo, em pó, em liquido, em flocos, em
'escamas e em cremes; amónia liquida, em pó e pm nedra para
banho; dentifrícios em pasta, em pó, em' ifió, • 'é dl. creme, 'tit
liquido, em tijolos, e em forma de.elixir; tri2 ` ine' e PernathiO 511a`.
o embelezamento da pela e cutis, 'cremes e 'pomadas' para a
&Maga da cutis; lança-perfumes, sachetes, tabletes virlapeii,
aromáticos e carminados; perfumes ém gerai 'e. sais pertiefiatla
cheiros em lentilhas, em pílulas e em tabletes, papeis e ijárig3Cs''
carminados, perfumados ou com pó de ai'rás; ágiia de" c alSia,,
4gua de quina, água de rosas, água de alfazema, água d.e be
água para maquillage, águas higiênieas 'pei q uinadaS tára
toucador; graxas e glicerina perfumada para uso 110 totiè_ad2fr»'
pomadas, tinturas, loções, petróleos, brilhantinas, lian-,lolinas-;•:
méticos e fixadores para o cabelo; cremes pomadas, tinturas.
icos e líquidos para o embelezamento da ciais e ...iole, •nactus,
líquidos para e embelezamento dos olhos, cabelo e ro s to, depilafrários e desodorantes, vernizes, esmaltes pastas, pós, e iijolos para
Unhas; arminhos, pon-pons, pentes, escovas para dentes, rabeloc,
.
pestanas, sobrancelhas, cibos e unhas.

CIOSO 48
&lasse 3 — Produto farmaceutioo
Termo n. 64.111, de 19-12-938
Si A, Instituto Nacional de Farmacologia

:BANGOW
Wiátj,WO Nacional de rhtTUN516tLi
São Pálo
Classe 3 — Produto farmaaantico
Termo. n. 64.112, de 19-12-938
:William Esenwcin — São Paulo -

Termos na. 64.114 e 64.115, de 19-12-933
Produtos Rocha S. A. — Capital r'Ieral
•

•

•

••

•

Preparado para conservaçáo ue 'aumentos ' r.4
Chata 41 — Alimentos dietéticos, gorduras e óleos .cornestivelsi'de.
xivados do leite, chocolate, cacáu, , queijo, creme'clecàs dá
leite.
• :4,444
Termo n. 64.116, de 19-12-938Boojedade Anônima Magalhães — Capital 'Vecieral
C11188C 1 •—•

23'n

/ase 15 — Artefatos de porcelana ou louça vidrada para histaltitões
sanitárias ou fins industriais, tais como niulejos, pias, bidés,
bacias, banheiras e caixas dágua. Artefatos de cerâmica para
¡IMO caseiro, adorno ou fins artísticos, -tais como, talhas, vasos,
'pratos, pratinhos, bilhas, moringas, azulejos, 'ladrilhos e bibelottà.
I TAitefatOs de cerâmica usados para fins industriais ou sanitários,
tais como tijolos, azulejos, ladrilhos e caixas dágt.la. Artefatos de
'himento, cerâmica ou material equivalente com esnialtastio ti baia

43e:resina sintética em substituicão à porcelana cá amimam:go
tais„ conio azulejos, pias, bideteh baeiasi .banbeiros, 1111b15,
41águia, talhas. 'vasos, pratos,. pratinhoeasilhae,' morititSa4 3#04.Mbelpts
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DIATITO OFICITNT

-rhit PrOpriedade

64.31.7,
. . db
!•
aio kiodutos Farmaoeuticoa S. Á. — Gapitig „bigaral

T

Stéíafil

Dezembro ãe

ItT38

_

Terme a. 64.121, de 19-12-938 (depósito n. 41 da
Paraná, de
21-11-938à
Feruagdo liacluradt

SARIGONIDE
ploductol

Sattig Ltda. — Curitiba — racipari
-

JJ oarmaceuticcwa.'
L

r1 RiOíE ANEIR.Or—'''''

etaxic 3 — Preparado farmaecutiro e medicinal
Termo n. 64.113, de 19-12-933
Co•twaithia Pg rodutos Pilar, S, e: — Recife — Pernambuco

0

. .1 IS C O t rt>

àc
C'rse

Classe H — 8içeoilos

— Proç!nlo ria c Tass

Termo a. 64.122, de 19-12-933 (de p ósito n. 5.353, do S. Paulo,

Termo n. 64.119. de 19-12-938

11-1:433) '

Fontoura (54. Seroe — São Paul')

Etett;n1

Kruc',.zen

41

-Paulo

Si
• ,FOSFO DA
..................
I

FONTOURA Lk SERPE
S.

PAULO

asse 5 — Preparado para ser usado

na.

aledle;

pã farmácia

‘r mo n. 64.120, de 19-12-938 (depóito n. s8 da Baía de 30-7-933)

AtEtayde Barreto — S. Sal n

—

liaia

Termo o. 64..123, de 19-12-938 (depósito n. 5.351,
22-11-938)

de São-Paulo. de

Antonio() Lopes de Almeida — São Paula

1

ALL'1331 e no

Bloco Desinfectante KELTY

•

Afugenta moscas. mosquitos, traças, pulgas
e outros insectos perniciosos, dando is roupa. ‘
um arrima a gradavaitentandOn4 do mau
{cheiro do suor e do mói*.
Deve ser usado nos guarda-roupas, camiseiras, a rniareos,.malas, gavetas, bi
bliethecas etc.

4

'itiatiteks

:Avise

— Artigos da-915ms

Classe 2 — Itlabe (laidatetamii1

.•

„1,1J-1"1.:",

, f

•-,, 1'511D

W.,r1

.OIÁWQ OJ14L .,(15ftv,ista da Propriedade Indus4rial)

e,00,-feira 23

,i,ozembro tie 1038 2630

'termo n. 64.183, 620-12-938

de
Worm() n. 64.124, de 19-12-938 (depósito n. 5.355, le São Paulo,
I,
22-11438) I
.
,
dIntonino Lopes de Almeida — São Paui.

José E. Cardoso -- São Paulo

131.000 SANITÁRIO

KCILTY-Actno

DUIIIFICADOra DO
AFUGENTA MO3DeS E MOSQUITOS

Classe 35 — Malas, bolsas, cintos, carteiras, pastas, sacos de bOUrr
para viagens, vaquetas, cromos de couro, solas, carneiras, arreios,
,1 •
chicotes e selins.
Termo n. 64.134, de 20-12-938
Calunie Progresso, S. A. — Franca — Estado de S. Paulo

PARA A 1GIENE DAS ABITAÇOES
comiouloog is .

4a4a
Lei

1 Classe 2 — Bloco sanitário
(depósito n. 5.356, de São Paulo, de
Wenn c! il. 64.125, de 19-12-938
23-11-938)
Salgado 8z Comp. — São Paulo

.

,

Mine 44 —.,Cigarros, eigarrilhas, charutos, rapé, 'fumo em corda

•

e

em massa

r

leermo n. '6A:12(6, de 19-12-938 (depósito n. 5.357, de São Paulo, de
23-11-938)
, Instituto de Therapeutica "Humanitas" Ltda. — São Paulo
IrISTITUTO Ü THERAPEUTICAIIUMMITAS"P
4.0 Nu,
"

Classe 85 — .Couros e pel.ks
Termo n. 64.136, de 20-12-938
São Paulo
Queirov& Comp. Ltda.

OP/Ib
"

HUMANITAS'
8RRSILEIRR

BICARBONATOoESODA,
ftnel"ITTI°
FAINIA
rN:GRDV

a.muto"
gís:g4

Classe 2 — Bicarbonato de soda

zte_iroV±,&
Classe

--SÃO PAÜL0—
Preparado farroa.centiCo—/,

3 ---

Termo ri. 64.138, de 20-12-938
,
pedro Baldassarri ,•& Irmãos -r-i--ISão¡ Paulp

64429, de 20-12-936
Termo
,•
'Paroleio Medeiros Avila — Capital Federal

HEPATOROSE
PEDRO BALDASáARR1 IRMÃOS
SÃO PAULO
em- grão,reL em pé e em
casca, cominho, corando em pó, herva doce, 19,igo C;ni pé, café)
mgoido, eg~elos a . balam,

klaase 41 — CM, mate, pirderlib.eni'pd 'e

£lasse 3_ — 4pecia1idade iarmaceutioa

M48

Sexta-feira

reies=essim

23

DT.S.11-10

•(riev¡sta

í?, 4

Tenho n. 64./N, de 20-12-)3G
811/agaruciano Fonseca — Cachoeiro de Itaperniviat CZatado
.dO "
- Espirito Santo)

Termo n. 04.13I, cie 20-12-9.8
Luiz Fernandes Costa — Capital Federal

1

A FEIRA DE COUROS

Classe 8 — Aparelhos de rádio

Classe 35 — Titulo

Termo n. 64.140, de 20-12-933
•e4ational. Twist T)rill & Tool Co. — Estados Unidos da América

Termo n. 64.132, de 20-12-938
Helena Tercero
Capital Federal

R
0,1 UR,
PLAZA 4

---~ersombek
Name

— Brocas espirais, pintas de brocas espirais, alargetterea,
kézes, escareadores e mandris (peças de aláqUi71110
Termo n. 64.141, de 20-12-933
Raul Senra di Comp. Ltda. — Capital Fedes

Classe 1 e 36 — Titulo
Termo a. 64.135, de 20-12-938
Roce
Rossetti — São Paulo

NOW 12 — Alicates, abridore
(não cortantes), anoiabos,
argolas, arame farpado, brocaa, bigornas,
cavadeiras., cadeados.
Colheres, colheres de pedreiro, chaves de p
chaves para
porca, ohaves inglezas, dobradiças, enxadas,arafuso,
ensaddea, elos, correntes, fechaduras, ferros de soldar, garfos, limas, martelos, ma/boa, marretas, prumos, picaretas, pás, parafusos, pregos,
torquezoa, torneiras, tornos e verrumas.

00P'',0"

Ciasses 17, 38 e N — Titulo
Termo n. 64.137, de 20-2-933
Oarofalo dic Fonseca — São Paulo

Termo a. 84.112, de 20-12-933
119e0W-Vacum 011 Company, Incorporated — Estada ,. !Toldo. diti
América

INSUL ATUM
Classe 47 — Óleo, lubrificantes (Renovação)'
TÍTULOS DE ESTABELECIMENTOS
%CCM n.

64.128, de 19-12-938 (depósito a. 36, do Mlnaa,
17-11-938)
!imite Mazzella
Belo Horizonte —• Estado de mictai

Classes 41, 42 e 43 — Titulo
Classe 60 — Titulo
Termo n. 64.130, de 20-12-933
Alvaro Porto Moitinho — Capital Federai

1100/14

53.9te

TOMO ANTERIOR.
(depósito n. 4.609, de 15-7-937 — efetuado MI
São Paulo)

PAC ULDA DE DE

C I t NO IAS @C ONÔMICAS E A MI NISTRACUM
DO -RIO DE JA NBIRt
• 94,91G. 14/

TgRti

100 Tenkaaa. matérias, aubstIncias e tinturas corantes bera
as indústrias
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