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EXERCÍCIO DE 1939
L Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgães oficiai ..7, para o exercis
de 1939, mediante pagamento da importância corr.spondente aa pe'iodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nac!sna/, rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva cc pror2-;-açãc, fias repartições arrecadadoras federais — Delegacias fiscais, Alfândegas,
Mesas de Renda e Coletorias.
11••n•n••n•n•

Aos fu n cionários uUblicos federais, estadeai., e maniaipais é facoitado pagar o custo da assinatura, COLUT,

.•. do já o de:.centa de

20 %, a que tém direito, em duas prestações semestrais do 28000.

Para facilidade e pontualidade na rerbessa, as inscrições de aNzi.
mantes sO serão aceitam quando realizadas até o último dia do mét. uni- :for
àquele eu, qu e com eça a assinatura, lato é, até l de dezembro ou até 10
da jnrOto.
Pede-se ias repariiçilez arrecadadoras que não aceitem pedidos de azsi.
mataras. ala& dentro dessas condições, a não ser para tancionár:ort.
Preços de artinaturas anuais do fi lliário da Justiça" Gni de cada ama
Ira menden do "Diallrfo
litopartições públicas ou assinantes No interior
exterior
particulares .
No
Pancionãrlos publicas

..... No interior
No exterior
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lidassem avulso, do dia 400 régia, até o limite de dez cadernos com sare
Nata tolha, • main 100 réis pelou seguintes ead
de quatro tolhas (oitavo) ou tração.
Par imo decorrido, mala Nd réis sobre • *ruço do din.
ci grelo de número d• babe ratei lixado na •Mata pústula.
OUSERVAÇAES
* illada•do NÃO itornecerdi gratuitamente aos am:aantea adassraa
tralraviados em anteriores it data da aminatura.
sse Clienvibm. por Isso, dLie O% interessados renovem no suas azulnaturate
aisammdtasta mattrealente atina de não ficarem ets- aa MIM e -.laçam.
itudaleadao.
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c) de Proteção Sanitária Animal e Medicina Veterinária;
d) dos Serviços Auxiliares.
III — O Gabinete compreende:
ATOS
a) Secretaria com Protocolo Geral, o Arquivo e Portaria;
b) Divisão de Inspeção e Proteção à Saude;
Decreto-lei n. 871, de 18 de novembro de' 1938 (R.).
c) Divisão de Propaganda e Estatística.
Decreto-lei n. 968, de 21 de dezembro de 1938.
IV — O Departamento do Assistência Hospitalar é constituido
pelos hospitais de Pronto Socorro, Carlos Chagas, Getúlio Vargas,
Decreto-lei n. 971, de 22 de dezembro de 1938.
Miguel Couto, Jesús, Dispensários de Cascadura, do Meyer, da Ilha
Decreto-lei n. 972. de 22 de dezembro de 1938.
do Governador, de Sapé, de Campo Grande, da Ilha de Paquetá,
Decreto-lei n. 973, de 22 de dezembro de 1938.
Postos de Vargem Grande, de Guaratiba e Serviço de Salvamento.
V — O Departamento de Assistência Médico Social abrange o
Decreto-lei n. 974, de 22 de dezembro de 1938.
Asilo
São Francisco de Assis, o Albergue da BOa Vontade, a DeleDecreto-lei n. 975, de 22 de dezembro de 1938,
gacia Social, a Créche e os Cemitérios de inhaúma, (rajá, Jacarépaguá Santa Cruz, Ricardo de Albuquerque, Realengo. Campo GranDecreto-lei n. 978. de 22 de dezembro de 1938
de, Guaratiba, Ilha do Governador, Ilha de Paquetá, l'iábas e Penha.,
Decreto - lei n. 977, de 22 de dezembro de 1938
VI — O Departamento de Proteção Sani1 6 - io A nimal e Medi.
Decreto-lei n. 978, de 22 de dezembro de 1938
cina Veterinária compreende duas divisões:
Decreto n. 3.461, de 17 de dezembro de 1938.,
a) Divisão de Proteção Sanitária;
Decreto n. 3.462, de 17 de dezembro de 1938..
b) Divisão de Medicina Veterinária.
Fazem parte da primeira: Fiscalização de animais de consumo,
Decreto n. 3.463, de 17 de dezembro de 1938.,
Fiscalização do Leite, de Matadouros, de Peixarias e de Feiras.
Decreto n. 3.464, de 17 dc dezembro de. 1938.
A segunda é constituida pelos Instituto Pasteur, Hospital Vete.
Deoreto n. 3.466, de 17 de dezembro de 1938.rinário, Laboratórios, Vacinação, Estação de Monta (defesa da raça),
Ministério da Justiça e Negócios Interiores — Decretos de 13 e 20 Fiscalização de locais em que forem tratados ou alojados animais e
Cemitério de cães.
do corrente.
Ministério da Marinha — Decretos de 22 do corrente.
VII — O Departamento dos Serviços Auxiliares compreende três
Ministério da Agricultura — Decretos de 21 do corrente.
divisões:
pepartamento Administrativo do Serviço Público.
a) Administrativa;
SEORETARIAS DE ESTADO:
b) Material;
c) Obras e Instalações.
.1.:
§Álinistário da Justiça e Negócios Interiores — Portarias — Expediente da Diretoria da Justiça e do Interior, do Serviço do PesA primeira com as seguintes secções: Expediente e Contabill4
soal e da Imprensa Nacional.
dade, Prontuário, Arrecadação.
Ministério da Educação e Saúde — Expediente do Departamento NaA segunda com as seguintes secções: Comercial, Aquisição, Escional de Educação, da Inspetoria dos Centros de Saúde e do
crituração, Rouparia Geral.
Conselho Nacional do Serviço Social.
A terceira consta da Secção Técnica e das Oficinas.
Ministério das Relações Exteriores — Portarias.
Ministério da Fazenda — Expediente do Serviço do Pessoal do Mi" Art. 2.° Ficam extintos os quadros da ex-Diretoria Geral de
nistério da Fazenda, das Diretorias das Rendas Aduaneiras e Assistência Municipal, da ex-Inspetoria Veterinária o do Instituto
do Domínio da União, da Alfândega do Rio de Janeiro e da Pasteur, passando os respectivos funcionários a constituirem o quaComissão Encarregada da Liquidação da Dívida Flutuante.
dro da atual Secretaria Geral de Saude e Assistência, fixado por este
Ministério da Marinha — Expediente do Tribunal Marítimo Admi- decreto-lei e . constante da tabela anexa.
nstrativo.
1.° Feito o aproveitamento de-todos os funcionários dos quaMinistério da Guerra — Despachos — Expediente do Sr. ministro, dros§extintos,
serão as vagas providas na forma da regulamentaçãO
da Diretoria de Intendência da Guerra e do Serviço do Pessoal
a
ser
baixada.
Civil.
k
Ministério da Viação e Obras Públicas — Apostilas — Portarias —
§ 2.° Os funcionários providos em cargos de vencimentos inExpediente do Sr. ministro, do Serviço do Pessoal, do Deputa- feriores, pela extinção dos cargos que ocupavam e em virtude dai
i
mento de Aeronáutica Civil, da Inspetoria Federal das Estradas disposições do presente decreto-lei, perceberão, para todos os efeie da Estrada de Ferro Central do Brasil.
a diferença entre os vencimentos do cargo extinto e os do cargo
Ministério da Agricultura — Portarias — Expediente do Sr. mi- to.
que
passarem
a exercer.
nistro, do Departamento Nacional da Produção Mineral, da DiArt. 3.° Fica o Prefeito autorizado a regulamentar a Secretaria
retoria da Contabilidade, do Serviço do Pessoal e do Conselho
Geral de Saude e Assistência, de acordo com as disposições do preFlorestal Federal.
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio — Expediente do sente decreto-lei.
Sr. ministro, do Serviço do Pessoal, da Diretoria Geral de ConArt. 4.° O presente decreto-lei entrará em vigor a partir de
tabilidade, do Serviço Técnico Atuarial, do Departamento Na- i de janeiro de 1939.
cional do Trabalho, do Serviço de Identificakão Profissional, do
Art. 5.9 Revogam-se as disposições em contrário.
Departamento Nacional da Propriedade Industrial e do Instituto
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1938, 117° da Independén.
de Aposentadoria e Penses dos Marítimos.
Tribunal de Contas — Termos de contrato — Noticiário — Parte eia e 50' da República.
GETULIO VARGAS.
comercial — Rendas públicas — Editais e avisos — Sociedades
anônimas — Sociedades civis — Anúncios.
Francisco Campos.
r
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DECRETO-LEI N. 871 — DE 18 DE NOVEMBRO DE 1938 (*)
(Publicado no "Diário Oficiar de 28-11-38)
Reorganiza a Secretaria Geral de Saude e Assistência, da Prefeitura
do Distrito Federal, fixa o seu quadro de pessoal e cid outras
providências.
O Presidente da República, usando.da faculdade que lhe confere
artigo 180 da Constituição Federal, e nos termos do artigo 31 do
Decreto-Lei n. 96, de 22 de dezembro de 1937, decreta:
Art. 1.° A Secretaria Geral de Saude e Assistência da Prefe.tura
00 Distrito Federal, fica assim organizada:
I — Gabinete.
II — Departamento:
'a) de Assistência Hospitalar;
b) de Assistência Médico Social;
mu, lAr irin nublicado com incorreções. •
,(•)

Quadro a que se refere o Decreto-Lei n. 871, de 18 de novembro
de 1938
Total
Vencimentos
N.oCargos
Pessoal Superior, em comissão:
1 Secretário Geral .
1 Chefe do Gabinete .
2 Oficiais de Gabinete . .
Diretores . • .

18:00080
33:80080

60:D00$0
30:00080
38:00080
134:40080

Pessoal Técnico-Administrativo, em
comissão:
1 Chefe de Divisão de Propaganda — Estatística .
1 Chefe de Divisão de Proteção Sanitária Animal .
1 Chefe de Divisão de Medicina Veterifiárm . . .

31 :800$0
81:80030
31 :80080

8350 13/ibado n
14.0

Cargos

Vencimentos

1 Chefe de Divisão de Inspeç:o e Prote-

ção à Sande
1 Chefe de Divisão de
1 Cheio de Divisão A(finjn
1 Chet'e de Divisão de v eiln n
1 Chefe ,do Serviço r!e
1 Chefe do Aiberg,,,
1 Chefe de Propaga nda
Liiio
Chefe Ca Seer a de Fsai
5 Diretores de 1 losp 'lel
1 Diretor do A to
6 Chefes de Disr (e,e;

Dezembro de 1938
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28:80030
26 :20030

Total
51 :660$0
31 :60030
34 :60030
31 :60030
26 :20030
20 :20080
24:00030
24 :00030
144 :00030
9 8 :800$0
157
q 30

Te,enico

N.

Cargos

•

Vencimentos

1 Enfermeiro Chefe Veterinário
7 Enfermeiros de Veterinária
4 Praticantes de Enfermeiro de Veterinária
• ...

Total

8:00030

10:80030
42:00030

4:2000

,40:808$2

Pessoal operário:
(Oficina)
1 Mestre Geral
1 Mestre dP Construção Civil
1 Mestre de Mecânica
1 Fundidor
1 Alodelador
i Torneiro

.

44:400$0
12:00080

i•

42:00010

7:26010
7:26030
7:59010

7:26010
1 Torm . iro .
12 Peritos da
visão do Ti
ii e
7 :26010
c --pin f ern Naval
t e •;;;.()• à S:llble
24:0000
288:0Ü()0
:0000
ai
e Na'Cl'
37 Méd 'cos Chefes
24 :00030
00M
7:26030
;11! leircii . , n de Cobre
a
98 Médices Assistente: .
21 :600s0 2. 11á
7:26010
24:78010
310 Médicos Sai-Assis! entes . . .
11 :100gel
7 ea!
.„1:0o4H0
46:20010
6:60010
3 Dentista,:
18:00301)
101 :64030
Eler'cita,
7:26010
22 Dentistas As,sistentes
12:00n
2:.1:;;P(WO
6:60010
t-ie iste,
83:00030
5
8 Parrnait ices
18:01i.`:)
7 :26080
1 Ferva mio teiro
6 Farmac(^,ni ticos Assistentes
12.C.000
.
:2:00;'30
14:52030
2 UmaJores .
7 :26010
1 Veterinário Chefe
21 :6"Vn
13:20030
• Liniadere.
6:60010
6 Veterinários . . .
86::_0030
11:10080
14 :52010
7:26080
• Marceneiros
5 Ajudantes de Veterinário .
48:0flre!o
9:61)000
19:80030
6:60030
3 Maueneiros
6 AjustadJres
43:56010
7:20030
Auxiliares Térnieos:
22:77030
7
:39010
3 Mmminislas . . .
9 Maquinistas . • •
7:26030
65:34019
2 Au xiliares Técnicos de H istolor„ la
6 :00030
12: , N50
31 :85010
6:27010
5 Boniheiros .
1 Conservador de Material de Labora5 :94010
5 Bombeiros
29:70010
tório
7 :20e30
6:27030
1 Ferreiro .
30 Auxiliares de Laboratório .
C :00030
180 :00080
•
5 :94010
1 l'erreiro . . •
3 Ajudantes do Laboratório
7 :200$0
21 :60!»0
1 "Funileiro
6 :2700
25 Auxiliares de Roentgenlogia
150:,10080
6 :0M0
•
6:2700
12:54080
4 'tintinares do Serviço Ant i-Rábico
2 Lustradores . • •
6:O000
21:00030
5 :94030
3 Lustradores .
47:82030
30 Auxiliares de Farmácia
6:00030
.80:00030
1 Cuti 1 ei ro
6:27080
24 Praticantes de Farmácia
4 :50080
:1100
5 :94010
1 Fotógrafo
1 Cut dei ro
12:001)80
1 Cinegrafista
13 :20010
9 Encarregados de Material .
:60010
12:00030
8 :60030
2 Auxiliares de Fotógrafo
1 Estofador
. .
7:20030
11:40030
▪ Estofadores .
:27010
12:54010
Pessoal Athninistrativo Efetivo:
1 Marmorista
. 6:64)030
\ 6:60030
1 Soblador
1 Assistente de Propaga n,la e Educação
21 :60080
3 Apontadore s
6:60030
19:80080
1 Ajudante Técnico de Estatística
3
rrnnw ros
16:500l0
19:80080
6:60030
•
1 Ajudante Técnico do Invest i gação. .•
16 :3000
11 Pedreiros
92:40080
6:60010
3 Auxiliares Técnicos de Estatística.
13:20:130
39:00030
6 :27010
12 Pedreiros .
75:21010
2 Cartógrafos
9:60030
19:20030
4 Pintores .
7:26030
29:04010
1 Engenheiro Assistente
21:60030
P Pintores
660080
52:80010
1 Engenheiro Ajudante
18:00030
1 Armititeto Ajudante
18:00030
Rouparia Geral :
1 Ajudante Técnico de Obras e Instalações
18:0000
2 Encarregados de Lavandaria . .
10 :80010
21:60010
1 Delegado Social .
26:20030
1 Encarregado de Confecção e Reparos
10:80080
1 Sub-Delegado Social . .
24:00030
1 Roupeira Encarregada
7:80010
1 Ajudante de Dele g acia Social
•
18 :00030
9 Roupeiras
5 *28010
47:52010
......
12 Agentes Sociais
9:60030
115:200$Ø
1 Ajudante de Lavandaria
C:60010
38 Investigadores
.
7:92030
300 :96030
4 Auxiliares de Lavandaria . •
5:28030
21:12010
2 Administradores Chefes
23:20030
50:40(40
9 Lavadores de Roupa .
4:20080
37:80080
9 Administradores Ajudantes
18:00030
162:00030
14
Passadeiras
.
4:20010
58:80010
19 Administradores Auxiliares
12:00030
228:00030
20
Costureiras
4:80080
98:00010
20 Encarregados de Depósito de Material 8:40030
168:00030
9 Ajudantes de Roupeira •
41:58010
4:62010
3 Encarregados Chefes de Fiscalização 10:80030
32:40030
9 Encarregados de Fiscalização
8 :400$0
75 :60030
Cozinha :
9 Auxiliares de Fiscalização
4:80030
43:20030
8 Chefes de Secção
24 :00030
192 :00030
1 Encarregado de Cozinha .
12:00010
18 Primeiros Oficiais
16:50930
264:00030
1 Dispenseiro
8:00080
26 Segundos Oficiais
13:20030
343:20030
10 cozinheiros .
6:00)3)
60:000110
40 Terceiros Oficiais
9:90030
396:00030
30 Ajudantes de Cozinha
4:80030
144:00010
60 Quartos Oficiais
8:25030
495:00030
70 Praticantes de Oficial
7:59030
531 :30030
Operários Auxiliares e Tra.
80 Escriturários
6:00030
480:00030
balhadores :
3 Agentes Comerciais
15:00030
45:00030
1 Instrutor do Serviço de Salvamento
9 :60030
2 Fiscais do Serviço de Salvamento
7:20030
14:40080
1 Chefe de Portaria
11 :88030
80 ~liares do Serviço de Salvamento
5:100-30
132:00030
1 Porteiro do Asilo
•
7:92140
35 Padioleiros . .
5:40080
189:00030
5 Contínuos .
38:5' - -A
7:70030
11 Cabineiros
5:94030
65:34080
.
30 Telefonistas . .
7:20030
216:0000
Pessoal de Enfermagem:
6 Guardas •
5:28030
81 :68080
4:20030
58:80080
8 Enfermeiros Chefes
54:00010 14 Guardas Auxiliares . •
• • 10:80030
12 Guardiãs . . 4:20030
50 :40030
1 Enfermeiro Dietético
10:80010
8 Barbeiros-cabelereiros •
4 :20010
25:20080
132 Enfermeiros Encarregados
171 :00610
.:1:815080
2 Marinheiros . . .
5:50030
i1:000$0
8 Enfermeiros de Obstetrícia
52:80010
... 6:60030
1 Mestre de Lancha •
7:70080
7:26080
92 Enfermeiros . . .
377:521330
7:26030 *i 34 :52010
2 Motoristas de Lancha .
118 :80010
DO Enfermeiros Sociais .
-..-.., 5 :94030
5:28010 '4. Ei:eeeeo
6 Vigias
.......
772 :20030
5 :94010
113: Enfermeiros Adjuntos
8 Vigias
14:40080
4:80010
752:40010
4:56010
.65 Enfermeiros Auxiliares
4:20080
42 :8005101
milibusgmba. da Erdarmeiro
4:206$0
(.125:60030
3 Vi g ias . . .
1'
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Cargos

Vencimentos

,1 Encarregado de Conservação do Hospital Veterinário . . .
1 Encarregado da Conservação do Canil
Corrieiro .
i Feitor de Cocheira .
1 Ferrador . . .
1 Guarda Portão do Hospital Veterinário .
80 Serventes . . .
900 Trabalhadores w
oo

DECRETO-LEI N. 978 —

DE

Total

9:00080
7:200$Ú
4 :620$0
5:94080
5:2.80$0
5:940$0
4:200$0

4:62080
475 :2000
3.780:00080

22 DE DEZEMBRO DE 1938

'Abre, pelo Ministério da Educação, o crédito suplementar de réis
759:9238000, às verbas que especifica.
O Presidente da República, usando da faculdade que lhe confere
P artigo 180 da Constituição Federal, decreta:
Artigo único. Pica aberto, pelo Ministério da Educação e Sande,
crédito suplementar de setecentos e cincoenta e nove contos, novecentos e vinte e três mil réis (Rs. 759:9238000), para reforço das
seguintes dotações do atual orçamento daquele Ministério (Anexo n. 6,
do Decreto-Lei n. 107, de 27 de dezembro de 1937):
Verba i — Pessoal
IV — Gratificações e Auxílios
— Serviços Especiais:
94) Desdobramento de turmas na Faculdade
Nacional de Medicina da Universidade do
Brasil
82:223$0
Verba 2 — Material
4

II

405:70060

Artigps de alimentação:.
98) Serviço de Saude Pública dØ
Distrito Federal
e) Hospital S. Sebastião

100:00010

10 :00080

ai — Diversas Despesas
sjc. g./ ..- Iluminação, força motriz e gás:
00) Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do
12:00080
Brasil
#8) Serviço de Aguas e Esgotos
150:00080
do Distrito Federal •

16:000$0
(377:70080
759:92380
--

Resumo I'
Pessoal
Material

Ify...04~1111..011~4441..' .

......

82:22320
677:70080
759:92380

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1938, 117 0 da Independência
00° da, República.
Girrutto VARGAS.
Gustavo Capotem,
A.

DE

21 Os DEZEMBRO DE 1938

Fixa a divisão territorial administrativa e judiciária do Territorio
do Acre
O Presidente da República, usando da faculdade que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. I.° A divisão territorial fixada nesta lei para o Território
do Acre vigorará de 1 de janeiro de 1939 a 31 de dezembro de 1943.
. Parágrafo único. Não se compreende na proibição, do art. 18
do Decreto-Lei n. 311, de 2 de março de 1938, os atos interpretativos
de linhas divisórias que vierem a tornar-se necessários.
Art. 2.° O Território do Acre fica dividido em sete comarcas,
sete termos, sete municípios e quatorze distritos, ia forma dos anexos
ns. 1 e 2.
Art. 3.° As autoridades competentes tomarão as medidas administrativas apropriadas para que, em cada cidade (sede municipal),
no dia 1 de janeiro de 1939, em ato público solene, se declare efetivamente em vigor o quadro territorial fixado nesta lei, no que concernir:
a) às circunscrições (distritos, município, termo e comarca)que tiverem sede na mesma cidade;
b) aos demais distritos que integrarem o respectivo município.
§ 1f A solenidade prevista neste artigo obedecerá ao ritual
constante do anexo n. 3 e será presidida pelo Juiz de Direito, ou,
no caso de impedimento, sucessivamente, pelo Juiz do Termo, pelo
Prefeito Municipal e pelo Secretário da Prefeitura, -cabendo a substituição deste à mais alta autoridade policial que se encontrar na
cidade.
§ 2.° Da ata da solenidade, a autoridade que a houver presidido
enviará duas cópias autenticadas ao Diretório Regional de Geografia,
em Rio Branco, destinando-se uma a figurar em arquivo próprio, e
a outra a ser enviada ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; cabendo ao Diretório Regional providenciar para a publicação
de todas as atas no orgão oficial do Território.
Art. 4.° Os distritos judiciários e administrativos constantes do
quadro anexo ao Decreto n. 43, de 29 de março de 1938, do Go-,
vernador do Território, ficam desde já considerados zonas, cujos limites, sem prejuizo da divisão distrital constante desta lei, serão
fixados pelo Governador, até o dia 31 de março de 1939, de acordo
com a sua distribuição por distritos e os novos limites inter-municipais e inter-distritais.
Art. 5° Ficam extintos os cargos de Juiz Municipal do
e 3°
termos da comarca de Rio Branco e dos segundos termos das de
Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, e os dos respectivos Escrivães e
demais funcionários ou serventuários, bem como os de Adjunto de
Promotor dos segundos termos das comarcas de Xapuri e Seabra.
Art. 6.° São criados, no Quadro VII do Ministério da Justiça e
Negócios Ineriores, constante das tabelas anexas à lei n. 28, de 28
de outubro de 1936, dois cargos de Juiz de Direito, padrão P, e dois
de Promotor Público, padrão N, para as comarcas de Brasilea e Feijó.
Parágrafo único. Os cargos de Juiz tle Direito e de Promotor,
criados por esta lei, serão providos, de acordo com indicação do
Tribunal de Apelação, respectivamente, com Juizes Municipais e
Adjuntos de Promotor de cargos extintos.
Art. 7.° Os juizes de cargos extintos que não forem aproveitados
ficarão em disponibilidade, com vencimentos integrais.
Art. 8.° Os atuais Juizes Municipais dos segundos termos das
comarcas de Xapuri e Seabra passarão a denominar-se, respectivamente Juiz Municipal do termo da comarca de Brasilea e Juiz Municipal do termo da comarca de Feijó; sendo os seus títulos apostilados pelo Ministro da Justiça e Negócios Interiores, mediante requerimento.
Art. 9f São criados, para as comarcas de Brasilea e Feijó, e
com os vencimentos dos cargos da mesma categoria constantes do
citado Quadro VII, dois cargos de Oficial de Justiça e dois de Escrivão do Juri.
Parágrafo único. Esses cargos serão providos com funcionários ou
serventuários de cargos extintos, de igual categoria, conforme indicação do Juiz de Direito da comarca respectiva.
Art. 10. Os feitos findos ou em curso serão remetidos ao juizo
competente, de acordo com a nova divisão judiciária, afim de serem
arquivados, ou processados e julgados na forma da legislação em
vigor.
Parágrafo único. A remessa de que trata este artigo será feita
até 31 de janeiro de 1939, sob a responsabilidade e direção do juiz
respectivo.
Art. 11. A contar de 1 de janeiro, ficam suspensos os prazos e
dem.is atos processuais das causas em andamento nos termos extintos, recomeçando a correr no juizo para onde houver sido remetido o feito, depois de assinado em audiência o prazo restante.,
Art. 12. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1998, 117 0 da Independência
e 50 0 da República.
°arrumo VARGAS.
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Material de . Consumo

Oni.. 8 — Medicamentos, drogas, etc.:
16) Serviço de Sande Pública do
Distrito Federal
f) Hospital São Sebastião
N.Je. 9 — Combustíveis, lubrificantes, etc.
92) Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do
Brasil
5:70089
400:00080
16) Serviço de Transportes, etc
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Sábado 24.

MAMO 07TCTAL (Seco 1)
ANEXO N.

LIMITES MUNICIPAIS E DIVISAS INTER-DISTRITAIS EM QUE SE BASEIA O
QUADRO TERRITORIAL 'ADMIN1 sTnAT tvo E JUDICIÁRTO DO TERRITÓRIO
DO ACRE.

Município du Brasilea
Va) Limites municipais:
1. Com o Município de Sena Madareira:
Começando no ria Iáco, no ponto de intersecção cono o meridiano
da nascente do rio Charnbuiaco, desce o láco até a sua coufluèrieia
com o córrego Jaguaribe, sobe por este córrego até sua cabeceira; daí
por uma reta em direçã) à cabeceira do Rio do Ouro, afluente esquerdo do rio Xapuri, até alcançar o divisor das vertentes dos rios
Xapuri e Iam.
2. Com o Município de Xapuri:
Começando no divisor de águas dos 'rios Iáco e Xapuri, na intersecção da reta que une as cabeceiras dos córregos Jaguaribe e Rio
do Ouro, segue por esta linha até alcançar a cabeceira do Rio do
Ouro e por este até a sua confluência no rio Xapuri; prossegue por
este rio até a confluência do ribeirão Riozinho; sobe por este rweirão até a intersecção da reta reste-oeste, originada da cabeceira do
córrego Filipinas; continua por esta linha e desce pelo córrego Filipinas até a sua foz, à margem esquerda do rio Acre; sobe por este
rio até a foz do carrega Igarapé do Porvir, à margem direita do rio
Acre e por este córrego até a sua cabeceira; dai continua em linha
reta até a cabeceira do ribeirão Ina e deste ponto segue em outra
reta a14 a cabeceira do rio Cbipamanu.
3. Com a República da Bolívia:
Começanda na nascente principal do rio Chiparnanu, segue peio
limite entre o Brasil e a Bolívia até a foz do arroio Taverija no rio
Acre.
4. Com a Repalica do Perú:
Começando no rios Acre ou Aquiri, no ponto em que ó dito rio
pela margem direita ou austral recebe o arroio laverija, segue pelo
limite entre o Brasil e o Peru até o ponto de intersecção da mericiiano da nascente principal do rio Chambuiaco (afluente da margem
direita do rio Purús) com o rio Mai.
•
b) Divisas inter-distritais:
Só ha um distrito.
II — Município de Cruzeiro do Sul (n. 2).
a) Limites municipais:
I. Com o Estado do Amazonas;
Começando na cabeceira do rio Javarf, segue pela linha geodésica que liga esse ponto à foz do Bani, até a sua intersecção com o
ribeirão Riozinho da Liberdade, afluente da margem direita do Juruá.
2. Com o Município de Seabra;
Começando na intersecção da linha geodésica acima referida com
o ribeira) Riozinho da Liberdade, segue este até a sua nascente e
daí continua pelo divisor de águas dos rios Gregário e Juruti ate a
intersecção de uma reta leste-oeste em direção à cabeceira do ribeirão Rio Branco do Juruá; segue esta linha até a cabeceira do ribeirão Rio Branco do Jurttá e daí por outra reta alcança a cabeceira do
córrego Grajaú; deste ponto segue em' linha reta até a confluência
do córrego Pedro Gomes com o rio Tejo; sobe pelo rio Tejo até a faz
do córrego Machadinho, e por este até a sua cabeceira; finalmente,
prossegue em reta até a cabeceira do rio Breu, afluente do Juruá.
3. Com a República do Perú: .
. Começando na cabeceira principal do rio Breu, segue pelo limite
entre o Brasil e o Peru até a nascente principal do rio Jaquirana ou
Alto Javarf.
b) Divisas inter-distritais.
1. Entre os distritos de Japuim e Cruzeiro do Sul:
Começando na fronteira com a República do Perú, no entroncamento do divisor de águas dos rios Azul e Paraná dos atenras,
segue por este divisor até defrontar a cabeceira do córrego São Banto: desce até esta cabeceira e daí por uma reta sul-norte atinge a
linha geodésica de limites com o Estado do Amazonas.'
2. Entre os distritos de Cruzeiro do Sul e Rumaitá:
Começando na fronteira com a República'da Peru, no divisor de
águas entre as vertentes dos rios Ucaiale, do larlo peruano, e Juríd.
Mirim, do lado brasileiro, desce este rio até sua foz no Jorna; desce
pelo Jurtrá até a foz do rio_ Valparaisa, sobe por ea t e até a cabeeoira
e daí por urna reta alcanaa a cabeceira do ribeirão Riozinho da Liberdade.
•
3. Entre os distritos de Humaitá e Taumaturgo;
Começando na fronteira com a República do Peru, no divisor de
águas entre as vertentes do rio Ucaiale, do lado peruano e a cabeceira do Paraná do Ouro, do lado brasileiro, desce o Paraná do Ouro
até sua foz, sobe pelo rio Juruti até a Confluênria com o córrego
°rojou, finalmente, por este córrego até a sua cabeceira.
—

•
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III — Municfpio cio Feijó (o. 3).
•

a) Limites municipais:
o 2!nnicip'a de Scabrp:
Começando na fronteira da República do Perú, no ponto de to.
terseeç5o de uma re:a sul-norte que encontra a cabeceira do Muni,
segue pe . a referida reta até a cabeceira do Moral, descendo pelo curso
deste rio até à foz do córrego Conceição, à margem direita; prossegue por uma reta em direção à cabeceira do córrego Acareei e pelo
curso deste córrego até a intersecção da linha geodésica de limite
com o Estado do Amazonas.
2. Com o &lado do Amazonas:
Começando no córrego Acareai, afluente do rio Tarauacá, na intersecção da linha geodésica traçaria da nascente do rio Javarí à fos
do rio Bem, segue por esta linha até o rio Moaco.
3. Com o MunIcfpio de Sena Madureira:
Começando no rio Moaco, na intersecção com a linha geodésica
de limite com o Estado do Amazonas, sobe este rio até sua cabeceira
e daí alcança o divisor de águas dos rios Purús e Embira; segue por
.este divisor até defrontar a leste a nascente principal do córrego
Santa Rosa, prossegue por uma reta oeste-leste até alcançar a cabeceira deste córrego.
4. Com a República . do Perú:
Começando na nascente principal do carrego Santa Rosa, segue
pelo limite do Brasil com o Perú até defrontar, ao norte, a cabeceira
do rio Murú.
b) Divisas inter-distritais:
Só há um distrito.
1.

COM

IV — Município de Rio Branco (n. 4)
a) Limites municipais:
I. Com o Município de Sena Madureira:
Começando no divisor de águas dos rios Taco e Acre, no ponte
de intersecção da linha !este-oeste originada da cabeceira do córrego
Spalha ou São Francisco, afluente do ribeirão Riozinho de Rio Branco, segue por este divisor e continua peia separação das vertentes
dos rios Taco e Antimari até defrontar a cabeceira do carrego Sucuniná, afluente do Punis, e prossegue por este carrego até a inter.
secção da linha geodésica de limite com o Estado do Amazonas.
2. Com o Estado do Ama:citas:
Começando no córrego Sucuniná, no ponto de intersecção da linha geodésica traçaria da cabeceira do rio Javari à foz do Bani, segue
por esta linha até o rio Abunan.
3. Com a República da Bolívia:
Começando no rio Abunan, junto à povoação acreana de Porto
Fiscal, no ponto em que o encontra a reta que vai da confluência do
Beni e do Mamoré, formadores do rio Madeira, à nascente principal
do rio Jaquirana ou Alto Javerf, sobe pelo álveo do Abluiu) até a
boca do rio Rapirran, pelo qual continua até lt sua nascente principal.
4. Com o Município de Xapuri:
Começando na fronteira com a República da Bolívia, cabeceira
do rio RaPirran, a l cança o divisor de águas dos rios Rapirran e Chipamanu, segue por este divisor até defrontar a cabeceira do córrego
II& desce por este córrego até sua foz no rio Acre; daí. atravessando
o rio Acre, segue em reta leste-oeste até encontrar o ribeirão Caipora; segue por este ribeirão até a sua cabeceira e•continua por uma
reta sul-norte até o córrego Mapinguari, continuando por esse córrego até sua nascente e daí por uma reta leste-oeste até o ribeirão
Sile Francisco ou Soalha, subindo por este ribeirão até sua cabeceira
dai por uma reta leste-oeste até o divisor dos rios Acre e Iaco.
b) Divisas inter-distritais:
I. Entre os distritos de Rio Branco e Porto Acre:
Começando no divisar de águas das vertentes do rio Taco e ca.‘
beceiras do rio Antimari, desce a esta cabeceira, alcança o divisor de
águas do Antimarí com Riozinho de Rio Branco, segue por este divisor até o entroncamento do divisor dos ribeirões Riozinho de Rio
Branco e Antlirá e continua por este último divisor até defrontar
a cabeceira do córrego Glória; desce por este até sua foz no rio
Acre e prossegue por este até a boca do ctirrego Bom Destino, sobe
por este carrego até sua cabeceira e por uma reta oeste-leste alcança
o rio Iquirí.
2. Entre os distritos de Rio Branco e Plácido de Castro;
Começando no rio Rapirran, na foz do Igarapé Mitarran, sobe
por este até sua cabeceira; deste ponto por uma reta sul-norte alcança o rio lquirf e desce por este até a intersecção de uma reta esteoristde que passe pela nascente do córrego Bom Destino.
• 3. Entre os distritos de Porto Acre e Plácido de Castro:
Começando no rio Iquirf, no ponto de intersecção da linha este.*
reste, que rassa pela nascente do carrego Bom Destino, desce pela
Tuuirí até a linha geodésica de limite com o Estado do ArflaZOILLS4
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V — Município de Seabra (n. 5).
a) Limites municipais:

1. Com o iitueicípio de Cruzeiro do Sul:
Começando na fronteira da República do Perú, na cabeceira do rio
Breu, segue por uma reta em direção à cabeceira do córrego Machadinha de.sce por este rio ale a sua foz e prossegue pelo curso do rio
Tejo ale a confluència eoni o córrego Pedro Gomes; dai continua por
uma reta em direção à cabeceira do córrego Grajaú e desta por outra
Tela em direção à cabeceira do ribeirão Rio Branco do Juruá; deste
ponto alcança em reta oeste-leste o divisor de águas dos rios Branco
e Gregorio e se g ue por este divisor até alcançar a cabeceira do ribeirão
Itirainho da Liberdade; finalmente, desce por este ribeirão até a intersecção da linha geodésica de limite com o Estado do Amazonas .

2. Com o Es'ado do Amazonas:

-

Começando na intersecção do ribeirão Riozinho da Liberdade com
a tinha geodésica traçada da cabeceira do rio Javari à foz do r,o
BenL segue p or esta linha até o córrego Acarati, afluente oriental
cio rio Tarauacá.

3. Com o Município de Feijó:
Cameçando no córrego Aearati na intersecção com a linha de
mite com o Estado do Amazonas, sobe por este córrego até sua cabaceira, deste ponto segue em linha reta até a foz do córrego Conceição,
efluente oriental do rio Murú. dai continua pelo Murú até a sua cabeceira e, finalmente, por uma reta norte-sul atinge a fronteira.
4. Com a República do Perú:
Começando na intersecção da reta norte-sul que passa peia cabeceira do Murú com o divisor de á guas dos rios Embira e Curanio
ou Cururnan, segue pelo limite entre o Brasil e a República do Perú
até a nascente do rio Breu, afluente da margem direita do rio Juruá.
b) 'Divisas inter-distritais:
I. Entre os distritos de Jorddo e Seabra:
Começando na cabeceira do ribeirão Riozinho da Liberdade, alcança o divisar de águas entre este ribeirão e o rio Gregório, desce até
a cabeceira do córrego Moinho e pelo seu curso até a respectiva foz;
sobe o rio Gregório até a foz do Embaubá e sobe por este córrego até
sua cabeceira; dai continua por urna reta em direção à cabeceira do
rio Acuraua e deste ponto prossegue por outra reta norte-sul até
encontrar o córrego Catuquira, descendo pelo seu curso até a foz: sobe
Pelo rio Tarauaca até o foz do córrego Paraná São Luiz; continua
por este córrego até a intersecção de uma linha oeste-leste em direcria
à cabeceira do córrego Muruzinho, prossegue por esta linha, e desce
..pelo Muruzinbo até sua foz no rio Murú.
VI — Município de Sena Inladureira (n.
a) Limites municipais:
1. Com o Município de Feijó:
Começando na nascente principal do córrego Santa Rosa, deste
ponto, em reta sul-norte, alcança o divisar de águas dos rios Embire
e Purús; segue por este divisor de águas até atingir a cabeceira do rio
Moaco; continua pelo curso deste 'rio até sua intersecção com a linha
geodésica de limite com o Estado do Amazonas.
. Com o Estado do Amazonas:
Começando na intersecção do rio Moaco com a linha .geoaésica.
traçada da nascente do rio Javari à faz do Benf, segue por esta linha
até a sua intersecção com o córrego Suconiná.
:3. Cone o Município de fio Branco:
Começando,na intersecção da linha geodésica referida com o córrego Sucuniná, sobe por este córrego até sua cabeceira, alcança o divisor de águas dos rios Taco e Acre, segue por este divisor até atingir
a linha leste-oeste, originada da cabeceira do ribeirão Spalha ou Sã.°
Francisco, afluente do ribeirão Riozinho de Rio Branco.
S. Com o Município de Xapuri:
Começando no divisar de águas dos rios Iáoo e Acre, na intersecção
da linha leste-oeste originada da cabeceira do córrego Spalha ou São
Francisco, afluente do rio Riozinho de Rio Branco, segue por este
divisor até a intersecção de uma linha traçada da cabeceira do córrego
Rio do Ouro, vertente do rio Xapuri, à cabeceira do córrego Jaguaribe,
vertente do rio láeo.
5. Com o Município de Brasilea:
Começando no divisor de águas dos rios Iáco e Xapuri, no pon`...)
de intersecção de uma linha traçada da cabeceira do córrego Jaguarif:e
à cabeceira do córrego Rio do Ouro, segue por esta linha até a dita
cabeceira do córrego Jaguaribe, desce o curso deste córrego até sua
ioz do rio litro e sobe por este até a intersecção do meridiano Ga
nascente do Cliambniaco, fronteira com a República do Perú.
5. Com a República do Perd:
Começando na intersecção do rio bico com o meridiano da nascent,o
principal do rio Chambulaco, afluente da margem direita do rio làurriA,
segue pelo limite do Brasil com a República do Perú até a naseene
princ:pal do
Po,,a eu Curinaé, afluente da margem esquer.:a
PUM:, s.
.0p
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b) Divisas inter-distritais:
1. Entre os distritos de Castelo e Sena Madurc,rai
Começando no divisor de águas dos rios Chanlies e dco, na intersecção do meridiano que passa pela nascente do Chambuiaco, segue
por este divisar até o entroncamento com o divisi.,r de águas dos rios
Chandles e Caeté. Prossegue por este últiiao divisor a t é intersecção
da linha geodésica de iimite com o Estado do Amazonas.
VII — Município de Xapuri (n. 7).
a) Limites municipais:
1. Com o Município de Sena Maduretra:
Começando no divisor de águas entre os rios láco e Xapuri, ne
pratto de intersecção de uma reta que vai da cabeceira do córrego
Jaguaribe, afluente oriental do Iáco, à cabeceira do ribeirão Rio do
Ouro, afluente ocidental do Xapuri, segue por este divisor até a Intersecção da linha leste-oeste que parte da cabeceira do ribeirão Spalha
ou São Francisco, afluentè do Riozinho de Rio Branco.
2. Com o Município de Rio Branco:
Começando no divisar de águas dos rios Iáco e Acre, na intersecção da linha léste-oéste originada da cabeceira do ribeirão Spalha ou São Francisco, segue por esta linha até o referido ribeirão,
continuando por este até a intersecção da linha leste-oeste, que parte
da cabeceira do córrego Mapinguari; prossegue por esta linha e pelo
álveo do córrego Mapinguari até a intersecção da linha sul-norte que
parte da nascente do ribeirão Caipora; continúa por esta linha, e,
em seguida pelo ribeirão Caipora até a intersecção da linha lesteoéste que vem da foz do córrego HÁ afluente oriental do Acre; acompanha esta linha até a foz do Itú e sobe por este córrego até sita
cabeceira; dal alcança o divisor de águas dos rios Acre e Chipamanu;
prossegue por este divisor até encontrar o divisor das águas dos rios
Chipamanu e Rapirran, descendo deste divisor até as cabeceiras detite
último rio.
3. Com a República da Bolívia:
Começando na cabeceira do rio Rapirran, segue em linha reta
até a foz do rio Chipamanu e sobe por este rio até a sua nascente
principal.
•
4. Com o Município de Brasilea:
Começando na cabeceira do rio Chipamanu, segue por uma reta
até a cabeceira do córrego Igarapé Grande Porvir; segue o curso
deste córrego até a sua foz na margem direita do Acre, e pelo curso
do Acre até a foz do córrego Filipinas, à sua margem esquerda; sobe
pelo córrego Filipinas até sua cabeceira e dai continúa por uma reta
leste-oeste até encontrar o ribeirão Riozinho de Xapuri; prossegue
por este até sua foz no rio Xapuri, sobe este curso dágua até a boca
do Rio do Ouro, pelo qual prossegue, até atingir sua cabeceira; contimia pela reta que liga a cabeceira do rio do Ouro à do rio Jegueribe, terminando na intersecção desta reta com o divisor de águas doi
rios Xapuri e Acre.
b) Divisas inter-distritais..
Só ha um distrito.
ANEXO N. 3
Ritual aprovado pelo Conselho Nacional de Geogrd,
fia, para a celebração das solenidades cívicas que, na
forma da legislação sobre o assunto, assinalarão a eit-R
trada em vigor, a 1 de janeiro de 1939, do novo quadro
territwial administrativo e judicidrio da RPnliblica.
Onde e aluindo se realizarão as solenidades
As sessões cívicas que se realizarão a 1 de janeiro de 1939 parti
instalar ou confirmar as circunscrições administrativas e judiciárias da República, com os limites, a constituição e a categoria pre-k
vistos nas leis regionais que houverem dado execução à lei orgânica
nacional promulgada sob n. 311, a 2 de março de 1938, e publicada,
no Diário Oficial de 7 do mesmo mês, terão lugar, em todas as sedes
das circunscrições municipais brasileiras já instaladas ou por instalar, às 15 horas, no salão nobre do "forum" ou, onde não houver,
na Prefeitura Municipal.
Quem presidirá a solenidade
Em cada uma das localidades que se devam confirmar ou In-

vestir nos foros de cidade como sedes de município, a solenidade
de efetivação do novo quadro territorial se realizará sob a presidência do Juiz de Direito, ou, na sua falta, do Juiz do Termo (ou
Juiz Municipal), na falta deste, pelo Prefeito Municipal, e no impe
dimento eventual deste, pelo Secretário da Prefeitura ou, finalmente, pela mais alta autoridade policial presente na cidade.
A aprovação destas instruções pelos Governos competenteJ, valerá por uma delegação expressa às autoridades aqui mencionadas
para promoverem, na ordem indicada, a solenidade inaugural do
novo quadro territorial.
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Em que consistirá a solenidade
As autoridades administrativas e judiciárias locais se rsforearão por despertar pelos meios adequados (larga publicidade, festejos populares, soleni.dades religiosas. P asse a tas cívicas, etc.) o maior
interesse da população, e especialmente da infância e juventude,
pelo evento que se vai celebrar, fazendo com que todos bem compreendam a tríplice sigrfificação da solenidade.
Para assistir a esta, portanto, , devem ser convidadas todas as
autoridades civis, militares e eclesiásticas, representantes de todas
as corporações e as pessoas gradas de todo o território a que se
referir o ato inaugural a ser celebrado.
No momento da solenidade, formada a mesa que a presidir à
sombra da bandeira nacional, aberta a sessão, todos ouvirão ou
cantarão, de pé, o hino nacional. .
A seguir o Presidente pronunciará precisamente as seguintes
palavras, a que fica dado um sentido ritual-cívico, histórico e jurídico:
"Na forma da lei, e de acordo com o rito previsto tendo
em mira a salvaguarda jurídica dos interesses do Povo, o resguardo da tradição histórica da Nação e a solidariedade que
deve unir todos os brasileiros em torno dos ideais superiores de uma Pátria una e indivisivel, bem organizada para hem
defender-se, culta e progressista para fazer a felicidade dos
seus filhos, eu,
(declarar a qualidade),
em nome do Governo do Território, declaro confirmados para
todos os efeitos, no quadro territorial desta Unidade da Federação Brasileira, segundo o disposto na lei orgânica federal n. 311, de 2 de março de 1938, e no decreto-lei federal
n. (1) de .• • • de dezembro do mesmo ano, todas as circunscrições que teem por sede esta localidade, que conserva (ou
ora recebe) os foros de cidade, bem assim os demais distritos
do município, ficando as respectivas sedes invesaidas ou mautidas lia correspondente categoria de vila. (2)
Assim fique registado na História Pátria, para conhecimento de todos os brasileiros e perpétua lembrança das gerações vindouras.
(1) Os modelos já devem ser distribuido; com esses claros preenchidos.
(2) Se o município tiver de ficar com um amiais distrito,
suprima-se esta ultima parte da frase; "bem assim os demais, etc.".

;
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Honra ao Brasil uno e indivisiveli
Paz ao Brasil -rico e forte!
Glória ao Brasil desejoso do bem e do progresso nos melhores sentimentos de solidariedade humanai"
Será dada depois a palavra a um orador oficial, previamente
escolhido, que proferirá uma oração cívica alusiva ao acontecimento. ,é
Seguir-se-á a leituta da ata da solenidade (cujo modelo consta
do capítulo VI destas instruções), terminada a qual o Presidente a
assinará o competente original. dre)aramin encorrade a sessão e convidando os presentes a deixarem tambem a sua assinatura nesse
importante documento histórico.
"

III

Os objetivos da solenidade
A solanidade, cujo ritual estas instruções 'visam fixar, tem:
— uni sentido jurídico;
— uma finalidade histórica; e
— um significado cívico.
Juridicamente, -ficam todas as circunscrições a que se referir o
ato, e com os nomes e a constituição territorial que a lei lhes houver atribuido, investidas de modo efelis o nos competentes foros,
passando as localidades de igual denominação que lhes sirvam (lesada, às categorias e prerrogativas correspondentes.
Sob o ponto de vista histórico, as sessões cívicas em apreço
solenizarão devidamente o início da vigência do novo quadro territorial. Os acontecimentos dessa natureza, sem embargo de constituírem fatos de grande relevo tanto na história regional corno na
história nacional, pois sobre eles repousa toda a organização política, administrativa, social e econômica da vida nacional, não tinham até agora a consagração que mereciam, e nem deixaram, via
de regra, o competente registo nos anais da história pátria. Mas, a
partir de 1 de janeiro de 1939, cada circunscrição do quadro territorial brasileiro terá, na ata da solenidade aqui regulada, a certidão do seu registo histórico, o qual, já pela sua solenidade e natural repercussão, já pala publicidade que a lei lhe assegura, minca se apagará dos arquivos pátrios.
Como objetivo cívico, finalmente, as , solenidades inaugurais ia
novo quadro territorial visarão a confraternização entre todos os
grupos sociais brasileiros. Dando motivo à solenidade a . outorga escalonada de diferentes parcelas de autonomia e das prerrogativas
correlatas, as comunidades interessadas, ao mesmo tempo que se
poderão solidarizar e rejubilar sem qualquer dissonância de sentimento pelo auspicioso evento, tambern se sentirão penetradas pelo
espírito de hierarquia, de ordenada distribuição das responsabilidades e regalias na escala dos valores que demarcam o campo social,
e assim, aprendendo a cultivar os justos sentimentos grupais vão-se
Lambem apercebendo da submissão harmoniosa desses sentimentos
a outros mais altos e mais altruistas, e, portanto, mais nobres,
que aproximam e fundem os corações, as inteligências e as vontades na integração da "grande alma" da Pátria comum. É, pois, de
um- significado culminante sob o ponto de vista cívico que se vão
revestir as solenidadas aqui previstas, uma vez que elas interessarão a todo o território .nacional, a todos os brasileiros sem distinção alguma, realizando-se no mesmo dia e na mesma hora, com a
mesma finalidade e o mesmo rito, como expressão de uma só vontade e um só sentimento — a vontade de construir o Brasil maior
e o sentimento -filial que .deseja ver o Brasil cada vez melhor.
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Formalidades coniplerrentares
O original da ata será cuidadosamente guardado no arquivo dia
overno municipal.
Do seu texto e assinaturas, ,porem, o Secretário tirará duas cópias, que o Presidente autenticará com a sua rubrica em todas as
páginas, enviando-as, sob registo, ao Diretório Regional de Geografia para os fins de publicidade no' oraão oficial do Estado e devido
arquivamento na forina da lei- .
G

VI

Modelo .da ata da solenidade
I . Em livro ou caderno especial, o Secretário ad-hoc caligrafará
com antecedência a seguinte ata a ser lida no final da solenidade e
assinada logo após o seu encerramento:
Ata da sessao solene inaugural do Quadro Terr;to 4-ial da República
no quinquenio de 1939-1943, realizada na cidade de
do Território do Acre.
'

A primeiro de janeiro de mil novecentos e trinta e nove, no edifício
(do Forum ou Paço Municipal), nesta
cidade de
(o nome), do Território do Acre, sob a presidência do senhor
(o nome),
(o cargo), na forma da lei, reuniram-se em sessão solene as autoridades e pessoas gradas abaixo assinadas, com numerosa assistência
popular, para o fim de se declarar efetivamente em vigor para todos
os efeitos a partir desta data e ata trinta e um de dezembro de 1943,
o novo quadro territorial da República fixado . para o Território, pelo
decreto-lei n.
ie ... de dezembro de 1038, na conformidade
das normas gerais firmadas pela lei orgânica nacional n. 311, de 2
de março do mesmo ano, na parte referente às circunscrições que
icem Por sede esta cidade (se o município tiver mais de um distrito, acrescentar — e aos demais distritos que compõem o seu município). Aberta a sessão e de pé toda a assistência, foi ouvido (ou cantado) o Hino Nacional, seguindo-se uma vibrante salva de palmas.O Senhor Presidente, ainda de pé a assistência, pronuncia então em
voz clara e pausada as seguintes palavras inaugurais — "Na forma
da lei, e de acordo com o rito previsto, tendo em mira a salvaguarda jurídica dos interesses do Povo, o resguardo da tradição histórica da Nação e a solidariedade que deve unir todos os brasileiros em
torno dos ideais superiores de uma Pátria una e indivisivel, bem
organizada para bem defender-se, culta e progressista para fazer
(declarar a quaa felicidade dos seus filhos. eu ,
lidade), em nome do Governo do Território, declaro confirmados
para todos os efeitos, no quadro territorial desta Unidade da Federação Brasileira, segundo o disposto na lei orgânica federal n. 311,
de ....
de 2 de março de 1938, e no decreto-lei n. (3)
de ' dezembro de 1938. todas as circunscrições que toem por sede
esta localidade, que conserva (ou — ora recebe) os foros de cidade, bem assim os demais distritos do município, ficando as respectivas sedes investidas ou mantidas na correspondente categoria de
vila (4). Assim fique registrado na História Pátria, para conhecimento de todos os brasileiros e perpétua lembrança das gerações vindouras. Honra ao Brasil uno e indivisivell Paz ao Brasil rico e
forte! Glória ao Brasil desejoso do bem e do progresso nos melhores sentimentos de solidariedade humana! Três prolongadas salvas
de palmas aplaudiram e festejaram o momento em que entrou em
vigor o novo quadro territorial, exprimindo ao mesmo tempo a solidariedade do alto pensamento da fórmula ritual pronunciada. sentando-se, a seguir, a Mesa e toda a Assistência, o (Senhor Presidente
(nome).
deu a palavra ao Senhor
.. (qualidade). q ue proferiu expressiva alocução alusiva aos
fins e ao sentido da solenidade, sendo calorosamente aplaudido. O
Senhor Presidente, a seguir, agradece à Assistência o sou comparecimento, cujo altd significado cívico enaltece, declarando encerrada
a sessão e convidando os presentes a ouvirem a leitura desta ata,
(3) Estes claros devem ser preenchidos previamente nos modelos distribuidas.
(4) Se o município tiver de-ficar com um único diat a ita. suprirha-se a última parte da frase, a saber, "bem assim os clamai
etc."
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r.; qual, depois de lida foi assinada pelo Senhor Presidente e pelas
demais autoridades e pessoas gradas presentes ao ato. Eu,

(qualidade), funcionando
(nome),
como Secretário ad-hoc, escrevi esta ata e a li ao termo da sessão
solene cuja realização aqui se .. • dra. Cidade de
primeiro de janeiro de mil rinN . i . centos e trinta e nove. O Presi&fite,
(Assinatura do Pr,sielente)
(Seguem-se as demais assinaturw,)."
Rio de Janeiro,' 19 de se:.crobro de 1338. - Mex Ficiuss, relator.

quer-idade, julgado inválido, ao coal será concedida uma pensão, pagável enquanto durar a incapacidade..
Art. 13. O contribuinte obrigatório do I. P. A. S. E. demitido
após dois anos de ser \ iço, em consequênCia de falta cometida. terá
assegorado benefícios saldados de familia e pecúlio, de acordo COM o

Regulamento, perdendo os eorrespimdentes à aposentadoria.
Art. 15. • Enreriado o exercirticio, os lucros anuais apurados serão dislribuide s , na f orma do Regulamento, de acordo com os seguintes itens:
I - 'Lucros fi ro\ iti,• riies de niorlalidade e d e svios nas leis básicas
•
Aloreira Gui pnarães. - II. Canabarro Reichardt.
Y. para o Lindo e s pecial de melhoria dos benefícios distribuidos:
b;s `,%; Pa ,a r e i- orr . 0 f t:is didaeões or;anien(ári;-.s para os fins
DECRETO-LEI N.
eit 21 r,E bEzEmIto Dl: 1938
consignados
II -- Luci os decorrerdes da aplicação do capital:
Altera o Decreto-Lei n 2148. ;r:
02"J'iff
de fe ve reir o (P. ' 1n8
a) 30% para obras de assislée_tia social ou auxilio a instituições de interes- . e coletivo:
O Presidente da Remira, 1 aio da atribuo que lhe ecrjet
210 para alit:ilios ilestreinitis a esiodos ou trabalhos de rao atd. 180 da Constituição, decreta:
cionalizara° do lcrviçii (tivi; Federal e de seieção e anc-feiçoament0
Art. 1." A administraçL) do "Instituto de Previdênria e Açsis- dos servidores do Es'ailo;
cl 30% p ali. os olesn_uh. ti' da letra o do item 1;
téncia dos Servidores do Estrelo. criado pelo Decreto-Lei n. 283. de
2trá pa;ip pererrit...etens e ..iiilifie;e:ões ro Presidente, Di23 de fevereiro de 1938, •será erre da por oro Presidente, assisiido
retores e empregados, do 1. P. A S. E
por quatro diretores.
111 -- Lucros derer.ientes da econoaria nas despesas r?e adminisp arágrafo único. Haverá ainda um Conselho Fiscal, composto
tração:
de cinco membros.
a) 65 c/, para os fins da leira a do item I;
Art. 2." Os cargos de Presidente e Diretor do I. P. A. S. E.
b) 35%, para prreentagens e gralificações ao Presidente. ()iresão considerados de confianer, do Governo e i4ov:clos por de:irelo
teres e emoregados do 1. P A. S. E.
Presidente da República.
Art. 1. O Presidente 'o 1. P. A. S. E. assinn'rá, logo que
§ L° A escolha poderá reLair em empregado para-estatal, ou nomeado,
a ges'ão d•1s r.enielos di, extinto los:Unto Nacional de Prefuncionário público que perderá a remuneração do seu cargo, mas vidência, cumprindo-si., ri d •s po:sti, no art. 51 do Decreto-Lei n, 288,
taxa direito à con l,ageni de tempo na classe e no serviço público, como nil ao.
se estivesse em efetivo exercício
Parágrafo único. Até ser aprovado o Regulamento do I. P. A.
§ 2.° O Presidente perceberá a remuneracãci mensal de cinco
E., será mantido, em relação aos beneficies, e encargos, o regime
contos de reis e cada Direte.. a de quatro contos, alem da percenta- S.
atualmente em vigor.
gem Sobre os lucros, fixada no Regulamento.
•
Art. 16. A; despesas decorrentes da execução deste decre!o-.
Art. 3.° Os membros do Con s elho Fiscal, funcionários públicos lei serão atendidas pelo saldo do crédito a que se refere o art. 58 do

ou não, serão de livre escolha do Presidente da República e nomeados
pelo prazo de três ano ,, podendo ser reconiuziclos.
Parágrafo único. Caberá a cada membro do Conselho Fiscal a
ratifica•ão de 2e0!0 por sessão a que comparecer, até o máximo de
cinco por mês.
Art. 4.° Compete ao Presidente:
•
a) superintender a administração, os negócios e as operações
=":"---= do I. P. A. S. E.;
b) organizar os serviços baixando as respectivas instruções ou
alterando-as quando necessário;
c) preparar os orçamentos e prestar contas da administração;
d) admitir os empregados do 1. P. A. S. E., disnensá-los •
▪ kripor-lhes penalidades de acordo com o Regulamento:
e) representar o I. P. A. S E. diretamente ou por de.egazão;
/f ) usar do direito de recurso na forma do Regulamen'o.
Art. 5? Compete aos Diretores exercer a direção dos serviços
inc lhes estiverem afetos, na forma e.2tahe 1pe ida no Regulamento.
Art. 6? Compete ao Con.,elbo Fiscal:
a nri Nisto orçamentá. e ia
a) deliberar, aproam
1. P. A. S. E. e AU3s
i-ooi root.er a tom-Ida ao- • • 1 , A. S. E. atro.s
'
inspeção direta.
• ts dancetes, roo:Cvt m e
aprovando
..tas do Preo-oc.
• a o.te
quadro do pessoa:
Aviei ações.
AI.
O Conselho Eis,
t•inimo
por :nês, ou qt-ando convocadG.
, 5 ,
i ou. pelri do
• ,',nin
poderá compareci
Sl'a prestar e!- . ia-

Decre:o-Lei n. 288. de 23 de rev-reiro de 1038.
Art. 17. Os trabalhos da Comissão Organi7adora do I. ;3 . A.
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DECRETO-LEI N. 977 — rat 22 DE DEZEMBRO DE 1938

Wre, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de 2.972 :610$500
para liquidação de dívidas relacionadas (Dívida Pública).

Abre, pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o crédito
especial de 2.000:00040 para auxilio ao Estado de Pernambuco

O Presidente da República, usando da faculdade que lhe confere
p. artigo 180 da Constituição Federal, dta,reta:
Artigo único. Fica aberto, pelo Ministério da Fazenda, o crédito
)aspecial de dois mil, novecentos e setenta e dois contos, seiscentos
• dez mil e quinhentos reis (Rs. 2.972:610$500) para liquidação de
klividas de exercícios anteriores, relacionadas no processo n. 78.98018, do Tesouro Nacional.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1938, 117° da Independência
fía 30° da República.

O Presidente da República, usando da faculdade que lhe confere o art. 180 da Constituição Federal, decreta:
Art. 1.° Fica aberto, pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o crédito especial de dois mil contos de réis (2.000:000$0),
para auxílib ao Estado de Pernambuco e a ser aplicado na comtrução de urna Penitenciária e de colônias para correcionais.
Art. 2.° Fica sem aplicação, no crédito especial aberto pelo
Decreto-Lei n. 151, de 30 de dezembro de 1937, a importância de
dois mil contos de reis (2.000:00080).
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1938, 117° da Independência
• 50° da República.

GETULIO VARGAS.
Á.

de Souza Costa.

GETULIO VARGAS

DECRETO-LEI N. 974 —

DE

22 DE DEZEMBRO DE 1938

Francisco Campos.

.-(Dopõe sobre o cálculo do imposto de licença para localização devido
no Distrito Federal pelos estabelecimentos que menciona
O Presidente da República:
Considerando justifieavel a estipulação de condições especiais de
tributação para os teatros e cinemas, dadas suas finalidades edu'cativa e artística; e para os boteis e pensões, tendo em vista sua inVuAncia na indústria local de turismo; e
Usando da faculdade que lhe confere o artigo 180 da Constitui..
%ao Federal, e de acordo com o artigo Si do Decreto-Lei n. 96, de 22
OS dezembro de 1937, decreta:
Art. V Para os fins do disposto no artigo 7, letra a do DecretoLei n. 251, de 4 de fevereiro de 1938, não será computada a quarta
parte do valor locativo mensal doe teatros, cinemas, /loteis e pensões.
Art. 2.° O dispositivo anterior será aplicado a partir do exercício
~ente.
1
Art. 3.° Revogam-se as disposiçõea em contrário.
F
--- Rio de Janeiro, 22 de slezembro de 1938, i17° da Independência
lae 50° da República.
GETULIO VARGAS.

Francisco Campos,
•

MORMO-LEI N. 975 —
\

DE

22 DE DEZEMBRO DE 1938

A. de Souza Costa.
DECRETO-LEI N. 978 —

Fernando Costa.
A. de Souza Costa.

O

DECRETO-LEI N. 976 —

DE

22 DE DEZEMBRO DE 1938

Prorroff por mais dois anos o prazo fixado no art. 2.° do Decreto
n. 24.427, de 19 de junho de 1934
CY Presidente da República, usando da faculdade que lhe confere
•
O art. 180 da Constituição Federal, decreta:
Artigo único. Fica prorrogado por mais dois (2) anos, a contar
de 12 de julho de 1939, o prazo fixado para que as casas de penhores
atualmente existentes no pais liquidem suas operações; revogadas
os disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1938, 117° da Independência
.§ 50° da República.
GETULIO VARGAS

Á. de Souza Coaa,

22 DE DEZEMBRO DE 1938

Autoriza o pagamento de subvenção, relativa às linhas de navegaçao
aérea Manaus-Porto Velho e Porto Velho-Rio Branco-Xapurí,
por conta da verba 36, consignação 2-03) d) anexo 8 da vigente
lei orçamentária.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe conferem os arts. 180 e 69, § 2°, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica o Ministério da Viação e Obras Públicas
autorizado a ordenar por conta dos saldos apurados nas dotações da'
verba 3a do anexo 8 do orçamento vigente subordinados à consigna-1
ção n. 2-03 letra d, — Departamento de Aeronáutica Civil, ao
despesas com o , pagamento das subvenções, no corrente exercício,
pelas viagens, realizadas, mediante autorização do Governo, nas linhas de navegação aérea de Manaus a Porto Velho, após o restabelecimento do tráfego pela "Panair do Brasil, S. A." e de Porto
Velho-Rio Branco-Xapurf, estabelecido pelo "Sindicato Condor
mitada".
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1938, 117° da Independência
e 50° da República.

~e, pelo Ministério da Agricultura, o crédito suplementar de réis
,
66 :460$800 à verba que especifica e dá outras providências
O Presidente da República, usando da faculdade que lhe confere
kik art. i80 da Constituição Federal, decreta:
.Art. 1.° Fica aberto, pelo Ministério da Agricultura, o crédito
suplementar de sessenta e seis contos, quatrocentos e sessenta mil e
Oitocentos réis (Rs. 66:460$800) em reforço da verba 2 — Material,
III — Diversas Despesas, sub-consignação n. 36 — Aluguéis de casa,
arrendamento de terrenos, foros e seguros, item 01) — Departamento Nacional da Produção Animal, do atual orçamento daquele
Ministério (Anexo u. 11, do Decreto-Lei n. 107; de 27 de dezembro de 1937).
Parágrafo único. O crédito a que se refere este artigo será diatribuido ao Tesouro Nacional e aplicado na regularização dos pagamentos feitos ao Banco do Brasil pelo arrendamento da "Cabana
Cinco Cruzes".
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1938, 117° da Independência
• 50° da República.
Garrula° VARGAS.

DE

GETULIO VARGAS.

Erico De Lamare São Paulo.
DECRETO N. 3.461 —

Df

17 DE DEZEMBRO DE 1938

Aprova projeto e orçamento relativos ao reforço, montagem e pintura de três superstruturas metálicas na linha de "Cacequí a
Rio Grande", na Rede de Viação Férrea Federal do Rio Grande
do Sul.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu o Estado do Rio Grande do Sul, arrendatário da respectiva Rede de Viação Férrea Federal, e de acordo com as informações da Inspetoria
Federal das Estradas, em oficio n. 1.110/5, de 2 do corrente, decreta:
Art. 1. 0 Ficam aprovados o projeto e orçamento, que com estel
baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade da Secretaria de
Estado da Viação e Obras Públicas, relativos ao reforço, montagem
o pintura de três superstruturas metálicas de 20,60 metros de centro
a centro dos apoios, situadas nos kms. 162 + 389, 276
873
278 + 590, na linha de "Cacequí a Rio Grande", da Rede de Viação
Férrea Federal, arrendada ao Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2.° As despesas que forem realmente efetuadas, até o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de 105:333$120
(cento e cinco contos trezentos e trinta e três mil cento e vinte
róis), depois de apuradas em regular tomada de contas, serão levadas
à conta do Fundo de Melhoramentos da Rede, nos termos da cláusula I e item 2° da cláusula II, do Decreto n. 18.551, de 31 de
dezembro de 1928.
Art. 3.° ]marcado o prazo de seis meses, a contar da data da
publicação deste decreto, para conclusão das obras a que se refere
o art. I.°
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1938, 117 0 da Independancia,1
e 50 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Erko De Larnare sao Paulo.
011. 8.359.— 424600).
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DECRETO N. 3.462 --

DE 17 DE DEZEMBRO na

1938

Aprova projeto e orçamento relativos ao reforço, montagem e pintura de seis superstruturas metálicas na linha de "Caceguí a
Rio Grande", na Rede de Viação Férrea Federal do Rio Grande
do Sul.
O Presidente da República, atendendo ao que requereu o Estado do Rio Grande do Sul, arrendatário da respectiva Rede de Viação
Férrea Federal, e de acordo com as informações da Inspetoria Fe..
deral das Estradas, em oficio n. 587/Z, de 30 de novembro findo,
decreta:
Art. 1. 0 Ficam aprovados o projeto e orçamento, que com este
baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade da Secretária de
Estado da • Viação e Obras Públicas, relativos ao reforço, montagem
e pintura de seis superstruturas metálicas de 15,60 metros de centro a centro dos apoios, situadas nos kms. 157 + 181, 195 + 493,
204 + 509 (duas), 221 + 250 e 237 + 521, da linha de "Cacequí a
Rio Grande", da Rede de Viação Férrea Federal, arrendada ao Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2.° As despesas que forem realmente efetuadas, até o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de 152:9558420
(cento e cincoenta e dois contos novecentos e cincoenta e cinco mil
quatrocentos e vinte réis), depois de apuradas em regular tomada
de contas, serão levadas à conta do Fundo de Melhoramentos da
Rede, nos termos da cláusula I e item 2° da cláusula II, do Decreto
n. 18.551, de 31 de dezembro de 1928.
Art. B.' É marcado o prazo de seis meses, a contar da data da
publicação deste decreto, para conclusão das obras a que se refere
o art. 1.°
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1938, 117° da Independência,
• 500 da República.
Gierwo Vareass.
Erico De Lamare São Paulo.
.(C. 8.360 — 22-12-38 — 128800)
DECRETO N. 3.463 —

ezembro-de-108
-••nnn••n•••n~1/4,

DIÁRIO OFICIAL "(Seeção 1`)

DE 17 DE DEZEMBRO DE

1938

aprova projeto e orçam.ento, relativos à construção de um desvio
de cruzamento no km. 83+750, na linha de "Santa Maria a Uruguaiana". da Rede de Vtacdo Férrea Federal do Rio Grande do
Sul. .

de centro a centro dos apoios, situadas no km. 252+323, da linha
de "Santa Maria a Marcelino Ramos", da Rede de Viação Férrea Federal, arrendada ao Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2.° As despesas que forem realmente efetuadas, até o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de 52:6033657
(cincoenta e dois contos seiscentos e três mil seiscentos e cincoenla
O Sete réis), depois de apuradas em regular tornada de contas, serão
levadas à conta do Fundo de Melhoramentos da Rede, nos termos d%
cláusula I e item 20 da cláusula II, do Decreto n, 18.551, de 31 de
dezembro de 1928.
Art. 3. É marcado o prazo de dois meses, a contar da data da'
publicação deste Decreto, para conclusão das obras a que se refere
o art. 1°.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de i938, 117' da Independêncitil
e 50° da República.
Ormuman 17Azaks
Erico De Lamars São Paulo.
(C-8.362-22-12-928-42$800ã j
DECRDTO N. 3.466 — DE 17 DE DEZEMBRO DE 1938
Prorroga, por oito meses, prazo a que se refere o art. único, §
do Decreto n. 2.128, de 12 de novembro de 1937
O Presidente da República, atendendo ao que solicitou o Estado
do Rio Grande do Sul, arrendatário da respectiva Rede de Viação
Férrea Federal e de acordo com a informação prestada pela Inspe-,
leria Federal das Estradas, em oficio n. 1.025-3, de 17 de novem.,
bro último, decreta:
Artigo único. Fica prorrogado, por oito meses, a contar da data
da publicação deste decreto, o prazo a que se refere o artigo único,
§ 2° do Decreto n. 2.128, de 12 de novembro de 1937, para conclusão das obras necessárias à instalação de duas linbas telegráficas,
entre as estações de Bagé e Basilio da Rede de Viação Férrea Federal do Rio Grande do Sul, arrendada ao referido Estado.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1938, 1170 da Independência'
e 50° da República.
*amuo VARGAS.

Eric° DO Lasnari 8112 Paulg,d
(G. 8.323--22-12-1938--26$500.)

O Presidente da República, atendendo ao que requereu o Estado.
do Rio Grande do Sul, arrendatário da respectiva Rede de Viação
Férrea Federal, e de acordo com as informações ua Inspetoria Federal das Estradas, em oficio n. 1.115/S, de 5 do corrente, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovados o projeto e orçamento, que com este
baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade da Secretaria 'e
Por decreto de 13 do corrente, foi comutada a seguinte penai]
Estado da .Viação e Obras Públicas, relativos à construção de um
desvio de cruzamento no quilómetro 83+750, na linha de "Santa - Maria
Para 6 anos de prisão celular, a de 10 anos e 8 meses de prisão
a Uruguaiana", da Rede de Viação Férrea Federal, arrendada ao Es- oelular, a que foi condenado pelas justiças do Estado de São Paulo,
tado do Rio Grande do Sul.
o sentenciado António Ventura.
Art, 2.° As despesas que forem realmente efetuadas, até o má— Por decretos de 20 do corrente mês, foram perdoados doa res-g
ximo do orçamento ora aprovado, na importância total de 44:6163311
(quarenta e quatro contos seiscentos e dezesseis mil trezentos e trinta tos das respectivas penas, os seguintes sentenciados:
e um réis), depois de apuradas em regular tomada de contas, será('
José Paulo e Benedito Paulo Mariano, condenados pelas Justices]
levadas à conta do Fundo de Melhoramentos da Rede, nos termos da do Estado de São Paulo;
cláusula I e item 2° da cláusula II, do Decreto n. 18.551. de 31 de
Pláodio Rodrigues Barbosa, condenado Pelas itull0a1 42 &ladÁi
dezembro de 1928.
Art. 3.° É marcado o prazo de sessenta dias, a contar da data do Rio Grande do Sul.
da publicação deste Decreto, para conclusão das obras a MAS se refere
o art. 1°.
Rio ,ie Janeiro, 17 de dezembro de 1938. 117' da Independência
e 50" da República.
Gurumo VARGAS.
• Por decretos de 22 do corrente:
Eric° De Lama:e São Paulo.
Foi exonerado o capitão de fragata Osvaldo de Mesquitã
(C-4.181-22-12-938--42$8000 das funções de comandante do tender "deant".
Foram nomeados:
n•n••nnn
De conformidade com o artigo 42 (última parte) do regula-1
DECRETO N. 9.464 — DE 17 DE DIZZE/~0 na 1938
mento aprovado pelo decreto n. 1.435, de 4 de fevereiro 1937; os
aspirantes do Curso de Fuzileiros Navais, Edmundo Drumond
"¡Prova projeto e orçamenta, relativos ao reforço, montagem e pin- tencourt, Ivan Rubini Dias Vieira, Adolfo Lamenta Lina, Heitor Lo-,
tura de duas superstruturas metálicas situadas no kta. 252+323, pes de Sousa e Nei de Sousa e Silva, aspirantes a oficial do inesmq
da linha de "Santa Maria c Marcelino Ramos", na Rede de Via0o Corpo.
Férrea Federal do Rio Grande do Sul.
De acordo com os artigos 40, 41 e 53, da lei n. 284, de 28 de
outubro de 1936, Aureo Lima Carlos para exercer, interinamente, O
O Presidente da República, atendendo ao que sequereu o Estado cargo da classe "O", da carreira de "I)esenhista", do quadro 1, &O
de Rio Grande do Sul, arrendatário da respectiva Rede de Viaçaa Ministério da Marinha, vago em virtude da promoção do reepeoUvo
Férrea Federal, e de acordo com as informaçõeg da Inspetoria Fe- titular Azair Jauffret Leal.
deral das Estradas, em oficio n. 1.113/S, de 5 do corrente, decreta:
De acordo com os artigos 41 e 40, da lei n. 284, de 28 de 011,4
Art. 1.° Ficam aprovados o projeto e orçamento, que com este tubro de 1936, Alvaro Correia de Sá, para exerçer o cargo da clama
baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade da Secretaria de "B", da carreira de "Servente", do quadro I, do Ministério da 111a,.,
Estado da Viação e ()imas Públicas, relativos ao reforço, montagem
vago em virtude de exoneração do respectivo titular João Dan.i
• nintura de duas aunerstruturas metálicas de 12.85 e de 20,70 metros, rinha,
tas Pinto..ocorrida em 9 de dezembro de 1937.

Ministério da Justiça e Negócios Interiores

Ministério da Marinha

Sábado 24

DIÁRIO OFICIAL (Secção Iy

Foi concedido um ano de licença sem vencimentos, nos termos
dos artigos 2° e 15 do decreto n. 14.863, de 1 de fevereiro de 1921,
para tratamento de seus interêsses particulares, onde lhes convier,
em prorrogação dos que lhes foram concedidas em 14 de dezembro
de 1937, aos segundos tenentes da Reserva Naval Aérea, João Batista de Miranda Júnior, Carlos Parreiras Horta e Rui da Costa
gama.
Foi reformado de conformidade com a letra c do § 1° do artigo
15 e letra g do artigo 29 do decreto-lei n. 197, de 22 de janeiro da
1938, e lei n. 5.167-A, de 12 de janeiro de 1927, modificada pelas de
números 51 e 278, respectivamente, de 14 de maio de 1935 e 28 de
outubro de 1936, o capitão tenente aviador naval Apolinário Maranhão Buarque de Lima, percebendo os vencimentos e vantagens da
atividade, visto ter sido julgado inválido em consequência de moH
jéstia decorrente das condições inherentes ao serviço.
Foram transferidos para a Reserva Remunerada:
De conformidade com os artigos li, letra b e 32 - parte final
•-- do decreto-lei n. 197, de 22 de janeiro de 1938, artigo 2°, letra b
e §§ I° e 2 do decreto n. 21.887, de 29 de setembro de 1932, artigo
8° do decreto n. 20.536, de 20 de outubro de 1931 e lei n. 5.167-A,
de 12 de janeiro de 1927, modificada pelas de na. 51, de 14 de maio
de 1937 e 287, de 28 de outubro de 1936:
O sub oficial fiel do Corpo de Sub-Oficiais da Armada, Ismael
'Alves de Santana, conforme pediu, no posto de segundo tenente, com o
distintivo de sua especialidade, percebendo dois terços dos respectivos vencimentos e vantagens e mais onze (11) quotas de dois (2%)
por cento sobre o total dos vencimentos e vantagens integrais da ativa de que trata a letra a do artigo 2° acima citado, visto contar trinta (30) anos, oito (oito) meses e dias de serviço.
O sub-oficial artilheiro do . Corpo de Sub-Oficiais da Armada,
Cícero Pereira da Silva, conforme pediu, no posto de' segundo tenente, com o distintivo de sua especialidade, percebendo dois terços dos respectivos vencimentos e vantagens e- mais doze (12) quotas de dois por cento (2%) sobre o total dos vencimentos e vantagem integrais da ativa de que trata a letra - a - do artigo 2° acima
citado, visto contar trinta e um (31) anos, seis un meses e dias de
serviço.
De conformidade com os artigos II, letra b e 32 - parte final do decreto-lei n. 197, de 23 de janeiro de 1938, artigo 5° letra a parte inicial - do decreto n.,20.536, de 20 de outubro de 1931 e lei
n. 3.I67-A, de 12 de janeiro de 1927, modificada pelas de números
5i, de 14 de maio de 1935 e 287, de 28 de outubro de 1936, o primeiro
sargento auxiliar especialista sinaleiro n. 2.216, do Corpo de Marinheiros, Washington Silva, conforme pediu, no mesmo posto e com o
soldo de segundo tenente, visto contar mais de vinte e cinco (25) anos
de serviço.

Foi exonerado, a pedido e de acórdo com o art. 32, da lei n. 284,
de 28 de outubro de 1936, Cid Holanda Távora, veterinário, classe I,
Interino, do Quadro Único do Ministério da Agricultura, da Inspetoria Regional do Serviço de Defesa Sanitária Animal em Fortaleza,
Estado do Ceará, para o Instituto de Biologia Animal.
- Por ohtro da mesma data, tendo em vista o que consta do
processo S. P. 7.595-38:
Foi demitido, de acórdo com o disposto no parágrafo ' único do
ant. 164, da Constituição da República, Everardo Ferreira Soares, do
cargo da classe C, da carreira de Servente do Quadro Único do Ministério da Agricultura.
- Por outros da mesma data:
Foi nomeado, nos termos da lei n. 284, de 28 de outubro da
1936, Alcides Caldas para exercer, em comissão, o cargo de assistente,
padrão N, da 4' Cadeira (Química Analítica), da Escola Nacional de
Agronomia do Quadro único do Ministério da Agricultura, vago era
virtude da exoneração de Fernando Vidal Leite Ribeiro Filho.
Foi concedida exoneração a Fernando Vidal Leite Ribeiro Filho, do cargo, em comissão, de assistente, padrão H, da 4' cadeira
(Química Analítica) da Escola Nacional de Agronomia, do Quadro
Único do Ministério da Agricultura.
Foi exonerado Rodolfo Novelli, do cargo em comissão, de assistente da 3° cadeira da Escola Nacional de Veterinária, padrão II, do
Quadro único do Ministério da Agricultura.
Foi nomeado, nos termos da lei n. 284, de 28 de outubro de
1936, Werther Santos Duque Estrada Bastos, para exercer, em °Omissão, o cargo de assistente da 3' cadeira da Escola Nacional de
Veterinária, padrão 11, do Quadro único do Ministério da Agricultura, vago em virtude da exoneração do respectivo titular Rodolfo
Novell i
Foi demitido, de acórdo com o art. 32, da lei n. 38, de 4 de abril
de 1936, Abelardo Leite de Araújo, do cargo da classe J, da carreira
de químico agrícola, do Quadro único do Ministério da Agricultura,
por ter sido condenado, em grau de apelação, pelo Supremo Tribunal Militar, como incurso no art. 4°, combinado Com o art. 1°, da
mesma lei.
Foi concedida ao extranumerário mensalista do Núcleo Colonial "São Bento", trabalhador de 2° classe Joaquim Fontenelli de
Menezes, em prorrogação, licença para tratamento de salhde, nos termos do artigo 19, capítulo IV do decreto 14.663, de 1 de fevereiro
de 1921, no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro do corrente ano.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DO SERVIÇO PUBLICO

Ministério da Agricultura
Por decretos de 21 do corrente:
Foi exonerado João Leopoldo Moreira da Rocha, do cargo, em
omissão, de diretor do Serviço de Caça e Pesca, do Departamento
Nacional de Produção Animal, padrão N, do Quadr único do Ministério da Agricultura em virtude de ter sido posto à disposição do
Govarno do Estado do Rio de Janeiro, para o desempenho de comissão estadual, .nos termos do parágrafo único do art. 7°, do decretolei a. 24, de 29 de novembro de 1987.
- Por outros da mesma data:
Foram nomeados, nos termos da lei a. 284, de 28 de outubro de
1936, Ascanio de Faria, para exercer, em comissão, o cargo de diretor
do Serviço de Caça e Pesca, do Departamento Nacional da Produção
Animal padrão N, do Quadro único do Ministério da Agricultura,
vago em virtude da exoneração do respectivo titular, João Leopoldo
Moreira da Rocha.
De achrdo com os artigos 40 e 53 da lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, Elpidio Modesto, para exercer, interinamente, o cargo
da classe E, da carreira de Almoxarife do Quadro Único do Miniptério da Agricultura, vago conforme consta das tabelas anexas h referida lei.
De acórdo com os artigos 40 e 53 da lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, Alfredo Ernani Vilanova, para exercer, interinamente, o
cargo da classe D, da carreira de prático rural do Quadro único do
Ministério da Agricultura, vago conforme consta das tabelas anexas
referida lei.
Foram promovidos, por antiguidade, de acórdo com o art. 33
da lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, Júlio Nascimento, do cargo
da classe J da carreira de Agrónomo Fomento Agrícola, do Quadro
Único do Ministério da Agricultura, para o cargo da classe 1{, da
mesma carreira e do mesmo quadro, vago em virtude de promgção
Øe Henrique Lobe.
Margarida Vieira, do cargo da classe E, da carreira de Escritu&lírio, do Quadro único do Ministério da Agricultura, para o cargo
zia classe F, da mesma carreira e do meamo quadro, vago conforma
jsonsta das tabelas anexas à referida lei.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVcro •
DE/548 - Em 15 de dezembro de 1938 - Excelentíssimo UPresidente da República - O Serviço do Pessoal do Ministério
da Viação e Obras Públicas encaminhou a este Departamento a exposição de motivos número 46, de 10 de outubro último, em que a
titular da pasta, atendendo ao que prol:PU o Departamento dos Correios e Telégrafos, submeteu à consideração do Sr. Presidente da
República a indicação de Pedro Tavares Sobrinho, Raimundo iaróniiro de Oliveira, Osório Higino da Silva, Manassés Ramos e Manuel
Cándide Freire, para, como extranurnertu'ios-mensalistas, exercerem,
na Diretoria Regional do Rio Grande do Norte, as funções de trabalhada', nas vagas ainda por preencher na tabela respectiva. Foram,
.também, indicados José Feliz Alves. Frutuoso José Gaivão e João Costa,
para, nas mesmas condições de extranumerários-mensalistas, exercerem, naquela Diretoria, os dois primeiros, as funções de trabalhalhader de 45 classe, nas vagas decorrentes da dispensa de Euolides
Mont eiro e José Emílio Torres, e o último, na vaga existente na tabele respecthe, ainda não preenchida.
2. O Serviço do Pessoal e a Comissão de Eficiência conciuiram
pela aceitação da proposta.
3. Satisfeitas que foram as demais exigências do decreto-lei
mero 240, de 4 de fevereiro do corrente ano, aplicáveis a espécie notadamente as capituladas no inciso I, do artigo 18, e, não importado
as rahnissões indicadas em aumento de despesa, por isso que se ve-•
rificarão em lugares vagos tenho a honra de passar o incluso processo às mãos de Vossa Excelência, com parecer no sentido de nadá
haver a opér ao atendimento da presente proposta do Sr. ministre
da Viação e Obras Públicas.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
prokstos do meu mais profundo respeito. - Luiz Simões Lopes, presidente.
Aprovado. - Em 18-12-39. - G. VARGAS.
lular

DE/549 - Em 15 de dezembro de 1938 Excelentíssimo Se[mor PrasidAnta da República - O Serviço do Pessoal do Ministé•
rio da Viação e • brar Públicas- encaminhou a este De p artamento Mi

expos:ção de motivos números 67-D, de 16 de outubro último, em
que o titular da pasta, atendendo ao que propôs a Viação Ferrea Federal Leste Brasileiro, submeteu à consideração de Vossa Excelência a indicação de melhoria de salário dos extranumerários-mensalistas Aloisio Augusto Bugarl, praticante de l a classe, para o lugar de
auxi,lar de 5a classe, iago em virtude da dispensa de Justiniano Serpa; praticante de 2a Lourdes Dantas Gomos, para o lugar de auxiliar de 5, na vaga decorrente da dispensa de Felipe Pessoa da Rocha:
praticante de 2a, Dulce Carrambf, na vaga proveniente do aproveitamento de Aloisio Augusto Bugai.,.
2. O Serviço do Pessoal e a Comissão de Eficiência, ouvidos,
opima am, favoravelmente, à aceitação da proposta.
3. As demais exigências do decreto-lei número 240, de 4 de fevereiro último, aplicáveis à espercie, foram satisfeitas, notadamente
as de inciso I, do artigo 18.
4. Provada a necessidade do preenchimento dos lugares, e, não
importando as melhorias indicadas em aumento de despesa, por isso
que se verificarão em funções vagas, tenho a honra de passar às
mães de Vossa Excelência o processo incluso, opinando no sentido
de nada haver a opôr ao atendimento da presente proposta.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos do meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes,
presidente.

Aprovado. — Em 16 - 12 - 38. — G.

VARGAS

DE/553 — Em 15 de dezembro de 1938 — Excelentíssimo Senhor Presidente da República — Em exposição de motivos número
G. M. 839, de 16 do novembro próximo passado, o Sr. ministro da
Agi ;cultura propôs a Vossa Excelência, por intermédio deste Departamento a admissão do Dr. Narciso Ferreira Borges Filho para
exercer. no Núcleo Colonial "Cândido de Abreu" do Serviço de Irrigação, Reflorestamento e Colonização, as funções de médico de 35
classe, na vaga decorrente da dispensa de Osvaldo Faria Afonso da
Costa,
2. Ouvidos, o Ser iço do Pessoal e a Comissão de Eficiência conclu:ram pela aceitação da proposta.
3. Satisfeitas que foram as demai, exigências do decreto-lei
número 240, de 4 de fevereiro último, notadamente as do artigo 18,
incieo I, e, com se trate de função cujo provimento é indispensável, não determinando a admissão indicada aumento de despesa, por
verificar-se numa vaga, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o incluso processo, com parecer no sentido de nada haver
a opór ao atendimento da solicitação do Sr. ministro da Agricultura.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos do meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes.
presidente.
Aprovado. — Em 16-12-38. — G. VARGA S.
DE/554 -- Em 15 de dezembro de 1938 — Excelentíssimo Senhor Presidente da República — Em exposição de motivos número
G. M. 853, de 16 de novembro próximo findo, o Sr. ministro da
Agricultura solicita a Vossa Excelência autorização para admitir no
Depeitamento Nacional da Produção Mineral, como extranumeráriosmensalistas, nu funções abaixo indicadas, os seguintes candidatos,
necessários ao Serviço de Industrialização de Fosfatos, cuja tabele
numérica consta da exposição de motivos números DE/75, de 3 de setembro último deste Departamento, aprovada por Vossa Excelência.
Moacir Carneiro, sub-assistente técnico de 2 a. ..
José da Costa Pinto, amanuense de 4 a classe.
-Wilson Augusto Vitorino, mestre de k a classe.
Osvaldo Monteiro da Palma, aux. escrita de 3 a classe
Luiz Galo, aux. escrita de 3a classe. .
Jurema Socrates da Rocha Lima, aux. aura. lia classe
Giort?ano Dorando Bacci, aux. de ia classe. ...
.....
Altivo Leite Pinto Junior, aux. de ia classe.
Anita Schmidt, aux. de 1 a classe.
.........

1:300$C
800$0
800$0
80080
800$8
500$0
450$0
45080
45080

2. Quando este Departamento examinou, de início, o presente
processo, que acompanhava, então, a exposição de motivos número
G. M. 439, de 30 de julho do corrente ano do Sr. ministro, teve oportunidade de sugerir a observáncia de diversas formalidades, com relação ao pessoal indicado, para que a proposta pudesse ser aceita, integralmente.
S. Havendo Vossa Excelência aprovado o parecer deste Depa-lamento, o mesmo processo voltou ao Ministério da Agricultura, e
esta Secretaria de Estado, ao que se infere do novo exame lo feito
encontrou dificuldade em obter que algumas dae pessoas inicialmente propostas, regularizassem seus docuMentos, na forma indicada na
itleme parte da aliada exposição de motivos número DE/75.
4. Isso se &inclue, em virtude de se relacionarem na presente
rwHeitaçáo do Sr. ministro nomes diferentes doe que completavam
.teelaçf o primitiva, tendo estes candidatos, aliás, satisfeito, plenamente
as exigências do decreto-lei número 240, de 4 de fevereiro último
it espécie, notadamente as capituladas no inciso I, do artigo 18.
5. Ouvidos, o Serviço do Pessoal e a Ct.-missão de Eficiência
jaaniftstaram-se, favoravelmente, .as modificações feitas na tabela
"-wrevada.
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6. Aceita a hipótese de que a alteração da relação mencionada
atenderá ao real interesse do importante serviço, recentemente criado naquele Ministério, tenho a honra de passar os inclusos papeis
mãos de Vossa Excelência, opinando no sentido de nada haver a opõe
ao atendimento da indicação contida na citada exposição de motivoe
númeic G. M. 853, de 16 de novembro próximo passado.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 02
:1rue:tos do meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopkg,
plesioente.
Aprovado. — Em 16-12-38. — G.

VARGAS.

DE/561 — Em 16 de dezembro de 1938 — Excelentíssimo Csic
nhor Presidente da República — O Sr. ministro da Educação e Saúdei,
em aviso n. 127, de 16 do corrente mês, atendendo ao proposto pelti
Direteria Geral do Departamento Nacional de Saúde, submeteu à cone
sideração de Vossa Excelência, por intermédio deste Departamento, 14
indicação para admissão e melhoria de salário dos seguintes extransmeráros mensalistas do Serviço de Assistência Hospitalar do Dis.
trito Federal, abaixo relacionados e distribuidos pelas respectivas dfr.
pendências desse Serviço:
Serviço de Assistência Hospital do Distrito Fedem(
Enfermeira de 30. classe:
Léa de Castro Araujo Burnier, na vaga decorrente da dispensa est
Rute Couveia de Leoni Ramos.
Hospital &Meio de Sd
Médico assistente de 4 a classe:

•
Og de Almeida e Silva, na vaga ocasionada pela dispe~
do Dr. Enrico Estevam de Lima.
Enfermeira ajudante de 4a classe:
Vitalina da Silva Costa, na vaga deixada por Atra Gonça/yel
Varela.
Enfermeira ajudante de 5a classe:
Esteia Antônio de Aguiar, na vaga proveniente do acesso de "Via
talina"da Silva Costa.
Trabalhador de 5 a classe:
Maria Joaquina da Silva, na vaga resultante do a p roveitamente.' •
de Jorge Carvalho da Silva, como trabalhador de 4 a classe.
Auxiliar de escrita de 3a classe:
Hermann Huasoar Pedro de Farias, na vaga decorrente da "e
pensa de Edite Bulhões Marcial.
Auxiliar técnico de P classe:
Jorge Rabelo e António Castagna, nas vagas verificadas em vire
tude da dispensa, a peddio, de Cláudio de Barros Barreto e Fernan40
Ares da Cunha.
Trabalhador de 4a classe:
Jorge Carvalho da Silva, Alair de Andrade e Cedinda de SOudi
Mato, nas vagas decorrentes da dispensa de Teotónio B'artolomemi
Santos, Odete Cordeiro e Ivone Cardoso.
O Serviço do Pessoal e a Comissão de Eficiência, ouvidos, cj.
naram favoravelmente, à aceitação da proposta.
Assim, satisfeitas que foram as demais formalidades do decrete*
lei a. 240, de 4 de fevereiro do corrente ano, aplicáveis à espécie,
nottuumente as do inciso I, di artigo 18, e, como o preenchimento do5
lugares indicados não importe aumento de despesa, por verificar-63
em funções vagas, tenho a honra de passar às mãos de Vossa line
celénela o incluso processo opinando no sentido de nada havre a avot
ao atendimento da presente proposta.
Aproveito a oporutnidade par renovar a Vossa Excelência Re
protestos do meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Loves, Uns,
DT .

sis!ente.

àprovado. — Em 16-12-38. — G.

VARGAS.

DE/563 — Em 19 de dezembro de 1938 — Excelentíssimo Senháll
Presidente da República — Em aviso número 73, de 23 de setembrst
último. o Sr. ministro da Educação e Saúde, atendendo ao que prop64
a Superintendência do Serviço de Transportes, solicitou a este Dee
parlamento fosse submetida à consideração de Vossa Excelência #
indicação de Nelson de Aguiar Boto, para exercer como extranumec
rário-mensalista, as funções de auxiliar de 3a Classe, na vaga 49.,
corrente do falecimento de Alfredo Rodrigues de Alrheida.
2. Convertido em diligência, para que a respectiva Secretarlit
de Estado completasse a organização da proposta em exame, o proce880
,•
:a, agora, em conuições de ser apreciado.
3:- Houve a audiència regular do Serviço do Pess,1 e da alieemissã,.: de Eficiência, que concluiram pela aceitação da 910110,1 1.
ei

I. Assim, salisfeitaí, que ferain as demais exi:4 n r 'S de doeret(W'.

i de fevereiro do corrente and,
r. Indam p iVe as do arligo 18, inciso I, e, como, por

i:.•spelk2

in'ancro 2,“),

"

V..fre
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em :unção vaga, a admissão indicada não resulta, consequentemente, forme o art. 1° do decreto n. 19.552, de 31 de dezembro de 1.930.
auineeto de despesa, tenho a "honra de passar o incluso processo às Aliás, foi fundado naquele mesmo dispositivo, letra 1), que se demãos de Vosa Excelência, opinando no sentido de nada haver a opór cretou a dsiponibilioade.
ao emndimento da presente solicitação.
3. Em um outio decreto, de 21 de dezembro de 1933, em aproo (inverno COILII64,10i1OU o Dr. Cata Preta para exercer
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência o* veitamento,
o cargo de oficial tia Seci'etaria do Tribunal Regional de Justiça
protedos do meu mais profundo -espeito. — Luiz Sianõt,s
eleitoral deste Distrito. Ao tem p o, o v2riennrnto era de 13:500000,
pruidente.
sendo, depois, ele,ado ao padrão I, li"):C3000G3.
. Aprovado. -- Em 19-12-38. -- G, VARGAS.
4. O nomeado acei;.ou a desir.ação, sob protesto, porque tal
vencimento era inferior ando seu caco primitivo, e mesmo aos proventos da própria oisponibildade em que se achava.
PARECER
5. Estava-se nessa situação, quni:. l o a Cei:stituição de 10 de novembro de 1937, extinguiu a Justiça Eleitoral, e, em consequência,
Proce&o n. 3.488 — DF/727 — A Delegacia Fiscal em Sergipe ficaram os funcionários das ..ecretarias dos tribunais respectivos em
pediu a publicação da relação nominai doe coletores e escrivães fe- disponibilidade, nos termos tio decreto-lei n. 63, de 13 de dezembro
derais, tendo o C. F. S. P. C., pela resolução n. 2.657, de 2 de ju- de 1937. Antes, por despacho de 2:n de fevereiro de 1937, o Sr. Prenho último, deliberado promover a revisão das carreiras aludidas e sidente da República mandara aproveita .. ao Dr. Cata Preta, oporda situação dos funcionários em apreço:
tunamente, na Justiça do Trabalho. Acontecendo que, esta não se
quando da vigência da Constituição de 1934, nem, até
2. Nestas condições, deve o Processo ser arquivado, porque, organizara,
o interessado pleiteia seu aproveitamento em posto corresfeita aquela revisão, será publicada a lista dos ocupantes dos cargos agora,
ao seu, ou na magLtratura local do Distrito Federal.
que integram as classes daquelas carreiras. — Paulo Lira, diretor de pondente
6. Esse é o histórico das ocorrências ligadas ao processo, sob
Divisão.
exame, vindo ao D. A. S. P., por determinação do Ministério da
Despacho: Arquive-se. — Luiz Simões Lopes.
Justiça, com o pedido de parecer, sobre o assunto.
7. Por sua natureza, o cargo de diretor geral seria de comisPARECER
sionamento. Mas, falta de lei expressa a respeito, a situação específica há de ser encarada à luz dos fatos que a informam e dos atos
Processo n. 332 — DF/726 — Manuel Alves de Assis Filho, que administrativos que a sancionam.
foi agente de 5' classe da 2' Divisão da Rede de Viação Cearense,
8. Verifica-se que o decreto de nomeação, de 28 de novembro
'demitido por decreto de 10 de julho de 1931, em requerimento diri- de 1933, não alude a comissionamento. Mais tarde, a Comissão Regido ao extinto C. F. S. P. C., alegando, entre outras coisas, contar, visora de 1935, presidida pl:o Sr. ministro Bento de Faria, sendo
na data de sua demissão, 15 anos de serviço público e achar-se em si- relator o Sr. Prof. Filadelfo de Azevedo, julgou tratar-se de notuação de penúria, pediu fosse permitida a sua readmissão.
meação efetiva e definitiva, tanto mals: quanto, sobre a matéria, não
2. O caso eia apreço já foi objeto de estudo desta Divisão, que, obteve resposta das informações solicitadas ao Executivo. Por outro
apoiada no decreto n. 12.296, de 6 de dezembro de 1916, que vigorava lado, si o Governo converteu a demissão de 1931 em disponibiiidads,
na data da demissão de que se trata, converteu ojulgamento do pro- é que o cargo de diretor não era em comissão. Não se põe em dispam
aos funcionários comissionados,
cesso em diligência, junto à C.E.V., para que fosse informado si a nibilidade
Deflue desses índices de alta 6eriedade que o cargo do Dr.
mesma demissão foi decretada em virtude de processo administra- Cata9.Preta
não era exercido em comissão, vendo-se, ainda, corno
tivo. Isto porque o suplicante contava mais de 10 anos de serviço, e
subsídio posterior, que o regulamento baixado cem o decreto núnão se ter feito alusão, no caso, da existência de processo.
mero 20.902 A, de 31 de dezembro de 1932, art. 13, também não deu
3. Em face dos esclarecimentos asma prestados, verifica-se que ao mesmo cargo o carater de comissionamento.
a demissão do requerente não foi precedida de processo administra10. Nota-se, entretanto, que o D. Cata Preta foi aproveitado
tivo, exigido pelo decreto eitado, e tese origem na proposta feita ao em comissão para o Oficialato da Secreta' ia do Tribunal Regional da
Ministério da Viação, em junho de 1931, pela R. V. C., que a justi- Justiça Eleitoral do Distrito. Extinta aquela Justiça, com a decretação
ficou com a vida funcional, irregularissima do suplicante.
da Constituição de 1937, não parece t'a o funcionário comissionado
4. Realmente, a cópia do assentamento do requerente evidencia devesse ter ficado em disponibilidade. Mas ficou. À vista, porém, da
que, durante a sua permanência no quadro da R. V. C., contou 15 estabilidade que adquirira, desde há muito, já solenemente reconhesuspensões, e mais de 30 outras penalidades, entre advertências, re- cida em atos inequívocos, pode-se e deve-se concluir que ela pertine
preensões, etc., tudo por faltas graves, cometidas no exercício de ao cargo de diretor, quando nada, como padrão, para o cálculo de vensuas funções.
cimento. Até porque seria interpretar odiosamente, si fosse de ex5. Apesar de não ter sido cumprida a formalidade prevista no cluir o statu quo, ao mesmo passo que possibilitar o excesso de diart. 8° do decreto n. 12.296, de 1916, no momento em que foi de- minuição de proventos da disponibilidade a cada mudança de situamitido o suplicante — 10 de julho de 1931, podia o Governo, ex-vi ção, sem culpa do funcionário, com direitos deferidos. Deferidos
contrários a interesses públicee nacionais, mas antes abodo art. 1' do decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, demitir' e em nada
dos créditos morais da Administração.
quaiquei empregado público faltoso, independentemente de pro- nadores
II. Tudo isso indica que o Dr. Cata Preta, no momento, tem
cesso administrativo.
6. Outrossim, não consta que o interessado tenha se aproveitado direito a aproveitamento em cargo administrativo, nos termos do
do decreto n. 20.486, de 1931, a saber:
da faculdade que lhe concedia o decreto n. 254, de 1 de agasto de art. 2°
a) quanto à categoria, "tanto quanto possivel", como diretor de
1935, recorrendo à Comissão Revisora, criada pelo mesmo decrete, Serviço;
contra o ato que o demitiu.
b) quanto a vencimento, no mínimo, ao que se liga ao tamanho
7. Em caso idêntico ao de que ora se julga, discutido no prosua disponibilidade proporcional, à base de 38:000000 anuais,
cesso fichado sob .n. 5.140/38, o Sr. presidente deste Departamento de
tendo-se em conta seu tempo de serviço.
exarou o seguinte despacho:
• 12. It conveniente citar na íntegra o texto exato do art. 2° ci"O requerente conta na sua fé de ofício, conforme salienta tado:
o parecer, notas desabinadoras, tais come multas, advertén"O aproveitamento de que trata o artigo anterior, obecias e suspensões. A sua readmissão está condicionada excludecerá, tanto quanto possivel, à categoria do cargo em que o
sivamente ao critério da administração, uma vez que não
funcionário foi posto em disponibilidade ou considerado adido
constitue um direito seu.
ao extinto, e, bem assim, as condições de idoneidade para o
Não há conveniência na volta ao serviço público de um
exercício de novas funções."
funcionário que tem maus antecedentes, quando o Governo enE parágrafo único:
vida grandes esforços no sentido de elevar o nivel moral e intelectual dos seus servidores. Por estas razões, o D.A.S.P. opina
"Os vencimentos do novo cargo não deverão ser Inferiores
contrariamente à readmissão do peticionário. Volte ao Miaos que estiver percebendo, no momento, o funcionário apronistério da Viação e Obras Pútlicas."
veitado."
8. O assentamento do requerente, os fatos nele registados não
Justificam a sua pretensão, devendo, assim, o D. A. S. P., coerente
com a sua orientação, mandar arquivar o processo. — Paulo Lira,
diretor de Divisão.
Despacho: De acordo. — Luiz Simões Lopes.
PARECER

Processo n. 409 — DF/736 — O bacharel Eugênio Gracie Cata
Preta era diretor geral da Imprensa Nacional, com o vencimento de
36:000$000 anuais, quando o Governo Provisório o demitiu, em 20
de janeiro de 1931.
2. Revisto aquele ato, foi posto em disponibilidade, no dia 9 de
Janeiro de 1933, por contar mais de 20 anos de serviço público federal. Si bem o ato reparatório o trate de ex-diretor, assegurou, entretanto, ao Dr. Cata Preta o vencimento que lhe competisse, con-

13. Sobre o aproveitamento em cargo de magistratura, também
lembrado e pleiteado pelo Dr. Cata Preta, a Constituição não só não
o ampara, mas até o veda.
14. Só os magistrados em disponibilidade devem ser aproveitados em cargos de magistratura, saivo o de ministro do Supremo,
de livre nomeação para quaisquer brasileiros de notavel saber jurídico e reputação ilibada. O provimento dos demais cargos de magistratura obedece à carreira especializada, cujo ingresso ao primeiro grau se opera mediante concurso. As carreiras do funcionalismo em gênero não tem ligação técnica intrínseca, com a de magistrado, estando até a magistratura compreendida na ressalva do parágrafo único do art. 2: da lei n. 284, de 28 de outubro de 1936,
afim de afastar dúvida no tocante ao "princípio geral da formação
de carreiras, para os funcionários civis federais".
15. E antes dessa última lei, a prudência do décreto n. 20.778,
de 19 de dezembro de 1931, estabelecia o que reputar cargos análogos,
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para o efeito de aproveitamento dos disponíveis, exemplificando:
- "...tal como lente, em relação as cadeiras da mesma Secção, o mo..
gistrado em relação a quaisquer funções judiciárias". A recíproca é
verdadeira, maximé sob o império crescente de uma organização racional do funcionalismo cm tese o da magistratura em particular.
Aliás, bem recentemente, uni procurador geral da Justiça Eleitoral,
posto em disponibilidade, viu sua nomeação, para magistrado, tornada sem efeito, exatamente em acatamento a esses princípios.
16. Nestas condições, deve o processo ser restituído ao Sr. ministro da Justiça, manifestando-se o D. A. S. P. favoravel à disponibilidade do Dr. Cata Preta no cargo de diretor da Imprensa Nacional, como opina, também, o consultor ji,rídico daquele
— Paulo Lira, diretor de Divisão.
Despacho: De acordo. — Luiz Simões Lopes.
PARECER

Processo n. 786 — DF/735 — O engenheiro civil Antônio Marques de Brito Amorim, comissionado no cargo de condutor da Comissão de Estudos e Obras na Rede Fluvial Baiana, subordinada ao Departamento Nacional de Portos e Navegação, alegando ter sido proposto, em 1937, para uma das vagas de condutor de 2' classe do D. N.
P. N., proposta essa que diz ter sido encaminhada ao antigo C. F.
S. P. C., pede para ser procedido como for de justiça.
2. Ouvida a C. E. V., informa que o requerente foi, de fato,
proposto pelo D. N. P. N., no ofício n. G 172, de 12 de agosto de
1937, anexo por cópia, para uma vaga, então existente, de engenheiro
— classe I — porém, que se tratando de classe inicial de carreira, o
seu aproveitamento depende de prévia habilitação em concurso, como
estabelece o art. 41 da Lei do Reajustamento, nada esclarecendo
quanto à solução da referida proposta.
3. No S. C. não consta a entrada do processo a que se refere o
requerente.
4. O requerente só poderá ser nomeado- em carater interino,
sujeitando-se, oportunamente, à prestação do concurso, que lhe for
exigido, de acordo com o art. 41 da Lei n. 284, Ce 28 de outubro
de 1936.
5. Tratando-se de um engenheiro civil com lonkça prática e que
tem exercido várias comissões federais (segundo alega), deve o processo ser submetido à apreciação do Sr. ministro da Viação e Obras
Públicas, para que se digne de resolver como achar mais conveniente. — Paulo Lira, diretor de Divisão.
Despacho: De acordo. Encaminho ao Sr. ministro da Viação.
— Luiz Simões Lopes.
PARECER

Processo n. 1.003 — DF./728 — Eugênio Bartolomeu dos Reis,
' economista rural, classe J, do Quadro Único do Ministério da Agricultura, em carta dirigida ao Sr. Presidente da República, reclama
contra a autorização de transferência de Antônio de Arruda Câmara,
, agrónomo do Ensino Agrícola — classe K — para a mesma classe da
sua carreira, alegando ser o economista rural — classe J — mais
antigo com direito à promoção.
2. O reclamante junta uma cópia da decisão deste Departamento, relativa ao assunto, aprovada pelo Sr. Presidente da Repú- tlica.
3. Essa decisão é favoravel à transferência em causa, sujei-.
• tendo, porém, o Sr. Antônio de Arruda Câmara, à prestação das provas de habilitação a que alude o art. 35 da Lei n. 284, do 28 de ou. tubro de 1936, tendo sido o processo respectivo, encaminhando à
D. S., conforme informa o S. C.
•
4. A transferência em causa, segundo a prescrição do art. 69
• do Regulamento de Promoções, aprovado pelo decreto 2.290, de 28 de
• janeiro deste ano, só poderá ser para vaga a ser provida por promoção
pela critério do merecimento.
5. A reclamação, em face do dispositivo regulamentar, não t..‘m
cabimento, porque, devendo ser provida, por antiguidade, a primeira
• vaga que se verificar na classe K da carreira de economista rural, não
poderá ela ser preenchida por transferência.
Pode, assim, ser o processo, restituido ao Sr. Presidente da Remi: blica, manifestando-se o D. A. S. P. pelo seu arquivamento.
Paulo Lira, diretor da Divisão.
Despacho: De acordo. — Luiz Simões Lopes.
PARECER

Processo n. 1.266 — DF./729 — O Sr. Presidente da República
submeteu ao exame deste Departamento a exposição de motivos em
(rue o Sr. ministro da Viação e Obras Públicas, solicita seja aberta
uma exceção à regra geral de que trata a exposição de motivos número 3.690, de 27 de janeiro último, do extinto C. F. S. P. C., para
o fim de ser permitido a Presciliano Vilanova e outros, contra-mestrês mensalistas da E. F. C. B., continuarem no exercício interino
do cargo de mestre de oficina — classe G — do Quadro II (E. F.
C. B.), até que se realize concurso para provimento efetivo desse
cargo.
2. Motivou este pedido a solicitação que os interessados dirigiram àquele titular, à vista do convite de opção que l hes foi feito,
em virtude de ter ficado resolvido na exposição do motivos 3.690,
citada, que os extranumerários não podiam aceitar nomeação interina para cargo vago de natureza efetiva, sob pena de serem dispensados imediatamente.

3. A exposição de motivos n. 3.690, de 27 de janeiro último,
foi motivada pela consulta formulada por aquele ministéiio em virtude da deliberação do Sr. Presidente da República na exposição de
motivos n. 2.517, de 6 de outubro de 1937, do extinto F. S. P. C.,
estabelecendo que as nomeações, em carater interino, não devem
recair em funcionários, devendo, quando isso acontecer, perder, automaticamente, o direito ao cargo efetivo aquele que váta.r a investiclora interina.
4. Não sendo permitido aos extranumerários contratado, mensalista e diarista, passar aos quadros efetivos, embora em carater interino, sem imediata dispensa da função para que foram admitidos,
conforma justifica a exposição de motivos 3.690, referida, a solicitação dG Sr. ministro da Viação não é aceitavel.
5. Nestas condições, devem aqueles extranumerários voltar ao
exercício das suas próprias funções ou permanecerem nos cargos que,
interinamente, exercem, delas dispensados imediatamente.
6. Pode o processo ser restituido ao Sr. Presidene da República, manifestando-se o D. A. S. P. contrário à sugestão do digno
Sr. ministro da Viação. — Paulo Lira, diretor da Divisão.
Despacho: De acordo. — Luiz Simões Lopes.
PARECER

Processo n. 1.296 — DF/731 — Carlos Bunselmeyer Filho, trabalhador, classe C, do Quadro VIII — Alfândegas — do Ministério da
Fazenda, em requerimento dirigido ao Sr. presidente deste Departamento, pede transferência para classe idêntica da carreira de Escriturário do mesmo Quadro.
2. O 8, P. F. informa estar requerente habilitado em coa-,
curso de 14 entrância de Fazenda, prestado em 1935, no Estado do
Rio Grande do Sul e esclarece que na classe C da carreira pretendida
existem cargos vagos que serão preenchidos à medida que se extinguirem os excedentes das classes superiores.
3. A C. E. F., tendo em vista estar o pedido amparado pelo
artigo 35, da lei n. 284, de 28 de outubro de 1938, opina pelo semi
deferimento, independente das provas de habilitação do que trata
esse dispositivo legal, que serão supridas pelo concurso prestado pelo
requerente, conforme tem sido resolvido em casos análogos.
4. Nada ha a opor à transferência, ficando a expedição do ato
subordinado:
o) à existência de vaga ou do numerário para provimento do
cargo vag, ;
b) a ir G iequerente ocupar, por ordem de antiguidade, o úle
timo lugar da classe a que vier a pertencer; e,
c) a continuar a perceber o seu atual vencimento do padrão C,
isto é, 4003000 mensais.
5. Pode, pois. o processo ser submetido à apreciação do Senhor
Presidente da República. — Paulo Lira, diretor de Divisão.
Despacho: De acordo. — Luiz Simões Lopes.
PARECER

Processo n. 1.366 — DF/732 — Benedito Duarte Monteiro, es.
eriturário, classe G, do Quadro Único do Ministério do Trabalho, enr
requerimento dirigido ao Senhor Presidente da República, pedg
transferência ou nomeação para a carreira de Agente Fiscal do Im.
posto de Consumo — Quadro XI, do Ministério da Fazenda.
2. Como se esclarece, está o requerente habilitado em concurter
para o cargo que pretende, com classificação no 8° lugar, em chave.
3. A transferência pleiteada não pode ser apreciada no momento)
uma vez que o Senhor Presidente da República, por despacho de 4
de janeiro de 1937, exarado na Exposição de motivos n. 1.511, de 20
de dezembro de 1936, do Sr. ministro da Fazenda, resolveu excluir
os agentes fiácais do imposto de consumo das normas troçadas peta
lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, até ulterior regulamentação, o
que ainda não foi feito.
Assistindo, porém, ao requerente o direito de preferência para
a nomeação, também solicitada à vista da resolução deste Departa-,
mento, constante da Exposição de motivos n. D. F. 127, de 26 de
setembro último, deve o processo ser submetido à apreciação do
Sr. ministro da Fazenda, a quem se dirigiu, por último, o peticionário. — Paulo Lira, diretor de Divisão.
Despacho: De acordo. Encaminho ao Sr. ministro da Fazenda.
— Luiz Simões Lopes.
PARECER

Processo n. 2.184 — DF/733 — Ibrantino Soto Maior Ramos,
ajudante de tesoureiro, padrão J, do Quadro III — Recebedorias Fe,
derais — do Ministério da Fazenda, em requerimento dirigido ao
Sr. Piesidenle da República, pede transferência, na conformidade do
artigo 35, da lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, para a Carreira
de Agente Fioal do Emposto de Consumo, Quadro XT, do mesmo Ministério
2. Tentio o Presidente. da República, por dospt:..elt,.) de de
janeiro de 1T)57. ex,J'ado na Exposição de motivos n. 1.511, de 20
de dez4mbro de á9'(3, do Sr. ministro da Fazenda, resolvido ex-,luir
os a2'i.TVC.`:;
o]) imposto de consumo das normas traçadas pela
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cargo de Engenheiro, classe J (I. G. I.), do mesmo Quadro, pede ao
antigo C. F. S. P. C. efetivação no referido cargo, quando se
vagar.
2: A C. E. V., ouvida a respeito, opina pelo indeferimento do
pedido, informando que o cargo pretendido estava ocupado, tendo
sido, depois, preenchido interinamente pelo engenheiro Carlos de
Lamare, por decreto de 14 de maio último, em virtude da promoção
do respectivo tikear.
Em vista do exposto, opino pelo indeferimento do pedido e consequante arquivamento. — Paulo Lira, diretor de Divisão.
Despacho: Nada lia a providenciar, à vista do p arecer. Arauive-se. — Luis A-nões Lopes.

lei do Reajustamento, até ulterior regulamentação, somente depois
de feita esta poderá ser apreciado o pedido em apreço, devendo, desse
modo, o :nteressado aguardar oportunidade.
Deve, à vista disso, ser encaminhado o processo ao Sr. ministro
Ia Fazenda. — Paulo Lira, diretor de Divisão.
Despacho: De acordo. Encaminho ao Sr. ministro da Fazenda.
— Luiz Sime;i:s Lopes.
PARECER

Processo o. 2430 — DF/725 — Anatólia Aleira Lima, na Petição
dirigida ao D. A. S. P. pede nomeação para a classe inicial da
carreira de. Oficial Administrativo, de qualquer Atinistéric.
PARECER
2. A requerente alega estar habilitada no concurso de 3° Oficial
para o Ministério da Justiça e Negócios Interiores, realizado em 1930,
Processo n. 2.423 — DF/722 — Joeira de Sousa Góis, dactiloe ser o caso idêntico ao de Ciro Nunes Ferreira, também escriturário
do Ministério da Educação e Saúde, que foi atendido, conforme Ex- grafa, classe E, do Quadro VI — Justiça do Distrito Federal -- de
posição do motivos deste Departamento, publicada no "Diário Ofi- Ministério da Justiça e Negócios Interiores, em requerimento dirigido ao titular daquela pasta, pede transferência para classe idêntica
cial" de 25 de outubro último.
3. O S. P. E. e a C. E, E. são contrários ao deferimento do da carreira de Escriturário, do mesmo Quadro.
2. A pretensão encontra amparo no artigo 35 'da lei do Reajus-pedido, esclarecendo que o concurso prestado pela requerente está
prescrito, e que o concurso que serviu de. base ao aproveitamento de tamento e tem pareceres favoráveis do S. P. J. e da C. E. J.
3. Nestas condições nada ha a opor à transferência, ficando a
Ciro Nunes Ferreira, no cargo de Oficial Administrativo, classe II, do
expedição do ato subordinada preliminarmente, à prmtação das
Quadro I, do Ministério da Justiça, foi realizado em 1935.
s em lei e, depois:
4. Tendo perdido a vigência o concurso prestado pela reque- provas de habilitação determinada
a) à existência de vaga a ser preenchida por merecimento;
rente, o pedido não tem cabimento, nada havendo a deferir, devendo
b) à colocação da interessada, por ordem de antiguidade, no Ú!O processo ser restituido ao Sr. ministro da Educação e Saúde, que o
timo lugar da classe a que vier pertencer.
encaminhou ao D. A. S. P. — Paulo Lira, diretor de Divisão.
4. Encaminho o processo à D. S., para decidir quanto as provas
Despacho: De acordo. Encaminho ao Sr. ministro da Educação de habilitação. — Paulo Lira, diretor de Divisão.
e Saúde. — Luis Simões Lopes.
Encaminhamentos:
PARECER
Representa;ão n. 43 — Sobre cumprimento da circular 7-38, tia
da Presidência da República. — Ao S. P. V.
Processo u. 2.390 — DF/723 — Joaquim Pereira Maia, escritu- Secretaria
Processo n. 2.647 — João Cândido da Silva Júnior e outros, prarário, classe G, do • Quadro IV — (D. It. do Distrito Federal), do ticantes do condutor de trem, extranumerários, da E. F. C. Brasil,
Ministério da Viação e Obras Públicas, pede a este Departamento tendo prestado concurso para esse cargo, pedem aproveitamento. :—
para ser proferida decisão a respeito das considerações constantes Ao S. P. V.
de sua petição anterior, datada de 9 de agosto último, e que a seguir
Processo n...2.692 — Moacir dos Santos Pacobalba, escriturário,
transcreve.
2. O S. C. informa que o processo reSerido não deu entrada neste classe E, do Quadro II, do Ministério da Viação, reclama contra desconto feito em seus vencimentos. — À D. D. P. do M. F.
Departamento.
Processo n. 2.704 — João Elias Justo, escriturário regional,
3. O pedido aludido pelo requerente consistia em saber:
—
a) se o requerente tem ou não direito ao pretendido acesso ao classe C, da E. F. Central do Brasil, pede melhoria de sitnação.
cargo de Oficial Administrativo, na Diretoria Geral, na Diretoria Re- Ao S. P. V.
Processo n. 2.740 — João Carlos de Figueiredo, ex-2° escritu-,
gional do Distrito Federal ou em 'qualquer outra D. R.;
b) se não prescreve, ou tem prazo de Validade o concurso de 2° rário da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado do Ceará,
entrância prestado pelo requerente, em 1925, na Diretoria Geral dos aposentado administrativamente em 1934, pede reversão à ativa.-- •
Ao S. P. F.
Correios.
Processo n. 2.873 — Raimundo Nenato Teixeira da Silva, can4. Os itens formulados pelo requerente poderão ser respondidato habilitado em Concurso para Comissário de Polícia do D. Fedidos:
a) o primeiro, declarando-se que ele se encontra amparado pelo deral, pede sua nomeação. — Ao S. P. J.
decrete-lei n. 145, de 29 de dezembro de 1937, tendo sido por isso
Processo n. 2.874 — Everardo Coelho Porto Rocha, candidato
o seu nome incluido entre os funcionários que terão de prestar as aprcvado em concurso para o cargo de Assistente de Laboratório de
provas de habilitação para ingresso na carreira de Oficial Adminis- Anatomia Patológica do Instituto Médico Legal do D. Federal, pede
távo, conforme consta da relação anexa ao "Edital" publicado no sua nomeação. — Ao S. P. E.
"Diário Oficial" de 1 do corrente.
Processo n. 2.877 — João Ribeiro Pais, esteriotipista, classe. F,
b) o segundo, que o concurso de 2° entrância prestado pelo re- da Imprensa Naciolial — Quadro III, do Ministério da Justiça — requerente, em face da legislação anterior, foi justamente o que lhe clama contra sua situação. — À C. E. J.
deu direito a sei beneficiado pelo decreto-lei n. 145, aludido, não
Processo n. 2.883 — Euclides Carlos Ribeiro, guarda sanitário,
Lhe trazendo outro benefício, além do que menciona e consta das classe F, do Quadro I, do Ministério da Educação e Saúde, pede reInstruções publicadas no "Diário Oficial" de 2 de setembro último, tifiJação de classificação por antiguidade. — À C. E. E.
referente à apuração dos respectivos pontos, para efeito de classifiProcesso ri. 2.885 — Noêmia Fleury Diniz, candidata classificada
- Paulo Lira, diretor de Divisão.
no concurso para 3° oficial da Secretaria de Estado do Ministério da
Justiça, pede sue nomeação. — Ao S. P. J.
Despacho: De acordo. — Luiz Simões Lopes.
Exposições de Motivos:
PARECER
Ao. Senhor Presidente da República:
Processo n. 2.519 — DF/730 — Alceu Carneiro da Cunha, escriN. D. F. ,556 — Sobre a preferência para nomeação de miá.
turário, classe F, do Quadro VII — Delegacias FISCEIS — do Minisaprovados em concurso, de que trata exposição- de. motivoi
tério da Fazenda, em requerimento dirigido ao Sr. Presidente da datos
F. 127, de.26 de setembro último, deste Departamento.
República, pede transferência para classe e carreira idênticas do D.
, D. F. 558 — Sugerindo expedição de circular no sentido de diaQuadro VIII — Alfândegas — do Mesmo Ministério.
sipar quaisquer dúvidas relativas à elaboração dos Boletins de Me.
2. O pedido encontra amparo no § 2°, do artigo 35, da lei do Re- recimento.
ajustamento e tem pareceres favoráveis do S. P. F. e da C. E. F.,
D. F. 560 — Sobre requerimento em que Maria Aracf MourO(
esclarecendo o primeiro que existe vaga na carreira e classe pre- Perales.
escriturai io, classe E, do Quadro XVII, do Ministério da Viatendida.
ção, pede transferência de Quadro.
3. Nestas condições, nada ha a opor à transferência, condicionanD. F. 571 — Sobre proposta de expedição de decreto declarande
do-se a expedição do ato à vaga a ser preenchida por merecimento, que a desi gnação do Oficial Administrativo, classe L, do Quadro 1%
indo o interbssado ocupar, por ordem de antiguidade, ()Animo lugar do Ministério da Viação — Joaquim Bittencourt Fernandes de SiA,
da classe a que vier pertencer, ficando, outrossim, entendido que não feita nor decreto de 17-2-38, para organizar o Serviço do Pessoal
se beneficiará dc regime de quotas e perceberá o seu atual vencitem o carater de substituição, feita pelo ministr41
mento do padrão F; isto é, 700000 mensais.
fl Viação.
4. Pode, pois, o processo ser submetido à apreciação do Senhor
D. F. 572 — Sob » ' felearamas em que funcionários da O. R.
Presidente da República. — Paulo Lira, diretor de Divisão
de São Paulo. Quadro 'XIV, do Ministério da Viação; habilitacln; prr
concurso cie 1 rrn frAnnia. pedem preferência para nomeação.
Despacho: De acordo. — Luiz Simões Lopes.
I). F. 572 — Sobre reonerimento em que Mário Guilherrn p Cavalennti. emardn-livros. classe F. do Quadro I, do Ministério :Ia 1'aPARECER
zer/1n. pr, de , raoRferAncia de carreira.
Processo n. 2.578 — DF/734 — Enoque Pereira da Silva, prático
_ D. F. 575 — Sobre requerimento em que Jugurta Castelo Branco
de engenharia, classe I (I. G. I.), do Quadro I, do Ministério da escriturário, classe, É, do Quadro VII, do Ministério da Fazenda, Ded(
Viação e Obras Públicas, alegando vir exercendo, interinamente, o transferência de Quadro.
•
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D. F. 57(i — Sobre requerimeeto em que Elza Santos Guimarães, escriturário, classe 6,. do Quadro 11, do Ministério da Viação,
pede transferêncie de Quadro.
1), F. 57; — Sobre requerimento em que- Osvaldo de Almeida
Macedo Costa, escriturário, classe k', do Quadro II, do Ministério da
Viação, pede transferencia de Qe-dro.
D. E. 578 -- Sobre requerimento em que o escriturária. clas.:e
G, do Quadro Vil, do Ministério da Viação, Júlio Diniz, pede .transfeCèDt:id de Quadro.
D. E. 579 — Sobre. requerimento em que Alfredo da Siiva Pinto,
trabalhador, •laset, D, do Quadro V111, 10 Uinistério da Em p ada, pede
transferência de carreira.
D. F. 580 — Sobre requerimento em que o escriturário, classe
E, do Quadro \VI. do Ministério da Viação, Clovis de Vasconcelos
Dantas Cavalcante pede transferência de Quadro e Ministério.
E, 581 — Sobre requerimento em que o escriturário. classe
F, do Quadro N(II, do Ministério da Fazenda, Paulo Amorim Goulart
de Andrade, pede transferência de Quadro.
D. E. 582 — Sobre requerimento em que o guarda fiscal, classe
C, do Quadro IX, do Ministério da Fazenda, Davino Ferreira de
Aquino. pede transferência de carreira.
— 1 583 — Sobre claesiiicação, por ordem de antiguilade, dos
funcionários que integram as classes F, das carreiras de Bibliotecário, e J H, G, da de Economista Rural, do Quadro Único do Ministério na Agrictidui a.
D. F. 584 — Sobre requerimento em que Oscar Avelar dos
Santos, encadernador, classe E, uo Quadro 111, do Ministério da Justiça, pede transferência de carreira.
Ofícios
D. E. 953 — Ao Sr. diretor da Imprensa Nacional — Solicitando
forneci M e n t o de "Diário Oficial".
D. 'E. 964 — Aos Srs, membros da Comissão de Eficiência do
Ministério da Fazenda — Sobre classificação definitiva, por (irrite de antiguidade, aos funcionários que integram a classe E, da carreira de Escriturário, do Quadro VII. deesii Ministério.
D. F. 965 — Aos Sis. membros da Comissão de Eficiência do.
Ministério da Fazenda — Sobre classificação„ por ordem de antiguidade, dos funrioeários que integram a classe F, da carreira de Escriturário. do Quadro III, desse Ministério.
D. E. 966 — Aos Srs. membros da Comissão de Eficiência do
Ministério da Educação — Sobre' classificação, per ordem de antiguidade, dos funcionários que integram a carreira rt e Almoxarife, do
Quadro VI, desse Ministério.
D. F. 967 — Aos Srs. membros dá Comissão de Eficiência do
Ministério da Educação — Sobre classificação, por ordem do antiguidade, dos funcionários que integram a carreira d .. Guarda Sanitário,
do Quadro IV. desse Ministério.
• - D. F. 962 Aos Srs. membros da CoiniRsín rio Eficiência do
Ministério da Edocação — Sobre classificação, por ordem de antiguidade. dos frincienarios que integram a carreira ce Serven'e. do Quadro VI, desse Ministério.
D. F. 969 — Aos Srs, membros da Comissão de Eficiência do
Ministério da Eilecação — Sobre classificação. por ordem de antiguidade,' dos funcionários que integram as carreiras de Foguista, Conitnue e Patrão do Quadro VI/. desse Ministéim.
ç 9, F. 970 — Aos Srs. membros da Com i ssão de Eficiência do
Mit¥13(ário da Viação — Sobre classificação, nor ordem de antigo? Iadee'dos funcionários que integram a carreira de Escriturário, do
Quadro XXX, desse Ministério.

Do de secretário geral, o major Helodoro Marfins de Oliveira:
Do de chefe da 1' secção da Assistência do Pzissoal, o capitão
Jair Gomes;
Do de pagador, o erpilão Vicente Pereira de Carvalho;
Do de chefe da secção de Contabilidade e Expediente da Contadoria, o eapitão A tónio Pinto Teixe:ra;
Do de chefe da seeeão dc l > nõe da mcema Contadoria, o capitão Arf Saião Caldeira Bastos;
Do de chefes das secções de Expediente e de Alfaiataria da Intendência Geral, respectivamente, os capitães João Machado Gouveia
e Ricardo Gonçalves de Carvalho;
Resolve, igualmente, classificar:
No cargo de chefe do Estado-Maior, o tenente-coronel Euclides
Guimarães;
No de subsebefe do Estado-Maior, o major Bei:odoro Martins de
Oliveira;
No de chefe da 1' secção de Estado Maior, o capitão Jair
Gomes;
No de sub-comandante, dos 1 •, 2', 3°, 4 0 , 5° e 60 B. 1., Regimento
-de Cavalaria e Corpo Serviços Auxiliares, respectivamente, es majores Nicolau de Olivei,d Carneiro, Vicente Lopes Pereira, Airco
Guimarães, Manfredo da Silva Marques, Alcides de Meira Lima, Jer.34
Marques Polonia, Aleeniades de Siqueira Melo e capitão Jorge de
Carvalho Martins;
No de chefes das 1', 2' e 3' secções da Contadoria, respectivemente, os capitães Vicente Pereira de Carvalho, António Pinto Teixeira e Ari Saião Caldeira Bastos;
No de chefes das 1' e 2° secções da Intendência Geral, os capitães João Machado Gouveia e Ricardo Gonçalves de Carvalho, respectivamente;
Nos de assistentes militares dos Srs, ministros da Justiça e Negocios Interiores e chefe de Policia do Distrito Federal, respectivamente, os capitães Arnaldo Fernandes Dorna e Adelino Baltazar. e,
finalmente, transferir do cargo de comandante da l' companhia do
Corpo de Serviços Aexiliares para o de comandente da 2' companhia
do 3° Batalhão de Infantaria. o capitão Auibal Joaquim de Miranda
Júnior.
— Por outras da mesma data, foram concedidas, na Policia Militar do Distrito Federal, as seguinte s licenças:
Nos termos do art. 4° do decreto n. 42, de 15 de abril de 1935:
Três meses, ao 2° tenente Arnaldo de Sousa Santana, devendo entrar no leias() da mesma no prazo de oito dias;
Dois meses, em prorrogação, ao soldado Mauricio Granolat;
Três meses, em prorrogação, nos termos do art. 1' e demais diapositivos do decreto n. 42, de 15 de abril de 1935, ao 1° sargento Baltazar Góis;
Teès meses, em prorrogação, nos termos do art. .134, letra c, do
regulamento aprovado pelo decreto n. 3.273. de 16 de novembro do
corrente ame ao soidado Adalberto Tenório Correia.
— Po: outra ainda da mesma data, foram coucedidos, no Corpo
de Bombeiros do Dietrilo Federal, -os termos do art. 267. § 1". n. 1,
de regulamento aprovado pelo decreto n. 16.274, de 20 de dezembeo

de 15;23, seis meses de licença. ao 3° sargento Manuel Tavares Bernardo.
.1••••n•••nn.

A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
'vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício
de i1939, mediante pagamento da importância correspondente ao p8rodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, ri rua 13 de
Mato, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecaladuras federais — Delegacias Fiscais, Alfandegas,
1114es de Rendas e Coletorias.
'Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é h" ett/dado pagar o custo da assinatura, computado la o descon • o de
20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 28$000

SECRETARIAS DE ESTADO
Ministério da Justiça e Negócios Interiores
Diretoria da Justiça e do Interior
Primeira Sução
Por portarias de 21 do corrente, foram exonerados, na Policia
MIIitar do Distrito Federal:
Do cargo de aseietente do Pessoal, o tenente-coronel Euelides

Odimarães;

Serviço do Pessoal
SECÇÃO ADMINISTRATIVA
ATOS DO SR. MINISTRO

Por portarias de 12 de dezembro de 1939, forma admitidos, nos
640, de 22 de agosto Ultimo, para
exercerem funções na CohNnia Agrícola de Fernan10 Noronha:
Nestor Verissimo da Fon.,eea, diretor, a partir de 10 de novembro do corrente ano, com a remuneração mensal de 3:5003000;
Dr. 11110 Lins e S'!va. médico clinico, a partir de 12 de setembro
do corrente ano, coro a remuneração mensal de 1:9003000;
Dr. Felipe Oliveira Lida, oficial administrativo (chefe da secção Penal), a partir de 1 do corrente mês, com a remuneração mensal de 1:9003000:
Benedito Correia de Vasconcelos, essriturário, a partir -de 1 do
corrente mês, com a ren eneração mensal de 9003000;
Manuel Pires Bastos, escriturário, a partir de 1 do corrente mês
e com a remuneração mensal de 900$000;
termos do art. 4° do decreto-lei ri.

José de Abreu Monteiro, farmacêutico, a partir de 26 de movembrc do corrente ano, com a remuneração mensal de / :900000;
Dr. Mário Gabriel. dentista, a partir de 26 de novembro do corrente ano, com a remuneração mensal de 1:300.000;
Carlos Rafael Azambuja, enfermeiro, a partir de 1 do corrente
mês, com a remuneração mensal de 6005.k000;
Júlio Prates de Castilho, enfermeiro, a partir de 1 do corrente
remuneração mensal de 600$000;
,um
ir
Milton e. de Sousa. almoxarife, a partir de 12 de setembro do
corrente anc, com a remuneração mensal de 1:5(inn00;
Manuel alivio Pires, fiel de almoxarife, a partir de 1 do corrente mo:: s , com a remuneração mensal de 1:100$000;
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João de Albuquerque Uchtm Cavalcanta, encarregado 'do Servi0
Agrícola, a partir de 12 de setembro do oorrente ano, com a rema
neraço mensal de 1:1068000;
Eduardo Cavalcanti Llns, encarregado das oficinas, a partir de
12 de setembro do corrente ano, com a remuneração mensal de
9008000;
Nestor Gitiram dos Santos, encarregado das Usinas, a partir de
12 de setembro do corrente ano, com a remuneração mensal de
9008000;
Luiz Ferreira da Silva, mestre de obras, a partir de 29 de agosto
do corrente ano, com a remuneração mensal de 9008000;
Teimo Oliveira, chefe dos guardas, a partir de 1 do corrente mês,
com a remuneração mensal de 900(6000;
José Amaro dos Santos, Jorge Muniz Gregori e Otaviano V. de
Barros, guardas, a partir de 12 de setembro do corrente ano, com a rernuneração mensal de 6008000;
Hermes Ribeiro Meço, José Jorge Barreto, Juliano da Silva Maia,
Luiz Francisco de Araújo, Mauricio Carpenter Pereira da Cunha,
João Maria e Dirceu Chaco% guardas, a partir de 26 de outubro do
corrente ano, com a remuneração mensal de 600;000;
Galdino Martins de Oliveira, Coroliano Monteiro de Oliveira,
Ovidio Loureiro. Calhou Lauriano Soares, Velocimo Chamun, Fredotino Moura Prumes, Romagneira P. Nascimento, Francisco Maciel de
Oliveira Borges, Leovergildo Pinto de Andrade, Aimoré Freire Teixeira, Arquimedes Gaivão, Manuel Pereira de Sousa, Sadí António da
Silva, Erasmo Soares Barbosa e Augusto Domingues, guardas, a partir de 1 de dezembro do corrente ano, com a remuneração mensal de
6908000;
Manuel Chagas, servente, a partir de 12 de setembro do corrente
ano, com a remuneração mensal de 5008000;
Acácio Rodrigues de Carvalho Júnior, contínuo, a partir de 1 de
dezembro do corrente ano, com a remuneração mensal de 6008000.
- Por outra da mesma data, foi designado Armando Azeredo,
encarregado das oficinas, classe D, do quadro I deste ministério, para
exercer as funções de secretário da Colónia Agrícola de Fernando
de Noronha, a partir de 8 do corrente mós, com a remuneração men-
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Imprensa Nacional
km. magroa
Dia 24 de dezembro de 1938
Requerimentos despachados
Estér Pereira Vaz Gamo (M 71.188, de 1928). - Condo requeii,,1
Nestor Medeiros da Silva Leal (M 71.217, de 1938). - CertiflEal
que-se o que constar.
José de Macedo Neves (M 71.218, de 1938). - Como requer.
António da Silva Monteiro (M 71.185, de 1033). - Gomo rok
quer.
Edwiges Araújo da Silva (M 71.174, de 1938). - Encaminhe-s4
Wime

EXPEDIENTE DO

A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação 6,0
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercielej
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao pe.*
rodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de!
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas use
partições arrecadadoras federais - Delegacias Fiscais, Alfilndegagt
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estaddals e municipais é fati:
cultado pagar o custo da assinatura, computado Já o desconto (10
20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 28$808.

Ministério da Educação e Saúde

Departamento Nacional de Educação
DIVISÃO DE ENSINO INDUSTRIAL
sal de 2:3003090.
Ne processo em que a Divisão de Ensino Industrial solicita
autorização para aquisição de máquinas para a Escola de Aprendizes
Requerimentos despachados
Artífices do Amazonas, no valor de 20:2003000 (vinte contos e dl),
mil réis), independente de concorrência, de acordo com o ar.
Laudelino Fernandes, auxiliar, classe G, da Secretaria do extinto zentos
246, letra "b", do Regulamento Geral de Contabilidade Pública,
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Pernambuco, solicitando tigo
o Senhor Presidente da República deu o seguinte despacho: "Autor
sua aposentadoria. - Indeferido, à vista do laudo de inspeção ue zado.
Em 19-12-38. - G. YARGAS "
saúde. (Processo n. SA)S8-99).
Sérgio de Aquino, guarda de presídio, classe D, do quadro I
deste ministério, pedindo seja averbado o tempo (1,3 serviço prestado
Inspetoria dos Centros de Saúde
ao Ministério da Guerra, como praça da 19' Companhia de Metralha.
dora, no período de 6 de abril de 1920 a 31 de janeiro de 1931. - DeCENTRO DE MUDE N. A
ferido à vista da certidão apresentada. (Processo n. SA.138, 4.781).,
Relação das casas de gêneros alimentícios encontradoS ern
Francisco Fiscina, guarda de presídio, classe B, do quadro I cerdo
com o Regulamento, durante a semana de 5 a 10 de dezembro.
deste ministério, solicitando seja averbado, para fins de aposentado- conforme
ordena o ofício n. 110, de 14 de junho do corrente ano.
ria, o tempo em que prestou serviços na Casa de Correção do Distriw
Art. 681, 3 1° - A.S. - Rua do Riachuela n. 170, armazem
Federal. - Deferido. (Processo n. SA133, 4.833).
A. M. Campos - Por falta de carteiras de sande dos empregados 11
Ilermaüe Pinheiro Requião, classificadó no último concurso rea- empregadores.
. Nrt..681, § 1°
A.S.
Mesma rua n. 280, botequim - Dos
lizado para provimento do cargo de 3' oficial da Secretaria de Estalo
deste ministério, pedindo seu aproveitamento no cargo de oficial ad- mingues & Marinho - Idem idem.
681, § I° - A.S. - Mesma rua n. 234, aves o Ovos - M.
Ministrativo, classe H, do quadro I. - Aguarde
- oportunidade. nuelArt.
Carvalho - Idem idem.;
1(Processo n. SA138, 4.086).
Art. 681, § 1 8 - A.S. - Rua Júlio do Carmo n. t,72, leiter%
(Margino da Silva Loredo, classificado no concurso para comia- - Costa
dc Mota - Idem idem.
sério, classe H, do quadro II deste ministério, recorrendo para o
Art. 681, § 1* - A.S. -- Mesma rua n. 172, 2` loja, botenoini
Sr. Presidente da República da decisão qtie indeferiu o seu pedido A. Tomaz - Idem idem. -de nomeação para aquele cargo. - Aguarde oportunidade, à vista
Art. 681, § 1° - A.S. - Mesma rua n, 171, leitarla
Augusté
dos termos do seguinte parecer: "Aduzindo noves argumentos Orlan- Loureiro - Idem idem. •
tino de Silva Loredo, classificado no concurso para comissário, classe
Art. 681, §
A.S. - Mesma rua n. 195, botequim H., do quadro II, deste ministério, recorre para o Sr. Presidente da Afonso - Idem idem.
República da decisão que indeferiu o seu pedido de nomeação pari
Art. 681, § t - Rua D. Manuel a. 40 - Armazem
aquele cargo. 2. O requerente já exerceu, efetiva e, depois, interina- Miguel Pinto de Almeida - por falta de carteiras de mude dos orno.
mente, o cargo que pretende. Não se conhecem, porém, os motivos de pregados e empregadores.
triÀ
sua exoneração, conforme se verifica das informações prestadas pela
Art. 88t, § 14 - A. S. - Mesma gua U.
Diretoria de Expediente e Contabilidade da Policia Civil. Conside- tas - Joe0 Clareia - Idem idem.
rando: que o concurso ',reatado pelo requerente teve o seu prazo de
rent
Art. 760 - A.S. - Mesma rua a. 20 - Varejo d :
válidade prorrogado de acordo com o decreto-lei n. 630, de 19 de frescos - Artur F. M. Larem - Por ter Iniciado o seu nr;;O•iu seg
agosto último; que, oonforme se v8 das informações constantes do o necessário assentimento deste Centro.
oficio n. 5.880, de 2 deste mês, da Diretoria de Expediente e ContaArte. 811-C e 1.090 - A.S. - Rua do Lavradio n. 129, a,;01.1ba
bilidade. da Policia Civil, o suplicante foi classificado em 30* lugar gue - José Reis de Carvalho - Por não ter cumprido ,, termo 44
no concurso; que o requerente não exerce função pública e para as intimação n. 42.899, de 8 de outubro do corrente ano.
vagas existentes têm preferência vinte e três outros candidates, éorn-i
Art. 6812 31 - A.S. - Rua Tadeu Koclusko i;. 25, bnicquig
por falta de carteiras de .,ande dos em-ia
preendidos na resolução n. DF 127 do D. A. S. P., aprovria pelo - A. Carneiro Ribeiro
Sr, Presidente da República; A comissão, encaminhando ao Si . . mi
nistro o presente processo, é de parecer que o requerente deve nguar-

pregados e empregadores.
Mesma pu a n. 25, 2' loja, 'arr.:I
Art. 181, 31° - A.S.
dar oportunidade. (Processo n. 8A138, 3.475).
A. Carneiro Ribeiro - Idem idem.
681, § 1° - A.S. - Rua Frei Caneca n. 40 - Botequim .ffirl
r' Joaquim da Silva Sardinha Neto, ex-auxiliar de identifié ar 11,-) JoséArt.
Farias - Idem idem.
Serviço Eleitoral e atualmente eseriturário, classe C, do 11Iint11:‘.(,
Rua Valença n. 58, armazem - Lu
•,.1• 1_. 631, § 1° - A.S.
da Viação e Obras Públicas, pedindo para ser nonnado oficia: ad - Idem ick”.):.
Ia
nistrativo, classe H deste ministério, em virtude de ter prest • ' conArt. ( 31, § 1' - A.S. - Rua Paulo de Frontin n. 74 - F
curso, cujo prazo de válidade foi prorrogado até 31 de 1.zeilibrp
balas -- l.nranoisco _Tavares. § Comp. - M • m idem..
deste ano. - Aguarde oportunidade. (Processo n. $A138, 2.329).
-
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Art. 812-B e G — I.S. — Rua Senador Dantas n. 5 — Restau- a fórmula leihbrada pelo-Dra- Olinto de Oliveira. O Sr. Dr. Emalai
rante Tupinambá — Fica intimado a sia usar guardanapos e toalhas continuou relatando: Santa Casa de Misericórdia. Conquista, Bafa,
para uso individual, que para esse fim serão protegidos por cintas Indeferido; Santa Casa de Misericórdia, Arrolo Grande, Rio Grande
da Sul, aguardar; Hosp. Cirurgia, Aracajú, Sergipe, aprovado; Santa
ou invólucros.
Art. 812, B e C — I.S. — Mesma rua n. 78, botequim — M. Casa de Misericórdia, Pelotas, Rio Grande do Sul; Hosp. Caridade
São João de Deus, Laranjeiras, Sergipe, em diligência; Asilo Bom
Cruz & Pinho — Idem idem.
Art. 812 B e C — 1.8. — Mesma rua n. 85, leitaria — Sousa Pastor, Pelotas, Rio Grande do Sul, aprovado; Santa Casa de Caridade, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, aprovado; Santa Casa de Mi-,
Lusitano & Comp. Ltda. — Idem idem.
Art. 812 B o C — I.S. — Rua Evaristo da Veiga n. 140 — Bar sericórdia, Salvador, Bafa, aprovado; Santa Casa de Misericórdia Oliveira Carapinhos, Bafa, aprovado; Santa Casa de Misericórdia de NazaCapelinha Ltda. — Idem idem.
Art. 812 B e C — I.S. — Rua da Misericórdia n. 93, botequim ré, Baia, diligência para completar com o relatório; Hospital Alemão,
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, diligência; Santa Casa de MiseriSilva 8c Ferreira — Idem idem.
Art. 1.088 — I . . — Rua do Riachuelo n. 178 — A. M. Cam- córdia, São Luiz, Maranhão, aprovado. Foi dada a palavra à dona
pos — a) Colocar mola na porta e tela nas aberturas do gabinete sa- Esteia que relatou: Abrigo da Criança Pobre, Distrito Federal, dilinitário; b) retirar os objetos depositados em cima da caixa dágu,i: gência; Sociedade Beneficente Protetora do Asilo Agrícola, La Fayette, aguardar oportunidade; Associação das Damas de Caridade da•
e) colocar depósito próprio para lixo.
Art. 681, § P — A.S. — Rua Senador Dantas n. 70, botequia, Paróquia de São José, Minas, aprovada; Pequena Cruzada do Menino
M. Cruz & Pinho — Por falta de carteiras de saude dos empre- Jesus, aprovado; Pequena Cruzada, pedido de auxilio extraordinário.
Foi dada a palavra à Sra. D. Eugênia Hamann que relatou: Assogados e empregadores.
Art. 681, § 1 — A.S. — Mesma rua n: 85, leitaria — Sousa ciarão das Senhoras Brasileiras, Distrito Federal, aprovado; Colégio
N. S. Misericórdia, Distrito Federal, aguardar; Casa da Providência,
Lusitano § Comp. Ltda. — Idem idem.
Distrito :Federal, aprovado; Liga Paulista Contra a luberculosel, São
Parlo, aprovado; Ganir° Operário Beneficente, Alagoinhas, Bafa, aproAUMENTA° DE CAMPO GRANDE
vado; Orfanato N. S. Piedade. Perto Alegre, Rio Granis do Sul, aproLista das casas comerciais em transgressão aos preceitos regu-- vado; Hospital Bartolomeu Tacchini, Bento Gonçaivea, Rio Grande do
Sul, apravado. A relatora pediu a atenção do Conselho para o pro)amentares, de acordo com a oircular de 10 de junho de 1938.
cesso referente à Creche Asilo Anália Franco, de São Paulo, já despachado pelo Sr. Presidente da República. Explicou que, em sua
Semana de 12 a 17-12-938
h:dor-a não, dissera que, anteriormente, a instituição fora beneficiaria
Logradouro — Número — Firmas — Artigos
a importância de trinta contos. não tendo feito a discriminação
Estrada do Magarça, 61 — Diniz Pais Camargo — 761 13 G e I, com
par exercício, o que poderia ter :evado o Presidente à convicção de
1.088.
que a associação recebera em 1937. trinta contos, quando, de fato,
Estrada do Joari, 614 — José Vieira — 761 B e I, 821,
recebera dc7. Perguntou ao Conselho se não concordava em que se
Rua Campo Grande, 114 — F. Martins Abreu § Comp — 761 C. fkPsse voltar o processo ao conhecimento do Sr. Presidente da Re1.088.
ad : dica, com informação mais clara, tendo o Conselho decidido conRua Campo Grande, 118 — Crista:tomo & Gosta Ltda., 761 C, trariamente. Referindo-se de um modo geral, às visitas feitas às ins811 B e C.
tituições. pelo Conselho, o Sr. Presidente Ataulfo de Paiva declarou
Rua Campo Grande, 122. 1 a loja — Rodrigues & Rodrigues — que cumpria um grato e justo dever pedindo que se consignasse na
Ui C, 811 B.
ata a impressão pessoal que tivera, e, assim acontecera tambem aos
Rua Campo Grande, 12,2, 2., loja — José Botelho Macedu Fi ;da ci s mais membros do Conselho, em relação à instituição Familiar da
243i C, 811 B.
rua D. Mariana, nesta Capital. Frisa S. Ex., a sua disposição de
Rua, Campo Grande, 126 — F. Almeida — 761 I. 811 L
sr, rianter sen,i,r. , naquilo que reputa "a divina medida das coisas",
e. qaí , , par isso mesmo. dá a justa medida às suas palavras de agora,
classificando de primorosa a instituição das Senhoaas Brasileiras, à
vis:: do (Fi e todas verificaram em relação ao zelo, ao capricho, aos
Conselho Nacional do S(-21-io SjelA
escripulw e. sobretudo, ao devotamento encontrados por parte dos
SESSÃO DE 19 Da SETEMBEO DE 1933
que dirigem a notave instituiçáo. Refere-se S. Ex. ao seu ilustrado
confrade da Acade,mia Brasileira, o Sr. Dr. Amoroso Lima, a quem
O Conselho Nacional de Serviço Social reuniu-se na sala de suas sauda e felicita, felicitando e saudando igualmente à Sra. Esteia de
Faro, companheira de trabalhos no Conselho, pela grande obra que
~se à hora habitual, com a presença dos senhores: Dr. Ataulfo
de Paiva, Dr. Sabeis Lima, Dr. Ernani Agrícola, Dr. Olinto de Oli- vinha realirando durante mais de trinta ou quarenta anos. Finalizando. lembra S. Ex. as futuras visitas que serão empreendidas
veira, Senhoras Esteta de Faro e Eugenia Hamann.
O Sr. presidente Ataulfo de Paiva abriu a sessão às 14 e 10 mi- pelo Conselho, dentro em pouco, e dá por findos os trabalhos às 17
nutos, relatando os processos referentes às seguintes instituições: e 30 da tarde, tendo sido lavrada a presente ata que vai por mim
Associação das Senhoras de Caridade, Maceió; Orfanato S. José, Dis- assinada. — Proeion Serpa, secretário, Ataulpho Napoles de Paira,
trito Federal; Grui Vermelha Brasileira, Distrito Federal; Associação presidenta.
das Senhoras de Caridade de S. Vicente de Paulo, Distrito Federal;
flSS.X.0 DE 21 DE SETEMBRO DE 1938
Colégio N. S. Saleta, Bafa; Orfanato Imaculada Conceição, Distrito
Federal; sendo todos os processos aprovados pelo Conselho. O Sr.
Á sessão do Conselho Nacional de Serviço Social, realizada no
presidente deu conhecimento ao Conselho das instruções do Presi- local do costume, compareceram no dia 21 de setembro os senhores:
dente da República. Dr. Sabióia: Associação das Senhoras de Carida- Ataulfo de Paiva, Olinfn de Oliveira, Saboia Lima, Ernant Agrícola
de, Fortaleza, aprovado; Círculo Operário Ipiranga, S. Paulo, aprova- e as Senhoras Stela de Faro e Eugênia Hamann. O Sr. presidenta
do; Sociedade Educadora Instrutora e Beneficente, São Paulo, apro- Ataulfo de Paiva abriu a sessão às 14 horas e cinco minutos, refevado; Orfanato do Colégio Imaculada Conceição, Fortaleza, aprovada; rindo-se à oferta feita ao Conselho pelo Instituto de Educação FaCentro Espírita William Crooks, Maceió; aprovado; Colégio N. S. miliar e Social, o qual, afirma S. Ex., é acolhido com satisfação.
Auxiliadora, Vitória, para diligências, afim de completar documen- Tendo S. Ex. indagado do Secretário da possibilidade de serem aceitos; Instituto Letra e Ofícios Gomes Sousa, Maranhão, aprovado; As- tas pessoas estranhas ao serviço administrativo, foi informado das
sociação Espirita Francisco de Paula, Distrito Federal, em diligência; leis existentes, que impossibilitam a aceitação desse favores, sem
renda Espirita Dr. Neto Guitarras, Maranhão, aprovado; Liceu Sa- autorização das autoridades superiores. S. Ex. designou, então, o
lesiano, Sidvador, Baia, aprovado; Academia-Baiana e Alagoense. Baia,
Sr. Dr. Saboia Lima, para o estudo do assunto, e a quem
*provado; Ginásio Maranhense São Francisco de Paula, Maranhão, Exino.
e secretário fez a entrega do respectivo documento da referida assoaprovado; Colégio Santana Escola Normal de Sobral, Ceará, aprovado; ciação. Foi dada a palavra à senhora Eugénia Hamann que rela*brigo Filhos do Povo, Baia, em diligência; Faculdade de Medicina
os processos referentes is seguintes instituições; 1° — Colégio
da Universidade de Minas, aprovado. Dr. Olinto de Oliveira: Poli- tou
Nossa Senhora Auxiliadora, de Petrolina, Pernambuco, tendo o Condy,., clínica de Copacabana, Distrito Federal, aprovado; Sociedade de AO selho aprovado
pedido de auxilio extraordinário; 20 — Colégio
aistência aos Lázaros e Defesa Contra a Lepra, Distrito Federal, apro- Santa Terezinha,oCateude,
Pernambuco, o Conselho mandou aguardar
ado; Instituto de Proteção à Infância de Petrópolis, aprovado; Ins- por ser o
primeiro pedido da instituição; 31 — Asilo de Orils SãO
tstuto de Assistência à Infância, São Luiz, Maranhão, aprovado; Asilo Benedito, Pelotas,
Rio Grande do Sul, aprovado pelo Conselho; 40
• Abrigo Teresa de Jesus, Recife, aprovado; Assistência Dentária — Colégio e
Orfanato Nossa Senhora do Amparo, Surubim, PernamEscolar Galeão Carvalho, Santos, São Paulo, aprovado; Assistência
Dentária Infantil, Distrito Federal, aprovado; Jardim de Infância buco, aprovado pelo Conselho; 50 — Colégio Nossa Senhora das GraPobrezinhos, Recife, aprovado; Asilo São José da Infância Desam- ças, Propriá, Sergipe, o Conselho mandou aguardar por ser o priparada, Capela, Sergipe, diligência; Departamento da Criança Brun. meiro pedido; 60 — Ginásio Leopoldo, Nova Iguassú, Estado do Rio
1istrito Federal, diligência; Asilo Filhas de Ana, Cachoeira, Bata, o Conselho mandou aguardar por ser o primeiro pedido. Foi cones-,
*provada; Instituto São José, Salvador, Bafa, aprovado; Lar da Cri- dida a palavra a Sra. Stela de Faro que se referiu ao processo do
ânça Distrito Federal, aprovado. Foi dada a palavra ao Dr. Bruni Abrigo da Criança Pobre, do Distrito Federal, informando que havia
ricota que relatou os processos: Hospital de S. V. de Paulo, Cruz Inspecionado a instituição, em companhia do Sr. Dr. Sabota Lima,
lta, Rio Grande do Sul, aprovado; o relator levantou a questão se- colhendo ambos magnificas impressões. O processo continua em diVinte: Quando as instituições pedirem simultanearnento, auxílios ligência, afim de lhe serem anexados os processos já solicitados, de
regular e especial, deve-se atendê-las separadamente? O Sr. doutor outras instituições que tem relação com o pedido. Foi dada a pala..
plinto de Oliveira, vencido, opinou para que os processos fossEn, de- vra ao Sr. Dr. Ernani Agrícola que relatou os seguintM Processos:
idament , separados e estudados de per-si, tendo, porém, o Conselho 10 — Hospital de Caridade. São • João de Deus, Laranjeiras. Sergipe;
esn l v'..do que, prasentemente, os pedidos fossem estudados renjun- aprovado polo ConsPiho: 2.° — Cooperativa dos Empregado , da Via.. .grilepte no mesmo processo, ate que, de futuro, pos sa ser
ção Ferrea, Santa Maria, Rio Grande do Sul, indeferido pelo Canse-
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lho. O Sr. Dr. Olinto de Oliveira informou ao Si'. Ernani Agrícola,
que o processo referente ao Hospital de Caridade e Beneficência de
Cachoeira, Rio Grande do Sul, havia transitado pela D.A.M.I., merecendo ineormação dos técnicos com as quais concordára. O processo foi encaminhado à Secretaria para ser novamente enviado ao
relator Dr. Ernani Agrícola, que o submeteu imediatamente à consideração do Conselho, tendo sido aprovado que se cumprisse o parecer exarado pelo Sr. Dr. Olinto de Oliveira. Foi dada a palavra ao
Sr. Dr. Saboia Lima que relatou os seguintes processos: 10 — Sociedade da Velhice Desamparado Estância, Sergipe, o Conselho aprovou; 20 — Associação das Senhoras de Caridade, Caitité, Baía, o Conselho mandou aguardar por ser a primeira vês; 3° Associação Mantenedora do Orfanato São José, Campos, Estado do Rio, o Conselho
aprovou; 4° — Associação de Caridade, Itaqui, Rio Grande do Sul,
o Conselho aprovou; 5° — Colégio Santa Terezs de Jesus, Crato, Ceará, o Conselho mandou aguardar; 6° — Lar Infantil, Distrito Fecloral,
o Conselho transformou em diligência; 7° Escola da Marinha Mercante, Distrito Federal, o Conselho aprovou; 8° — Obra de São Vicente de Paulo, Distrito Federal, o Conselho indeferiu; 90 — Santa
•Casa de Misericórdia, Maragogipe, Baía, o Conselho aprovou; 10° —
Ginásio Santopolis, Feira de Santana, Baia, o Conselho aprovou o
pedido de auxílio extraordinário; 11° — Asilo de Oreãos de Campinas, São Paulo, o Conselho aprovou. A Sra. Eugênia Hamann, justificando os trabalhos excessivos exigidos da Secretaria, propOs que
fossem relatados processos somente nas sessões das segundas e quartas, de coda semana, reservando-se as sessões das sextassfeiras para
outros assuntos. Essa proposta foi unanimemente aprovada. A sessão foi encerrada às 16 1/2 horas o lavrada a presente ata que vai por
mim assinada. — Phocion Serpa, secretário. — Ataulpho Napoles de
Paiva.
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A sessão do dia vinte e três de setembro, do Conselho Nacional
'de Serviço Social, compareceram os senhores: Ataulfo de Paiva,
Saboia Lima, Ernani Agrícola, Olinto de Oliveira, senhoras Esteta de
Faro e Eugénia Hamann. O Sr. presidente abgiu a sessão às 14 e 20
minutos, dando a palavra ao Sr. Dr. Olinto de Oliveira, que relatm
os seguintes processos: Hospital Regional do Sul de Minas. aprovado; Escola Profissional Feminina do Sagrado Coração, Rozende,
Estado do Rio: aguardar por ser o primeiro pedido; Dispensário São
José, Floreste dos Leões, Pernambuco, aprovado; Associação dos
Empregados do Comércio, Pernambuco, (mantenedora da "Actslemia
de Comércio"), tratando-se de auxílio extraordinário, o Co ,selho
transformou o pagamento em diligência, mandando aguardar; Hospital de São Vicente de Paulo, Mariana, Minas, aprovado. A Sra. dona
Eugênia Hamann relatou os seguintes processos: Orfanato Santo António, Belo Horizonte, Minas, aprovado; Companhia de Carick ,te do
Recife, aprovado; Curso Oliveira, Distrito Federal, o Conselho indeferiu; Lisa Maranhense Contra a Tuberculose, São Luiz, Mar.ailião,
20 julgamento, aprovado. O Sr. Dr. Ernani Agrícola relatou seguintes processos: Instituto Profissional de Iguarassú, Pernai
(Asilo Bom Pastor), aprovado; Faculdade de Odontologia e Farmácia
da Universidade de Minas Gerais, aprovado; Academia Prátisa de
Comércio, Distrito Feedral, em diligência; Instituto Taquisrático
do Rio de Janeiro, Distrito Federal, indeferido; Sociedade de .kssietoneis aos Lázaros e Defesa Contra a Lepra, Natal, Rio Grande do
Norte, 20 julgamento, foi aprovado o auxílio extraordinário. O senhor Dr. Saboia Lima relatou os processos seguintes: Centro tspi.
bitu. Piauiense propondo que o processo fosse encaminhado à Sra. Ess
tela de Faro; Centro Artístico Operário Maranhense aprovado; Associação das Senhoras de Caridade, Salvador, Baía, já aprovado anteriormente; Faculdade de Comércio, Recife, em diligência; Ginásio
Copacabana, Distrito Federal, em diligência; Leprosário Helena Bernard, Catalão, Gola; aprovado; Cruzada Pernambucana de Educação,
Recife, aprovado; Externato Nossa Senhora de Lourdes, Distrito
Federal, em diligência. O Sr. Dr. Olinto de Oliveira faz referêncics
à Concentração Proletária Gonçalense, São Gonçalo, Estado do Rio,
já aprovado anteriormente. A Sra. Esteta de Faro relata os seguintes processos: Colégio São Vicente de Paulo, Laranjal, São
Paulo, em diligência; Centro Espirita Piauiense. Piauí, aprovado;
Escolas Profissionais Salesianas, Niterói, Estado o Rio, aprovado.
O Sr. Dr. Saboia Lima relata os processo sseguintes: Colégio Nossa
Senhora Auxiliadora, Vitória, Espírito Santo, aprovado; Hospital de
São Francisco de Assis, Crato, Ceará, 20 julgamento, aprovado soujuntamente com o pedido da maternidade; Santa Casa de Miserirdrdia,
Oramo, São Paulo, aprovado; Abrigo dos Filhos do Povo, Baia, :provado; Sociedade Beneficente do Hospital Santo António dos Pobres,
Iguais% Ceará, foi aprovado por proposta cia Sra. Eugênia Hamann,
'o parecer do Dr. Sabota Lima. O Sr. Dr. Ernani Agrícola submeteu
ao Conselho, o processo referente ao Hospital de Caridade e Beneficência, de Cachoeira, Rio Grande do Sul, com parecer do Sr. doutor Olinto de Oliveira, sendo aprovado, com as ressalvas escritas no
processo. O Sr. presidente encerrou os trabalhos às 16 1/2 horas',
tendo sido lavrada a p resente ata que vai por mim :assinada. -Phocion Serpa, secretário. — Atau/pho Napoles de Paiva, presi
dente.
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tela de Faro e Eugênia Harnann. O Sr. presidente Ataulfo de Paiva
abriu a sessão às 14 horas e dez minutos, tendo feito entrega ao
secretário dos seguintes processos, todos em diligência: Asilo Bom
Pastor, S. Paulo, Escola Velox, Distrito Federal, Sta. Casa de Misericórdia de Sta. Rita de Jacutinga, Minas, Escolas Profissionais Salesianas, S. Paulo, e Irmandade de S. Vicente de Paulo, Niterói. Dada
a palavra ao Sr. Dr. Olinto de Oliveira, foram relatados por S. Ex.
os processos seguintes: Associação Aliança dos Cegos, D. Federal,
que o Conselho mandou transformar em diligência, para que fossem
separados os dois processos; Instituto Escolar Rocha Pombo, D. Federal, o Conselho transformou em diligência, mandando à Divisão do
Ensino; Associação Cristã de Moços, D. Federal, o Conselho aprovou
o pedido de auxílio extraordinário, nos termos do parecer do relatos;
Escola Profissional Delfim Moreira, Pouso Alegre, Minas, aprovado;
Sta. Casa de Misericórdia de Sto. Amaro, Baia, aprovado. A Exma.
Sra. D. Esteia de Faro relatou os processos seguintes: Casa da
Criança, Jaú, S. Paulo, aprovado, de acordo com o parecer do relator;
Organização Educativa de Santana, S. Paulo, o Conselho transformou
em diligência para ser ouvido o Departamento de Ensino Secundário;
Centro Espírita Piauiense, Piauí, o Conselho transformou em diligência. O Ermo. Sr. Dr. Ataulfo de Paiva relatou os seguintes processos: Dispensário Sinfrensio Barreto, R. G. do Norte, aprovado;
Colégio Brasil, S. Mateus, E. do Rio, que contintia em diligência;
Instituto Pestalozzi, P. Alegre, It. G. do Sul, o Conselho transformou
em diligência, mandando telegrafar à instituição para juntar relatório
financeiro do segundo trimestre de 1937; Colégio Latino Americano,
D. Federal, o Conselho mandou adiar o julgamento para tempo oportuno; o Exmo. Sr. Dr. Sabota Lima relatou os processos seguintes t
Maternidade de S. Cristovão, D. Federal. o Conselho aprovou (ou.
afilo ordinário e extraordinário); Sociedade Baiana de Combate
Lepra, Bafa, aprovado; Faculdade de Fármacia- e Odontologia, Manáus, sendo a primeira vez que se habilita, o Conselho transformou
em diligência para ser ouvido o Departamento Nacional de Educação;
Lar Infantil, D. Federal, aprovado (2° julgamento); Sociedade Beneficente de Sto. António dos Pobres, Iguatú. Crará, aprovado. O
• Ermo. Sr. Dr. Ernani Agrícola relatou os Processos se guintes : Curso
Matos, D. Federal, que o Conselho transformou em diligência; Hospital de S. Vicente de Paulo de Cruz Alta, R. G. do Sul, o processo
foi julgado anteriormente, mas trazido ao Conselho para ser esclarecido o acordão; Sta. Casa de Misericórdia, Campo Belo, Minas, apus.
vado; Escola Doméstica Sagrado Coração de Jesus, Guaramirángs,
Ceará, aprovado; Centro de Caridade e Propaganda Espirita e Abrigo
Olímpia Belém, D. Federal, aprovado. O Sr. relator fez entrega, era
sessão, à Sra. D. Eugênia Ilamann, do processo referente à Sociedade Feminina de Assistência aos Lázaros e aos Pobres de Parnaiba,Piauí, informando-a a respeito. Esse processo ficou em poder da Sra,
relatora para conclusão do parecer. A Exma. - Sra. D. Eugênia Hamann relatou os processos seguintes: Casa de Caridade de S. Vicente de Paulo, Caxambú, Minas, aprovado; Associação de Caridade
de Pouso Alegre, Minas, diligência para completar documentos; Sociedade Beneficente 8. Camilo, S. Paulo, aprovado; Hospital Hanemaniano, em diligência para ser ouvida a Diretoria de Assistência
Hospitalar. As 17 horas e dez minutos, o Sr. presidente encerrou a
sessão, tendo sido lavrada a presente ,ata que vai por mim assinada.
Phocion Serpa, secretário.
Ataulpho Naprotes de Paiva, P.
I '
SESSÃO DE 28 DE SETEMBRO DB 1988

No dia vinte e oito de setembro de 1018, compareceram h sala
de Sessão do Cons.clho Nacional de Serviço Social, à hora regulamentar, os senhores Ataulfo de Paiva, (Minto de Oliveira, Ernani Agrícola
e as senhoras Esteia de Faro e Eugênia Hamann. O Sr. presidente
Ataulfo de Paiva abiiu a sessão ks 14 horas e dez minutos, e, imediatamente, iniciou os trabalhos, tomando por assunto o art. 18e
os respe r tivos parásssafos, da lei n. 527, e pedindo para os mesinha'
a sanção dos seus pares. A re•=p21to do assunto, falaram todos 'tis
membros presentes. O Sr. (Minto do C'Iveira relatou o processo referente à Creche de São Francisco de Paula, de Pelotas, Rio Grande
do Sul, com infoi mação da D. A M. I., e parecer favoravel do 1+Odor, to-do sido aprovado pelo Conselho. O Sr. presidente recorda
que o Conselho deliberara adiar todos os pedidos de subvenção, fel-..
tos por proprietários de estabeleaimentos de ensino, lembrando, todavta, que o Sr. piesidento hav : a deferido todos esses pedidos. tio
ano de. 1937. O Sr. Olinto de Nivela pondera que, àquela época,
S. Ex. não disponha, como agora, de um orgão de coordenação st e
estudo, como o Coostlho. de msna.ra a evitar que instituições igaisela
à Cline‘a Infantil Gratuita, do D i strito Federal, do Dr. Flávio Lonabardi. fossem beneficiadas com trinta contos de réis. O Conselliti
resolveu encaminhar ao conhecimento do ministro, o resumo dos SE
v.ços executados até esta data. fazendo-se menção, no . mesmo dr,
ciurssito, dos damos referentes ot verba de auxílios. O Sr. doutõr
Moias' Agrícola reiatou o procasso referente ao Abrigo Maria /m
colada, do Distrito Federal, a reaps'to do qual, foram feitas vali e
referências à instas ição, tendo sido finalmente, aprovado pelo Co solho. O Sr. Dr. Ernani Agríco:a propó3 que, oportunamente, fosie
padronizada a maneira de ser .reii3O o relatório das 'nstituições, afifo
Sessão de 28 de setembro de 1938
de facil itar o exame de tais doouinontos. pelo ConseIbo. O presidente
deu torbsolmento SUS presentes, do oficio enviado ao ministro, temi°
A sessão do Conselho Nacional de Serviço Social, do dia vinte e encer . P ilo a sessão às 18 horas da tarde, e sendo lavrada a Presente
sons de setembro de 1938, compareceram os senhores: Ataulfo de ata que vai por mim assinada. -- Phocion .5~ secretário. ...--.
Paiva, aboja Lima, 14rnani Agrícola, (Minto de Oliveira, Sras. EB- Ataulvho NaDoles de Paiva. Dresidbili4e

Sessão de 30 de setembro de 1988

relatou os Pregraasos seguinte*: inetitato Pedro II, Distrito Federal, i*

indeferido anteriormeatte, ele:asando a relatem, a Meneio do Conselho
_.
Á reunião do Conselho, na sessffa do dia trinta de Seternbre de para os documentos constantes do processo; Instituto Paula Reis, DisÁ*" compareceram os senhores: Ataulfo de Paiva, Olinto de Oliveira,
trito Federal, indefsrido pelas razões do voto da relatora; Instituto CoSArnani Agrícola e Sra. Stela de Faro. O Sr. presidente abriu a sessão
mercial do Rio de Janeiro, Distrito Federal, o Conselho mandou aguarIbe quinze horas, relatando os processos seguintes: Hospital de Cari- dar; Faculdade de Medicina de Pernambuco, foi aprovado integralmene de Quaraf, Rio Grande do Sul, que estava aguardando oportunidade te, o parecer; Sto. Casa de Misericórdia, Queluz, São Paulo, em dilise tratar de primeiro pedido. O Conselho aprovou o pedido, nos gência, devendo a Secretaria telegrafar à instituição de acordo com O
mos do votodo relator, mandando que fossem solicitados os do- parecer; Colégio Sa t esiano N. Sra. Auxiliadora, Baturité, Ceará, aprova:aumentos exigidos por lei, sem prejuizo do andamento do processo; do; Escola do Comércio de Natal, Rio Grande do Norte, o Conselho manflociedade de Caridade, Mar de Espanha, Minas, aprovado; Colégio Imaaguardar; Círculo de Operários de São José, Baturité, Geará, q
'anilada Conceição, S. Luiz de Cáceres, Mato Grosso, em diligência para dou
Conselho mandou agoardar. Vai dada a palavra ao Sr. Dr. Sabeis Les
Irevalidação do selo da petição inicial; Asilo Sta. Rita, Cuiabá, Mato ma que relatou os processos seguintes:
Prática de Comércio
-tarosso, aprovado; Conferência de São Sebastião da Sociedade de S. Vi- Alyalfred, Distrito Federal, J ConselhoEscola
em diligência:
benta de Paulo, Ltsopoldina, Minas, aprovado; Escola Rocha Pombo, Liga Espírita do Brasil, Distrita Federal,transformou
aprovado.
O
Sr. secretário
bistrito Federal, em diligência, fazer juntada do processo solicitado entregou ao Sr. presidente, acompanhado da papeleta do
Sr. diretog
'Dela relator; Hospital de Caridade de Nossa Senhora da Conceição, Lao do Gabinete, o processo referente, ao Club Naval, do Distrito
Federal,
to, Sergipe, aguardar, é a primeira vez; Colégio Renascença, D. Fe- tendo S. Ex. confiado ao Exmo. Sr. Dr. Sabota Lima, o estudo
ã a: :ti,
desse
aguardar;
Patronato
Juvenal
de
Carvalho,
Cascavel,
Ceará,
aguaraalar,
- 1. • vez; Orfanato Sta. Verônica, Taubaté, São Paulo, aprovado. O processo. As 17 horas foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata
Olinto de Oliveira relatou os processos seguintes: Hospital S. Vi- que vai por miai assinada. — Phocirn Serpa, secretário Atauplic!
te de Paulo, Guarapuava, Paraná, aprovado; Sindicato de Trabalha- Napole g de Paiva, president s
r_as de Teatro, São Paulo, em diligência; Associação Capela de são
•
SU$SÃO DE 5 DE OUTUBRO DZ 1938
adro, Ceará, aguardar; Santa. Casa de Misericórdia, Mogi-Mirim, São
atilo, aguardar; Sto. Casa da Misericórdia, Mogi das Cruzes, São PauNu dia 5 de outubro de 1938, à hora regulamentar, compare,
, , aprovado. A Sra. Stela de Faro relatou os processos seguintes:
ceram à sessão do Conselho Nacional de Serviço Social, os seguiu,.
pabia do Berço, Distrito Federal, aprovado; Orfanato Rosa Mística,
strieté, São Paulo, aprovado; Clínica Odontológiea Brasileira, Distrito tas membros: Ataulfo de Paiva, Ernani Agrícola, Olinto de Olos
veira, Saboia Lima e senhora Eugénia Hamann. A Sra. Stela da
r'fresteral, em diligência. O Sr. Dr. Ernani Agrícola relatou o processo
['eferente
à Liga Contra a Lepra, Belém, Pará, tendo sido aprovado Faro justificou sua ausência, por motivo de moléstia em pessoa de
j'arclusivamente o auxílio extraordinário. Ás 17 horas o Sr. presidente sua família. Às 15 horas e um quarto, o Sr. presidente Ataulfo da
looserrou a seesão: tendo sido lavrada a presente ata que vai por mim Paiva, abriu a sessão, tendo relatado os processos referentes às sea
=assinada. — Phoeion Serpa, secretário. — Ataulpho Napoles de Paiva, guintes instiluiçõe t: Colégio Sagrado Coração de Jesus, S. Borja, E.
G. do laul, aprovado pelo Conselho, tendo o Sr. Olinto de Oliveira
Aresidente. —
apresentado o seguinte parecer, tambem aceito pelo relator: "Aproa
SESSÃO DE 3 DE OUTUBRO DE 1938
vo desde que a instituição aumente o número de alunos gratuitos*:
,
Colégio da Imaculada Conceição de S. Luiz de (Moeres, M. Grosso,
estava em diligência e foi aprovado pelo Conselho; Instituto
Na dia três de outubro do 1938, compareceram ao local habitual que
Pestalozzi, P. Alegre, (20 julgamento), aprovado; Colégio Indepen‘Atu- reuniões do Conselho, os senhores: Olinto de Oliveira, Saboia
Ernani Agrícola e as senhoras Stela de Faro e Eugénia Hamann. dência, D. Federal, o Conselho mandou aguardar oportunidade. Q
Sr. Dr. Sabóia Lima leu o seu parecer sobre o pedido do Clube Na..
AS 1 't horas e dez minutos, o Sr. Dr. Olinto de Oliveira abriu a sessão,
aeuao concedido a palavra à senhora Eugênia Hamann que relatou os val, que o Consalho deliberou, de acordo com o relator, que se aguara
dasse a publicação do decreto providenciando acerca das Instituis,
processos seguintes: Instituto Caricca, Distrito Federal, que foi indeferido; Sociedade Pestalozzi, Belo Horizonte, aprovado; Instituto de ções de Cultura. O Sr. Dr. Olinto de Oliveira relatou os processos
referentes às seguintes instituições: Aliança dos Cegos, D. Federal,
Ni . (Jade São Vicente de Paulo, Recife, Pernambuco, aprovado; a,s 14
horas e 20 minutos o Sr, Dr. Mato de Oliveira tarnsmitiu a pre- aprovado; Aliança dos Cegos, D. Federal, pedindo auxílio extraorta
liclincia ao Sr. Dr. Ataulfo de Paiva, continuando a Sra. Eugênia E/a- ciinário, o Conselho mandou aguardar. A Sra. Eugénia Hamann replana, com a palavra e relatando mais, os processos: Sta. Casa da Mi- latou os seguintes processos: Centro Espirita Irmã Catarina, D.
aericardia, Araraquara, São Paulo, aprovado. Dada a palavra ao Sr. Federal, aprovado; Colégio Sta. Rita, Maranguape, Ceará, aprovado:
Urnani, S. Ex, relatou os processos seguintes: Colégio Sagrado Colégio Rodger. D. Federal, aguardar. A Sra. Eugénia Romana a
jaca :o de Jesus, Estância, Sergipe, que o Conselho mandou aguardar; quem havia sido distribuido o processo referente à Associação CrisLIN . sa de Misericórdia, Rio Claro, São Paulo, que o Conselho trans- tã Feminina, D. Federal, alegando que fazia parte dessa instituição,
formou em diligancia; Irmandade Sta. Casa tio Misericórdia, Pruden- pediu a sua substituição, dando-se por suspeita. O Sr. presidente
•fó•pci::.. Paraná, que o Conselho mandou aguardar; Hospital de Mira- avocou a si o processo, com permissão dos membros do Conselho,
"coo. E. do Rio, o Conselho mandou aguardar; Hospital Alemão, Por- relatando-o, tendo sido o pedido aprovado. O Sr. Dr. Ernani Agre.,
ilto Alague, o Conselho transformou em diligência, para se proceder de cola relatou os seguintes processos: Conferência de N. Sra. das DÓ*
acordo com o parecer do relator; Sta. Casa de Misericordia, Descai- tos da Sociedade de S. Vicente de Paulo, Casa Branca, S. Paulo,
atado, !_ão Paulo, aprovado; Sta. -Casa de Misericórdia, Itatiba, São Pau- tendo feito uma consulta ao Conselho, em relação ao referido pro, aprovado; Sta. Casa de Misericórdia, Campos, Estado do Rio, apro- cesso, já julgado em sessão anterior, tendo o Conselho resolvido que
ado: Hospital N. Sra. das Graças. Sete Lagoas, Minas, o relator pro- o parecer dos relatores poderia ser reformado em qualquer opor..
pôs que a Secretaria anexasse os documentos ao processo, já aprova- tunidade, por deliberação dos seus membros. A Sra. Eugénia Hao
4o .teriarmente, antes de remetê-lo à consideração do ministro; Li- mann relatou o processo referente it Sta. Casa de Misericórdia dó
ca Araraquarense Contra a Tuberculose, Araraquara, São Paulo, o Atibáia, S. Paulo, em aa diligência, e que foi novamente devolvida
Cm:malho mandou aguardar; Faculdade de Medicina do Paraná, aproSecretaria para que se fizesse cumprir o despacho exarado no
Srado: Missão Dominicana de Conceição do Araguaia, Pará, aprovado; mesmo, pela relatora. O tar. presidente determinou que a Secretaria
fiasti'alto Preparatório de Música, Distrito Federal, o Conselho mandou lhe fizesse entrega do processo referente à Casa dos Artistas, da
jblbe a : inliar ao Conselho de Cultura. O Sr. presidente lembra que deu
D. Fderal, sendo atendido. Antes de encerrar o Sr. presidente proonl . aimento ao Conselho eM sessão anterior, do oferecimento feito cedeu à leitura do telegrama enviado a S. Ex. peio Sr. ministro da
pelo Oastituto de Educação Familiar, do Distrito Federal, no sentido de Educação e Sauda, determinando que esse despacho constasse da ata
pere , ! admitidos ao serviço da Secretaria, alguns dos seus alunos. Ree, por isso o trarocrevo: "Ministro Ataulfo de Paiva, presidente Coza
aorda igualmente que confiou a S. Ex. o Sr. Dr. Saboia Lima, o solho Nacional Sorviço Social - a- Edifício Rei, 160 andar, Rio: Agram
yostu:io do assunto, e que iria ler agora O ofício do Conselho a S. Ex. decendo atencio,as notícias que me tem dado vosséncia sobre traa
as Sr. ministro da Educação e Saucie, da autoria desse ilustre membro balhos desse or2ão, apraz-me felicitar vossência e seus dignos pa;00 Conselho. Em seguida S. Ex. procedeu à leitura do oficio tendo-o res pela proveitosa atividade que vem desenvolvendo o Conselho, nó
assinado para ser remetido ir consideração do titular da pasta da Edu- trato dos impa, t-antes interesses confiados ao seu exame e julgaae.Ca, e Saude. Dada a palavra ao Sr. Dr. Olinto de Oliveira, S. Ex. mento. Cordial- saudações. — Gustavo Capanerna, ministro da Ecluo.
twasoau a relatar os processos seguintes: Ginásio Sta. Cruz, Distrito cação e Saio t e". ao dezesseis horas
e trinta minutos foi encerrada
ecleral, indeferido: o Sr. Dr. Sabbia Lima pede a palavra e relata o a sessão e 1,0- da a presente ata que
por mim assinada. --I
piocesso referente ao Colégio Sousa Marques, Distrito Federal que Phocion Ser. secretário. — Ataulphovai
"peies de Paiva, presta
tioè Conselho mandou que ficasse em diligência; o Sr. Dr. Olinto prossedente.
aruiu relatando: Sta. Casa de Misericórdia, Mocóca, São Paulo, aproado, Fundação Policlínica e Maternidade de Campos, Estado do Rio,
;aprovado; Albergue dos Pobres, Juiz de Fóra, Minas Gerais, aprovada;
Orfanato Presbiteriano, Jacaré paguá, Distrito Federal, aprovado; Escola Doméstica Sta. Terezinha, Pouso Alegre, Minas, aprovado; InsMinist "rio das Relações Exteriorei
tituto Muniz Barreto, Distrito Federal, em diligência; Clinica Infantil
atratuita, Distrito Federal, indeferido; Obra de Proteção à Infância
Pobre, indeferido, notando-se que o relator inicial foi S. Ex. o Dr.
Por portar;• de 22 do corrente foi designado o consul de 3. a °lassa
, Ataulfo de Paiva que, nesse momento, declarou que transferia o pro- Luiz Felipe do lego Rangel, para representar o Ministério das Re, eao---0 ao Sr. Dr. Olinto de Oliveira, mandando que constasse do mes- lações Exteriorc::, na comissão Censitária Nacioual, de acordo com o,
mo, essa declaração, goi dada a palavra à scrilt , ro, Stela de Faro que doerei() n. 790, de 49 de outubro último.
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A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercido
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao periodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e . respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas,
Mesas de Rendas e Coletorias.

GRATIFICAÇÕES E

de

1938 2e99

ainda:mi

Folha de pagamento das diárias devidas aos inspetores ficais
do Imposto de Consumo no Distrito Federal, relativa ao mês de novembro de 1938.
Número — Nome — Função
Dias

Importancia
Bruta

I. Antônio Peixoto de Azevedo, inspetor
fiscal no Distrito Federal, servindo
Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é fa-'
junto a Diretoria das Rendas Internas .
cilhado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
30emicm"
2. Cláudio Cunha, inspetor fiscal no Dis20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 285000.
trito Federal, servindo junto a Diretoria das Rendas Internas
30
600000.
3. Heitor Monteiro Es p ínola, inspetor fiscal
no Distrito Federal
30 6008000
4. José dos Campos Caldas, inspetor fiscal
no Distrito Federai
30
ooá000;,
5. Osvaldo Gaivão, inspetor fiscal no Distrito
Serviço do Pessoal
Federal
30
600$000
6. Demóstenes Segui. inspetor fiscal no
EXPEDIENTE DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Distrito Feedral
30
eedrisnoo!
7. Rubens Serra Martins, inspetor fiscal no
DESPACHO
Distrito Federal
30
600a000e
Processo n. 93.386/38 — Mateus Pereira de Carvalho, aprovado
(Folha organizada pela Recebedoria do Distrito Federal, efli 145!
em concurso para o lugar de agente fiscal, pedindo sua nomeaçãa. de dezembro de 1938. Processo n. 100.71E/38).
— O suplicante deve aguardar oportunidade, visto não haver atualSecretaria do Serviço do Pessoal, em 23 de dezembro de 1938.4
mente vaga de 3.5 categoria em Estado de 3.5 classe. 14/12/38.
Americo Passos Guimarães Filho.

Ministério da Fazenda

i.

+11111e.

de Souza Costa. Sim. — GETULIO VARGAS.

EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAL DA FAZENDA NACIONAL
LICENÇAS

Por portarias de 23 de dezembro de 1938, foram concedidas as
seguintes licenças:
De um mês, para tratamento de saúde, nos termos do artigo 80
do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921, ao tesoureiro, padrão
F, do quadro VII — Delegacias Fiscais, do Ministério da Fazehda,
Décio Garcez Vieira, com exercido na Delegacia Fiscal no Estado
ate Sergipe.
De sessenta dias, para tratamento de saúde, nos termos do artigo 8° do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921, ao desenhista
da classe F, do quadro I, do Ministério da Fazenda — Diretoria do
Domínio da União, Aristes Duncan, com exercicio no Serviço Regional
junto à Delegacia Fiscal no Estado do Ceará.
De três meses, para tratamento de saúde, nos termos do artigo
8°, do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921, a Clisson Leal
de Pinho, trabalhador de 5.5 classe, contratado, da Administração
do Domínio da União anexa à Delegacia Meca( no Estado de Alagoas.
De sessenta dias, para tratamento de saúde, nos termos do artigo 8° do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921, à dactilógrafa da classe C, do quadro VIII — Alfândegas. do Ministério da
Fazenda, Carmen Gonzalez Planas, servindo na Delegacia Fiscal em
Porto Alegre.
De cento e cincuenta . dias, para tratamento de saúde, nos termos
do uri go 8° do decreto n. 14.603. do I de fevereiro de 1921. ao
escriturário da case E, do quadro XII — Diretoria do Imposto
de Renda, do Ministério da Fazenda. Orlando Nogueira :duques,
com exercido na Seeção do mesmo imposto no Estado do Amazonas.
De três meses, nos ternn at do artigo 156, letra "h", da Constituição Federal, à Lígia Fortes Rocha, guarda-livros da classe G, do
quadro 1 — Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, com exercido na Contadoria Seccional junto à Delegacia Fiscal no Estado de
São Paulo.
De três naves, para tratamento de saúde, lios termos do artigo
8° do decreto n. 14.603, de 1 de fevereiro de 1921, à Alzira de Avelar
Gabinete
do
Campos, escriturário da classe
F, doministro
quadro XII — Diretoria do
Imposto de Renda, do Ministério da Fazenda, com exercicio naquela
Diretoria.
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR DO PESSOAL

Folha de pagamento das diárias aos Inspetores fiscais do Imposto de Consumo no Distrito Federal, relativa ao mês de dezembro
de 1938.
Número — Nome — Função
Dias

Importancia
Bruta

1. kntônio Peixoto de Azevedo, inspetor
fiscal no Distrito Federal, servindo
junto a Diretoria das Rendas internas .
295802000
2. Claudio Cunha, inspetor fiscal no Distrito Federal, servindo junto a Diretoria das Rendas Internas
30
600800(1
3. Heitor Monteiro Espínola, inspetor, fiscal
no Distrito Federal
30
motood
4. José dos Campos Caldas, inspetor fiscal
no Distrito Feedral
30600$00(a
5. Osvaldo Gaivão, inspetor fiscal no Distrito Federal
29580500(2
6. Dernóstenes Segui, inspetor fiscal no
Distrito Federal
30
6640(4
7. Rubens Serra Martins, inspetor fiscal no
Distrito Federal
29
580$000i
(Folha organizada nela Recebedoria do Distrito Federal, em
de daaamhro de toRR. Prne paeo ii. um.aceeaa),
Secretaria do Serviço do pa esad. em 23 de d e zembro e. , ws

Amorico Passos Guimarães Pilho.

Folha de gralifleaelio Por seraicos extraordinarie .; pree.t rios fort
das horas do expediente, no mas de dezembro de 19r S', de neoriN
com as portarias ns. I . 0 e 104, de 3 de inneiro e L;' I;(3 cminbro da
1938, do Ministario da Fazenda:
are Fazenda:

Luis Fleury da Fonseca, eiuxiliar
Francisco Moacir S. Santos, auxiliar
Clandionor de Sousa Lemos, auxiliar
João Batista das Chagas Ferreira, auxiliar
CIRCULAREI,'
Nair Soares Pinheiro, aueiliar
Alcina Imbassai R. Duarte, dactilógraro
Dia 20 de dezembro de 1938
Luiza Marinho do Azevedo, dactilógrafo
N. 116 — O diretor do SeKriço do Pessoal comunica à Secção Cloris Ribeiro Gonçalves, dactilógrafo
Financeira, para os devidos fins, que o Sr. diretor geral, .por por- Cana Rothier Duarte, dactilógrafo
taria n. 423, de 27 de outubro resolveu designar o oficial adminis- Gisela Alves Costa, dactilógrafo
trativo, da classe H, do quadro VII, José Batista de Morais para ser- Sabitu) Itineli de Almeida, dactilógrafo
vir, durante o mês de novembro findo, como auxiliar da Fiscalização Daniel Máximo Martins, porteiro
Lauro Lira Neiva, auxiliar
da Loteria Federal.
Lm-andes, dactilógrafo
N. 117 — O diretor do Serviço do Pessoal, comunica à Seceao Solange
João Carvalho do Oliveira, continuo
Financeira, para os devidos fins, que o Sr. diretor geral, por porta- Avelino Onofre do Espirito Santo, continuo
ria n. 492, de 3 deste mês, resolveu designar o contabilista da classe
Nogueira Cobra. servente
II, do quadro I, Arquimedes de Sousa Jardim, para servir, durante a José'
Mário
Delfino Nogueira, servea
inienta
corno
ajudante
da
Fiscalizaçao
da
Loteria
Federal.
reale
.3

1

seaS004
penca .
ián00

400800
400e00
hnn-sood

40ee .00
400geoOra
0031)(10

4003000
4008000
3008000
250000
200a000
200.000
200Po0n
2nncAPI)

~ai
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— Ao Sr. delegado fiscal no Amazonas:
N. 161 — Comunicando que o Sr. diretor geral, resolveu que a
oficial administrativo da classe H, do Quadro VII, Raimundo Botelha
Mala, que vinha servindo, em comissão, no Quadro Movei do Tesouro,
passe a ter exercício na Mesma Delegacia.
— Ao Sr. delegado fiscal no Ceará:
3504'0°9
IMMO°
N. 117 — Remetendo afim de serem entregues ao interessado,
1508000 os documentos
apresentados por Jerd Ferreira para sua inscrição
200e000 no
concurso de 1. a entrância, realizado no aludido Estado.
200t000
—Ao Sr. delegado fiscal no Pará:
2008000
1508000
• N. 144 — Comunicando o despacho exarado no processo mi15(moo mero 96.839/38, concedendo ao desenhista da classe G, do Quadra
15woo I,
com exercício no Domínio da União, junto a Delegacia Fiscal no
Estado do Pará, Leopoldo de Carvalho Ribeiro, o prazo de vinte dias,
9:950o0o
Total
em prorrogação, para tomar posse, na Delegacia Fiscal no Rio Grande
do Sul.
.(Folha organizada no gabinete do ministro, em 21 de -dezembro
— Ao Sr. delegado fiscal no Paraná:
sore 1938)..
N. 177 — 'Transmitindo o decreto nomeando Eugênio Neiva
Secretaria do Serviço do Pessoal, em 23 de dezembro de 1938.
para exercer o cargo da classe C, da carreira de escriturário, do
'merico Passos Guimarães Filho.
Quadro VIII, e ter exercício na Alfândega de Paranaguá, autori4
zando a posse do respectivo cargo.
— Ao Sr. delegado fiscal na Parafba:
Folha de gratificação por serviços extraordinários 'prestados fora
das horas do expediente, no mês de dezembro de 1938, de acordo
N. 93 — Comunicando que a prorrogação de expediente, por uma
com a portaria n. 1-13, de 3 de Janeiro de 195 g , do Ministério da Fa- hora, sem remuneração, independe de autorização, em virtude dó
zenda e ofício n. 303, de 3 de agosto de 1938, da Secção de Estud.is que preceitua o art. 55 do Regulamento das Delegacias Fiscais .xEconômic-os e Financeiros.
pedido com as alterações constantes do decreto n. 15.218, de 29 de
dezembro de 1921.
2500O0
dactilógrafo
Laurinda Soares Pinheiro,
— Ao Sr. inspetor da Alfândega de Porto Alegre:
250N000
Mlia Augusta Guimarães de Bacelar, dactilógrafo
250R00,1
Elena Maria de Araujo, dactilógrafo
N. 414 — Comunicando que a restituição de documentos soW.
250$000 citada por Cecirn Martins, não pode ser feita, visto ditos documentos
Periandro Basileu de Sousa Campos, auxiiiar
250S000
Maria Margarida de Morais, auxiliar
serem parte integrante do.processo de inscrição para concurso que
15(4000 ainda tem validade.
Norival Vieira, ascensor
150s0e0
Domingos Trindade, servente
—Ao Sr. delegado fiscal no Rio Grande do Sul:
150$000
Remetério Silva, servente
N. 413 — Comunicando que foi concedido ao desenhista da
(Folha organizada no gabinete do ministro, em 21 de dezembro classe G. do Quadro I, deste Ministério, com exercício no Serviço Re-.
de 1938. Processo n. 101.300/38) .
gionnl da Diretoria do Domínio da União junto a Delegacia Fiscal
'Secretaria do Serviço do Pessoal, em 23 de dezembro de 1038. — no Estado do Pará, Leopoldo de Carvalho Ribeiro, o prazo de vinte
(20) dias, em prorrogação, para tomar posse na Delegacia Fiscal no
Amorico Passos Guimarães Filhc.
Rio Grande do Sul.
°rimos
— Ao Sr. inspetor da Alfândega de São Luiz:
Dia 21 de dezembre de 1938
N. 161 — Comunicando que a admissão de extranumerário, para
os serviços atribuidos aos marinheiros, depende da prévia apuração
Sr.
diretor
secretário
do
Tribunal
de
Contas:
„ AO
do saldo orçamentário, resultante da extinção de cargos iniciais
N. 287 — Comunicando que em face do que propôs o senhor daquela carreira e transmitindo tambem os documentos que acomministro da Fazenda, em exposição de motivos. n. 1.513, de 11 de panharam aquela proposta.
agosto último, aprovada por sua Excelência o Senhor Presidente de
República, em que foi designado membro da Caixa Econômica do
Diretoria das Rendas Aduaneiras
Paraná o oficial administrativo, da classe I. do mesmo Tribunal,
Mário Gomes, ficou assegurado ao dito funcionário não só a p erEm 30 de novembro de 1938
cepção dos vencimentos inte grais de seu cargo efetivo. como ainda a
de uma gratificação mensal de 2:5008000.
Processo despachado pelo Exmo. Sr. Presidente da República:
Dia 22
N. 95.9-33/38 — Em que o Sr. ministro da Fazenda emitiu
parecer sebre a concessão da isenção de impostos portuários soliAo Sr. diretor da Despesa:
citada pelo govêrno da Paraíba:
N. 617 — Comunicando que o Sr. diretor geral resolveu, per
"Aerovado."
ato de 13 do corrente, dispensar o oficial administrativo da classe 11,
O referido parecer está redigido nos seguintes termos:
do Quadro VII — Raimundo Botelho Meia, da comissão que vinha
..cierbendo no Quadro Movei deste Tesouro.
"O representante do govèrno da Paraíba soliecita a ooncessão da
isenção de impostos portuários ao material constante da relação
Ao Sr. inspetor da Alfândega do Rio de Janeiro:
destinado à continuação do serviço de saneamento da capital,
N. 221 — Remetendo, o processo de aposentadoria do maqut- junta,
abastecimento e esgotos de Campina Grande e outros municípios do
nista, da classe G, do Quadro VIII, José Raposo, solicitando provi- Estado.
dências no sentido de serem satisfeitas as exigênciás de que trata
Declara que a isenção solicitada é de três anos para todos os
informação de fls. 9.
N. 222 — Solicitando providências no sentido de comparecer impostos internos e externos, de acórdo com o art. 15' e art. 106 do
~acção de Fiscalização do Exercício Profissional, em qualquer decreto n. 24.023, de março de 1934.
O pedido, como esclarece a Diretoria das Rendas Aduaneiras,
dia útil, às 11 horas, o servente com exercício nessa Alfândega, Anestá irregularmente feito. Falta a requisição, em requerimento ou
tônio- da Silva Meireles.
ofício do Sr. interventor federal no Estado, como exige o art. 19
N. 223 — Remetendo o processo em que o marinheiro da Mesa
decreto-lei n. 300, de 24 de fevereiro de 1938; a relação inclue
de Rendas de Angra doe Reis, João Pinto Luiz da Palão, pede reti- do
10.000 toneladas de cimento Portlancl, quando existe cimento nacioficação de nome, solicito providência no sentido de que seja, pelo nal,
sendo uma das maiores fábricas situada no próprio Estado da
¡mesmo, satisfeita a exigência do parecer de fls. 14v.
Paraíba; registra ainda 10.000 toneladas de ferro, material com
— Ao Sr. delegado fiscal no Rio de Janeiro:
similar nacional, a1(s m de combustíveis e lubrificantes, mercadorias
N. 221 — Remetendo o processo referente à aposentadoria de essas excluidas dos favores aduaneiros.
Nestas condições, não me parece ntendtvel o pedido em anrêco
lioão Gomes Sobral, no cargo de escrivão da 1. a Coletoria Federal,
. Ex, no entan!o, resolverá como julgar irais acertado."
' Cal Campos, nesse Estado.
— Ao Sr. chefe da La Circunscrição de Recrutamento Militar:
Em 2.2 de dezembro de 19-33
Ns. 206 e 207 — Comunicando que satisfizeram as exigências de
O ponho- e. — De conformidade com o resolvido no processo
trliC trata o boletim n. 68, de 10 de novembro de 1933, os seguintes.
Nri" Martins de Arruda Câmara, transferido para o cargo da classe, fichado no T ouro sob n. 92.090, de 1931, declaro aos Srs. in , peL da carreira de oficial administrativo do Quadro II — Tribunal tares das AlU!illepas e chefes das demais estações aduaneiras rik)
pul, para s( p enfil P :In -r -r i o e devidos efeitos que, a arrermilnen de
41, Contas e Augusto Moura Coutinho, para O Car g o da classe E, (.11
imposto de que traia o porágrafo único do art. 8" da lei n. ,170,
Ouireira de g uarda-livros do Quadro I.
Benjamin Constant de Faria, servente
Almerindo de Miranda Lima, servente
Alarico de Araujo Fon:zeca. servente
José Faustino Xavier, servente
Portaria:
Cipriano Ferreira dos Santos, porteiro
Yilisbaldo Braga, servente
Alexandre Alfredo Olive, servente
Arnaldo F. da Silva Campos, motorista
Cristiano P. dos Santos, motorista
José Maria Martins, motorista
Olmiro Graeff da Silva, investigador
:Abelardo Tavares, investigador
kiLinuel Bento de Oliveira, servente

200$000
200$000
200$000
200?000

;ál
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9 de agosto de 193q, deve ser procedida de a:Circle com o decreto-lei
ia. 72, de 16 de dezembro de 1937,
, que altera a citada lei n. 470
e regula a cobrança do imposto nela instituido, atendidas as circ,eares do Ministério da Fazenda ns. 50 e 59. de 29 de setembro e
81 ele outubro últimos. - Uldarico B. Cavalcaini, diretor,
AVISO

Pelo presente fica intimado o representante do "aloinho Santista" nesta capital a comparecer a esta Diretora, afim de prestar
escl arecimentos sare o assunto do processo n. 81.779, de 1935, de
interêsse da firma E. Kemnitz & Comp. Ltda.

Diretoria do Domínio da União
PROCURADORIA
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 21 de dezembro de 1938
Processo n. 63.107-38 - Escritura de aquisição -de imóvois á
rua da América ns. 234, 236, 240 e 244, e á rua Nabuco de Freitas
n. 3, pela União á Companhia de Propriedades Fluminewe. Aprovo o contrato celebrado e autorizo sua publicação. - Ulp.fano

de Barros.

Dia 22 de dezembro de 1938
Ofício n. 825 - Ao Sr. diretor da Secretaria do Tribunal de
Contas, encaminhando o processo n. 73.994-38, para registro rio
contrato de aquisição de imóvel, em Barra do Pirai, Estado do Rio,
pela União a Artur Cataldi e sua mulher.
Processo n. 85.663-38 - Aforamento de terreno acrescido de
Marinha na Urca, lote 380 da quadra 15, -requerido por Ana Teixeira dos Santos. - Aprovo a minuta de fls. 17-18 e autorizo a
lavratura do termo de aforamento. - Ulpiano de Barros.
Processo n. 56.679-38 - Reabilitação do aforamento de terreno acrescido de marinha na•Urca, lote 427 da quadra 17, recuerida por Aristides Sogno. - Aprovo a minuta de fls. 16-17 e autorizo a lavratura do termo de reconhecimento e confissão do comisso. - UIpiano de Barros.

Alfândega do Rio de Janeiro
DECISÕES DA COMISSÃO DA TARIFA, EM REUNIÃO DE 1 DE FEVEREIRO Mi

1938
N. 105 - A'E G Companhia Sul Americana de Eletricidade.
1.905. - Despachou pela nota n. 109.900, de 1937, máquinas dínamos (8) elétricas, de mais de 100 até 1.000 quilos, taxa de 1$120
por quilo, art. 1.831 da Tarifa. O conferente Sr. Espírito Santo, verificou a mercadoria despachada e mais aparelhos físicos de ferro,
da taxa de 5$700 por quilo, art. 1.657 da Tarifa.
A Comissão da Tarifa, apreciando a presente questão e tendo
Cm vista o certificado anexo, do engenheiro Sr. Valter Ribeiro da
Luz, por unanirrildade de votos, subscreve o seguinte parecer do
senhor conferente Castelo Branco: - "Tratando-se de reostatos,
seguem os mesmos o regime doe motores." O senhor, inspetor assim
decidiu, considerando a mercadoria em causa como máquinas dínamo elétricas, com os respectivos reostados, de mais do 100 até
1.000 quilos, do art. 1.834. classe 3-/a da Tarifa e taxa de 1$120
por quilo. Publique-se, a seguir, o referido certificado.
O certificado Citado é o seguinte:
"Examinei na Comissão da $rarifa o material a que se refere o
presente processo e constatei: reostatos de partida para motores
elétricos.
Os motores trifásicos de anais coletores e os motores de corrente
'continua,' empregam aparelhos de partida ou arranco denominados
reostatoe.
Os reostatos são aparelhos especiais que possuem ama trajetória de contacto plano percorrida , por um contacto que se move pela
ação de uma manivela ou pequeno volante.
A trajetória de contactos está ligada a vários pontos de urna
resistência elétrica, de sorte que, na posição inicial da manivela ou
volante toda a resistência fica intercalada no circuito e, a medida
que a manivela se move o contacto vai deslisando sobre a trajetória' ficando reduzido o comprimento da resistência intercalada até
que, na posição final,_ a corrente passa diretamente.
Esses reoslatos são aparelhos indispensáveis a certos tipos de
motores pois com eles se evita a grande intensidade de arranque que
acarretaria sérios danos ao motor.
Os reostatos examinados na Comissão da Tarifa, em número de
'dois, são de tipos diferentes, sendo um de refrigeração a ar com pequeno volante e outro de refrigeração a óleo com manivela; o primeiro para corrente monofásica. Rio de Janeiro, 28 de janeiro de
19384 - Walter Ribeiro da Luz."
N. 100 - Ofício da Alfândega de Porto Alegre, n. 19, de 10
.'de janeiro de 1938, protocolado sob o número 3.379, consultando so-

bre a classificação da mercadoria representada pelas duas amostras
enviadas (tubos cortados com as seguintes dimensões. 1m,80 e
1m,90).
• A Comissão da Tarifa, apreciando a presente aansulta, por unanimidade de votos, é de parecer cine, tendo em vista os tamanhos com
que foram importados os tubos em questáo - co:Laclas com as diinensõea de lm,80 e iin,í0 -, dando ideias de que vão ser empregados no fabrico de móveis e outros misteres que não os indicados
na Tarifa, devem os mesmos ser considerados CJMO obras não classificadas e não especificadas de ferro batido, simples, do artigo 861,
classe 21" da Tarila e taxa de 2$080 por quilo. O saetior inspetor
assim decidiu.
N. 107 - Afiando Ref:ning Compa n y of Brasil - 12.341. Despachou pela nota n. 22.723, de 1937, preparacões não classificadas
pára uso técnico, do art. 987, 25% "act-valorem". No ato da conferência, pretendeu desclassificação para o art. 971-2, taxa da 5$200
por quilo, como preparação para matar ou destruir f.nsetos. A Comissão da Tarifa, à vista do resultado da análise do Laboratório Nacional - Laudo n. -189. de 19 do mês findo, que demonstrou ser a
mercadoria analisada, representada por una liquido amarelo-ambar,
límpido, fluido, não fluorescente, de odor aromát .ca muito ativo,
não inflainavel e oleaginoso, - de derivado tioe 4.anico de alcooes
superiores (senevol bulhylico-thjocynato de buthyta) em dissolução
em bidrocarnoneto leve, saturado do petróleo (ker . -mane), e que se
trata de matéria prima destinada ao preparo do inseticida denominado "Raio K", já registrado na repartição competente do Ministério da Agricultura, - por unanimidade de votos, é de parecer
que a mercadoria em causa está bem despachada como preparações
não classificadas, para uso técnico, do art. 987, classe 24 a da Tarifa,'
para pagamento de 25 % "ad-valorem". O senhor inspetor assim decidiu.
N. 108 - Casa Lohner S.A. 2.651 - Despachou pela nota
n. 2.282, de 1938, prospecto impressos em mais de uma côr, para
pro p a g anda de produtos estrangeiros, da taxa de 6$210 por quilo
art. 551 e nota 146 da Tarifa.
O conferenta Sr. Gentil Montaire verificou tratar-se de reclames de casa nacional (Casa Lohner S. A.), estabelecida nesta
de, e classificou a mercadoria como obras impressas de mais de uma
cor, ea taxa de 31$600 por quilo, art. 554.
A Comissão da Tarina, apreciando a presente questão, por sua
maioria, considera a mercadoria em causa bem despachada como
prospéctos impressos em duas ou mais cores, para propaganda de
produtos estrangeiros, do art.. 554, combinado com a nota 146, classe
I
16° da Tarifa e taxa de 6$200, isto é, 31$200 com o abatimento do
80%, por quilo; - e o Sr. conferente Eugênio Pourchet emitiu o
seguinte parecer, com o qual concordou o Sr. Castelo Bramo; De acordo com a exigência do Sr. conferente do despacho, pois, a -propaganda inclue, tamboril, reclame de um estabelecimento com séde na Capital da República, o que disvirtua os fins da taxação reduzida, o mie deverá ter aplicação sómente quando se tratar de propaganda comercial ou industrial de produtos estrangeiros e não estabeleciment os comerciais.
O Sr. inspetor decidiu de acordo com a maioria.
N. 109 - Companhia Brasileira. de Artefatos de Borracha.
4.732 - Despachou pela nota n. 6.490, de 1938, obras não especificadas de fio de ferro latonado, art. 843, taxa de 10$400 por quilo.
Alegando tratar-se de um tipo de cordoalha com finalidade própria na fabricação de pneumáticos, pediu a retirada de amostra para
ser presente à Comissão de Tarifa.
O conferente Sr. EaDirito Santo considerou a mara,adoria bem
despachada.
A Comissão da Tarifa, por unanimidade de votos, considera a
mercadoria em causa bem despachada como obras não especificadas,
de fio de ferro latonado, do art. 813, classe 21° da Tarifa e taxa de
10$400 por quilo.
O Sr. inspetor assim decidiu.
N. 110 - Companhia Telerônica Brasileira. - 2.816. Despachou pela nota n. 993, de 1938, desenhos em papel para estudos de
artes o ofícios, art. 542-1, taxa do 1$710 por quilo.
O conferente Sr. Braga de Noronha verificou fotografias não
especificadas, do art. 542, taxa de 26$000 por quilo, de acordo com
a decisão n. 25, de 1938, confirmando as de números 1.177 e 1.253,
de 1937.
-caep
A Comissão da Tarifa, por sua maioria, é de parecer que a mercadoria em causa, de acordo com as decisões ns. 1.177 e 1.253, da
1937, e 25 deste ano, deve ser classificada como fotografias não es-'
pacificadas, do art. 542, classe 16° da Tarifa e taxa de 26$000 por
quilo peso legal; e os Srs. conferentes Alfredo Seabra e Eugênio.
Pourchet consideram a mercadoria em causa bem despachada come,
desenhos para estudos de artes e ofícios, do art. 542, da Tarifa e:
taxa de 1$710 por quilo.
O Sr. inspetor decidiu de acordo com a maioria.
N. 111 - Companhia Teleffinica Brasileira. - 2.817. - Despachou pela nota n. 992-38, desenhos em papel para estudos de
artes e ofícios, do art. 542 - taxa de 1$700 por quilo.
O conferente verificou "fotografias não especificadas" do art. 542
- taxa de 26$000 por quilogramo.
A Comissão da Tarifa, por maioria, é de parecer que, de acordo
com as deciaões ns. 1.177 e 1.253, de 1937 e 25 deste ano, a mercadoria em causa deve sea classificada como fotografia não especificada, do art. 542, classe 16° da Tarifa e taxa de 268000 por quilo,.
peso legal; - e o Srs. conferentes Alfredo Seabra e Eugênio Pour.
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ched consideram a mercadoria em causa bem despachada como desenhos em papel para estudos de artes e ofícios, do art. 512 da Ta'siar e taxa de 1d700 por quilo.
O Si . . in s pator daridia de a.a.rala com a rraiWia.
N. 112 — Datitsclanann, Laol d. Cia. Ltda. 4o.95 —
choram pedi nota n. Oai.ada. da 19:.7, papc150 de amaina.) Cui'',..ado,
da taxa de a$2 a0 saia quilo, tia art. :5a) da Tuia.
O conferente Sr. I ildH,:.1,!t) de :Parcelo .; imptornon a classifiaação da mercadoria, closs ir aasadaaa em: , 0 amianto uni Ilhoa, taxa da
7$610 por quilo, art. :i rai da Tarda.
apioadatodi a pros aria qiito l
e l o ndo ein
Comaseão
'vista a analise do LaborelO ; ., Nacianai isnaa ii.aso. 28 da
xri•s expironte, que denamelraa sf a inarisa:oria zinaldaida, rapresentaoa por uma sela faiado bromai, puiverulanta. — dvamima()
em pó com mistura da outra madaao, do art. aOa, claasa 17 a da Tarifa e taxa de 1$000 por dado,
O Sr. inspetor aca1111 dacidin.
N. 113 — Dohlar & Cia. Ltda. — 2.801. Daspachararn
pela nota n. 1.933, de 10,28, tabas p cobre enaaanizado, de qualqder
feitio, do art. 790, taxa da G0210 pac quilo.
O conferente Sr. Oaldil Slantairo verificou obras não classificadas .e dao espeeisosaaas ar cabra simple s, da laxa e ic 10$'10° por
quilo, do artigo 791 da Tardia,
A Comissão da Tarifa, aaraciando a presenta auestão, por unanimidade de votos, subscreve o sasminte paresar do sonhor conferente Castelo Branco; — "a'rafa-se de uma parte de c . a:ateira e, por-.
tanto, de unia obra não' Cla..,:si.fientkl o não especifica:Ia de cobre, sitnples. do artigo 791 e taxa de 1400 por quilo, peso legal.
'A prova está feita cum o catálogo junto pelo interessado".
O senhor inspetor assim dacidiu.
N. 114 — E. Spiller Júsinior, 48.707. — dá° coluurdando com
a classificação de obras de passamaneiro de algodão, da taxa de
528a00 por quilo, artigo 431 da Tarifa, e obras de passarnaneiro de
cobre dourado cu prateado, da taxa de 8382C0 por ouilo, artigo -42,
dada no Armazem de Encomendas Pdstais à mercadoria que receberam, pediriam fosse ouvida a Comissão clitTarifa.
A Comissão da Tarifa, ame:dando a preseate questão e tendo
em vista as análises do LabartOrio Nacional — laudas as. 293 —
299 — 300 — fOI e 302, de 29 do mês findo, demonatrando, respectivamente, ser a mercadoria da amostra n. 1, representada por um
passamane amarelo-ouro, dotado de muito brilho, constittdda por
fios chatos de cobre latonado, entretecidos com fios de fibsas de algodão, coloridos; a da amostra ri. 2, respectivamente por um passamane amarelo-ouro, dotado de muito brilho, constituida par fios
de cobre latonado, entretecidos com fios de fib oas de algodão coloridos; a da amostra n. 3, respectivamente por um passamane antareto-ouro, dotado de muito brilho, constituiria por fiiia de cobre latonado, entretecidos com fios de fibras de algodão, coloridos; a da amostra n. 4, representada por um passamane aniarelo-ouro, dotado de
muito brilho, constituiria por fios de colieo latonado, entretecidos
com fios de fibras de algodão, coloridos; e o da amostra n. 1. representada por um passarnane amarelo-ouro, dotado de muito brilho,
craistituida por fios de cobre latonardo, entretecidos cem lios de fibras de algodão colorido, por unaniniidade de votos, subscreve o
seguinte parecer do senhor conferente Castalo Branco: — "De acordo
CCM os laudos do Laboratório Nacional de Análises, considaao a mercadoria obras do passamaneiro, il cobre, com matéria textil, do artigo 742 e taxa de 528000 por quilo.
Não se trata de matéria prateada ou dourado"
O senhor inspetor assim decidiu.
N. 115 -- Carta do adido comercial à Embaixada da França no
Brasil. de 27 de dezembro cie 1937, protocolada sob n. 52.930, consultando sobre a claesificação aduaneira dos aelculos (caminhões)
com motor gazogêneo de lenha ou carvão de lenha, que não se acham
eapecificadamente indicados no art. 1.779, classe 33' da Tarifa. A
Comissão da Tarifa, aprea.ranclo a presente consulta, por unanimidade de votos, subscreve o seguinte parecer do Sr. conferente Caatelo ' Branco: — "O Attaché Comercial junto à Embaixada de França,
nesta capital, consulta qual a classificação que deve dar aos veículos
— auto-caminhões — acionados com motor gazogêneo de lenha eu
apa-de carvão de lenha, que não se ocham especificadamente murados
- no art. 1.779, classe 33' da Tarifa aduaneira vigorante. No art. 1.779,
referido, estão compreendidos os vaiados sobre que versa a consulta,
acionados a gazolina, nafta, banz:na ou outra esoência, a alcol, óleo
ou á eletricidade, e, tombem, todos os carros dessa mesma natureza
acionados por qualquer outro procosso, isto é, por qualquer processo de acionamento, por força da disposição desse mesmo artigo especial, combinada com a de aarater geral, do art. 24 das Disposiçõe.s
Preliminares da Tarifa vigente, que .a..s&MI doutrina: Art. 24 — O
pa ocesso de aconamento ou de utilização dos aparelhos, instrumentos, máquinas, ferramentas, utensílios e outros objetos semelhantes
não modifica a sua classificação tarifária. Consequentemente, os
auto-caminhões acionados com motor gazogêneo de lenha ou de
carvão de lenha, têm classificação e taxação idêntica às desses m asmos carros acionados a gazolina, nafta, etc., e constantes do art. 1.779,
classe XXXIII da vigente Tarifa aduaneira." — O Sr. inspetor decidiu de acordo com o parecer uri:mime.
N. 116 — Eugaiio Weinlich — 5.091 — Despaohou pela nota
n. 7.985, de 1938, ampolas de vidro de cor, para laboratório, do artigo 647, taxa de 3$120 por quilo. O conferente Sr. Alfredo Soabra
11

1.n ---ialaas da 11-dd;

verificau aniladas de vidro branco com taoca preta mia, em v:adaa.
de decisões exialaidas, foram caneideradas
Cor, e,
deapochadaa
A CialiOsOo (lo Tarifa. aor sia. nadaria, iuiiSIit a aiesaa *iria
pomo whi,ol p s u p vidro, 11rui eanaa
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t.r:12a. .e.., e, o oaa e addr
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- n • .-WeA
"rnrif a, 11:,0
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N. 117 -- Faboica Gwalior Vasonci . Limitada. — 771. — .Despasbeu 1 . 1:1 ;:a11 ri.67. arn. ( 1 0 II l vines 0 1)nfrael r i, ';,) art. 1.805,
coa.'asside Sr. Amortlio da Noronha 'etaaaii lasdaar
d...as i!Oo elsdiosodas d 1-H11'r:relia, lio art. 1.806, taxa de
riflai
O W,.'ou por guia.. A damias:M da Tarifa, por unanimidade de votos,
eubaerea e o ssauinle idoarai dl, a.r. confaranle Castelo T1ran o a: —
'De acordo com a iaadadiaoão do conferente. — Trata-sa de fii,C•ag
de oorraclia, compracraddas na Tard'a en t re ae obras mão clasadava— O sadsa uu bosracila, da art. LUC, e taxa de 31$O0.0 por
nha'. laspeOir
Ia. 118 — Haupt. & Comp. a- 53.816. — Pediram classificação
de rnereador;a para a aual foi concedido exame prévio. Comissão
da Tarifa, apreciando e prreente. polido de classificação e tendo em
vista a anál:se ria Laboratório Nacional — laudo n. 230, de 22 do
nit's findo, que demolis:ao-ir' z er a mercadoria analisada, representada
por uma substancia vormelha, em massa, contida em urna vasilha
de lata na qual se lêem, entre outros, os seguintes dizeres litograMoa: "Automatisch Wirkendes — Kurtin Paste A", — de uma preparação complexa, onde foi constatada a existência de unia substáncia albunlinosa, oxido mie ferro, cloruoreto de alumínio e água, e que se
Limita de uma preparação de-linada a tams técnicos, — por unanimidade da voos, classifico a mercadoria em causa conio preparação não
classificada para usos idenicos, do art. 987, classe 24' da Tarifa, para
agamenim de 25
ad- valorem_ O Sr. ins p &or assim decidiu.
N. 119 — Herman Josia & Comp. — 51.202 — Despacharam
pela nota n. 191.329. de 1037, fio de seda para sutura, do art. 1.673,
taxa de 2$280 por quilo. O conferente Sr. Palvino Rocha classifiaou
no art. 1.717-1, p aat pagarrouto da taxa de 34:3190 por quilo. A Comissão da Tarifa. aprea;ando a 'presente questão e tendo em vista
a analise do Laboratório Nacional — laudo n. 183, de 18 do Inês expirante, que demonstrou sar a mercadoria analisada, representada
por um fio branco contido dentro de um pequeno tubo próprio, transparente e de rolha matalica com dois pequenos furos — de um fio
de seda auirual eacerado, práprio para limpeza de dentes, assim êe
manifestoa: o Sr. conferente Alfredo Soabra emitiu o seguinte parecer, com o qual concordou o Sr. conferente Eugênio Pourchet: —
"Considero a inerca.d.ada em causa bem despachada como fios de
sada para sutura, do art. 1.673 e taxa de 2$280 por quilo, erri face
do laudo do Laboratório n 183. de 18 do mês findo"; — e os senhores conferentes Candelt. Branca. Euclides de Carvalho. Dr. Amacírio de Noronl a, Dr, Luiz Trindade e Dr. Sá e Sonsa, subscrevem
o seguinte voto do Sr. conferente Dr. Hildebranda de Barcelos: —
'O fio em causa não tem aplicaaão em suturas; é destinado à limpaza dos dentes. Cemo nO0 exista na Tarifa classificação própria. e
não podendo ser assemelhado ao fio para sutura, dados os fins compietatnente diferentes, classifico como mercadoria omissa, 33% ad.
valerem. O Sr, insp a tor decidiu de acordo COM os últimos.
N. 120 — Bime Comp. — 55.536. — Despacharam pela nota
n. 104.139, de 1937, barro am bruto, tabatinga, do art. 573, taxa de
212$370 por tonelada. O conferente Sr. Rornen Gibson verificou crioEm impuro, para uso Induz:ir : ai, do mesmo artigo e taxa de 683$900
por tonelada. A Comissão da Tarifa, apreciando a presente questão,
e tendo em vista a análise do Laboratório Nacional — laudo n. 239,
de 24 do mês findo, que demonstrou ser a mercadoria analisada, rea
preaentada por diversos tor aões de coloração acinzentada — de barro
bruto — por unanimidade de votos, considera a mercadoria em causa
bem despachada como barro em bruto, do art. 573, classe 17' da Tarifa e taxa de 2128370 por tonelada; peso bruto. O Sr. inspetor assim decidiu.
N. 121 —. j. C. Eno Brasil Ltd. — 2.881 — Pediu reconside.
"ação da decisão n. C. de 1 de janeiro da 1938. A Comissão da Tarifa, apreciando o presente pedido de reconsideração, assim se manifestai]: os Srs. couterenles Castelo Branco, Dr. Espírito Santo e
Euciides de Cacvalho montêm o parecer anterior pelos fundamentos, e que é da seguinte teor: — "A mercadoria can questão é
unia obra de folha da Flamdres pintada cri estampada a tinta,
que cleveras sat. compraandida no art. 816, porém, COMO a
no-ia n. 221, ("colara que nas obras desse art. 846 ficam compreandidas somente as rk funileiro e de lampista, não classificadas, deverá
ficar compraaarticia no artigo 860 como obras não classificadas de
chapa, uma vez ..sue follia de Elandres e chapa, é urna :o mesaut coisa,
para pag.inianto da taxa de 15$600 por quilo. Assim, pois, classifico
a mala:adoida taieslionada".
Os rs, c..9(11erellleS Dr. Amarilio de Noronha, Eugênio
clial e Dr. Luiz rimolado subscrevem o seguinte paracar dn Sr. Confareota alfiado aaalaa:
°Data varie . lambam mantenho o parecer antorior. considarando a mercadoria em causa bem des p achada corno ridbas da cortiça
4Le
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com prerfaro de folha de Flandres, do artigo 846 e taxa de 9$360 por e taxa de 31$200 por unidade; II — Obras não classificadas e nã6
quilo Do acordo com a nota n. 77 da Tarifa vigente, as rolhas en- especificadas de ferro batido, esmaltado, do art. 861 e taxa de 5$204
castoadas em n adeira, metal, vidro ou quaisquer matérias mais tri- por „mito'.
butadas ou de maior taxa, pagarão direitos corno se fossaria fabricaO rc,nhor inspetor decidiu de acordo com a maioria.
das •lcssas matérias. Todavia há 'dúvidas a respeito. Enteridem uns
N. i26 — Ferreira de Matos & Cia. — 3.974 — Despachara
que no citado art. 846 estão compreendidas unicamente as obras de pela Lota n. 3.545, de 1937, máquina operatriz para usa do escrilampista e rua:ia-iro, e, como tais, não se Ode considerar a merca- tório, oa taxa de $5330 por quilo, art. 1.831. nos termos da decisão!
doria queslionoda; outros ha, corno eu, que pensam de modo contrá- !n. 119, ric 1935.
rio, isto é, que tais rolhas por serem encastoadas em folha as ManO conferente Sr. Mário Guaraná classificou a mercadoria como!
claes envernizada, de acôrdo com ! a nota .n. 77 estão precisamente quaisquer ferramentas e utensílios não classificados — para outro,
enquadradas no referido artigo 846. Quais as obras de folha de Flan- usos --• su j eitos aos direitos da Tarifa. segundo a matéria do que
dres?. A resposta não deve ser outra senão esta: as de funileiro; são feitos. A Comissão da Tarifa, por sua ina:oria, consu lesa a merporque de funileiro são todas as obras de folha de Elandres. A meu cadoria em causa, à vista das decisões existentes, bem despanhade
arar, as rolhas em questão não têm analogia com a mercadoria des- como máquinas operatrizes, pequenas, para uso de esaritórica de
crita no artigo 860"; e o Sr. Conferente dr..Sá e Sousa está de. acôr- art. 1 831, classe 34n da Tarifa e taxa do $930 por qui t a; — e al
do com o parecer do Sr. Conferente Alfredo Seabra, reformando, senhor conferente Castelo Branco emitiu o seguinte parecer, com 4
'assim, o seu vot6 anterior.
qual concordou o senhor conferente Dr. Hildebrando de Barcelos:
"De fato, o objeto submetido à decisão desta Comissão de Tarifas
O Sr. Inspator decidiu de acordo com os últimos, à vista da
amostra, considerando a mercadoria bem despachada corno obras de é, verdadeiramente, um grampeador de papel, de ferro — um !Hena
folha de Elandres, envernizadas ou pintadas, do artigo 846, classe 214 sítio não classificado, para outros usos, sujeito a direitos tarifárioas
segundo sua qualidade, do art. f.859, classe XXXiV, da vigente Taa
da Tarifa o taxa de 9$360- por quilo.
'Fica, assim, reconsiderada a decisão n. 6, de 4 de janeiro deste rifa aduaneira. Esse utensílio muito usado nos escritóri !s, nas tipea
grafias, nas repartições públicas, etc., etc., não é, absolutamente, uma
ane.
mas um objeto de utilidade, sem os característicos de má-í
N. 122 — Jaciob Peliks — 4.723 — Despachou pela nota nú- máquina,
quina, para que se lhe atribua, por assemelhação, a taxa estabelemero 5.899, de 1938, tecido não especificado do seda com ornatos cida
pauta tarifária para as máquinas operatrizea, para apara"
aveludados, de mais de 40 até 100 gramas por metro quadrado, da lapis,na
do art. 1.831, alínea I, da II divisão, classe XXXIV, e taxa da.
taxa de 210$100 por quilo, artigo 220 da Tarifa.
por quilogramo, peso bruto.
O conferente Sr. Mário Guaraná verificou tecido de seda lavra- $930Na
divisão e alínea deste art. 1.831, estão especificadamente
do, bordado, visto que o ornato de veludo despachado não se via no classificadas
as máquinas para aparar lápis e semelhantes, pequetecido em apreço, mas simples bordado, sujeito à sobretaxa de 40 nas, de uso doméstico,
escritório, mercearia e semelhanles; de moda
por cento da acta n. 48 da Tarifa.
que as máquinas pequenas de grampear, quando se tratar, de fatos
A Comissão da Tarifa, apreciando a presente questão, por sua de máquina, somente poderão ser nesse ar llgo tarifário, ineluidasi
maioria, subscreve o seguinte parecer do Sr. Conferente Dr. linde- por assemelhação.
brando de Barcelos:
Essa disposição da lei tarifária, sujeita à taxa de $930 por quis
"De, acordo com o Sr. Conferente do despacho, O tecido rece- logramo, peso bruto, somente as máquinas pequenas, devendo ai
beu. depois de pronto, o bordado; logo, está sujeito à sobre-taxa de mesmas máquinas quando não forem pequenas. porem, grandes, pa40 por cento da nota 48 da Tarifa"; e o Sr. Conferente Dr. Sá e Sou- gar direitos noutra alínea. Os próprios aparadores de lapis, quando
sa considera tambem sujeito à sobretaxa de 40 por cento, como não tiverem os característicos de máquina, têm classificação na
tecido de seda fião especificado, enfeitado.
classe da matéria de sua fabricação, conforme poder-se-á ver doe
O Sr. Inspetor decidiu de acordo com a maioria, considerando julgados do Conselho Superior de Tarifa, a que se referem os acor..!
a mercadoria como tecido não especificado de seda, bordado, do ardãos de as.: 1.220, de 21 de outubro de 1935, publicado no "Diário
tigo 220, classe 7 4 da Tarifa, para pagamento de direitos segundo o Oficial' de 31 de janeiro de 1936; 1.655, de 3 de fevereiro de 1936,
peso por metro quadrado e mais 40 por cento da nota n. 47.
publicado no "Diário Oficial" de 23 de maio de 1936; e 2.402, do
N. 123 — Lauro Carvalho & Cia. Ltda. — 4.281 — Despacha- 13 de junho de 1936, publicado no "Diário Oficial" de 11 de janeire
ram pela nota n. 4.142, de 1938, chapéos de palha de palrnaira e de 1937.
Todos esses julgados, implicitamente, firmam a doutrina de que
temelhantes, t.m: do 7$800 por unidade, art. 407-2, classe 13 a da
Tarifa. O conferente, Sr. Eugênio Pourchet verificou chapéos de Pà- os aparadores ou apontadores de lapis, somente ficam sujeitos ã
namá e classificou como de palha do Perra, do artigo 407, taxa do taxa de $930 por quilogramo, do art. 1.831 quando se tratar de apaa
rador — máquina — e máquina pequena, nos restritos termos dft
20$800 por unidade.
A Comissão da Tarifa, por unanimidade de votos, subssreve o disposição tarifária.
Ora, se assim está estipulado na disposição da lei tarifária e de*
seguinte parecer do Sr. Conferente Alfredo Seabra:
"Considero como chapéos de Panamá, que, à vista do acórdão cidido por quem tem autoridade legal para fazê-lo, como é, que os,
n. 1.662 do Conselho Superior de Tarifa, devem ser classificados
grampeadores de papel, que, naquela disposição tarifária não estão
como chapéos de palha do Pelai, do artigo 407 e taxa de 20$800 por compreendidos, implícita e ou explicitamente, podem pagar direito
unidade.
com aquela taxa de $930 por quilogramo, peso bruto?
O Sr. Inspetor assim decidiu.'
Dir-se-á que, por assemelhação; mas, como estabelecer-se a as4
— a outra
N. 124. — Lojas Brasileiras S. A. — 50.770 — Despaohou semelhação de um objeto reconhecidamente — máquina
pela nota n. 93.380, de 1937, brinquedos sem mola, do artigo 1.867, que nenhum característico de máquina tem, como o da questão 81)1
taxa de 76800 por quilo. O Conferente Sr. Mário Guaraná varificou discussão?
Não será essa assemelhação um atentado contra expressa diabrinquedos acionados por mola, do mesmo artigo e taxa de 1n20C
posição legal — art. 43 das Disposições Preliminares da Tarifa, en%
por quilo.
vigor?
A Comissão da Tarifa, por unanimidade de votos, está de acordo
Que.analogia poderá ter um aparador de lapis, mesmo não sena
com o Sr. Conferente do despacho, considerando a mercadoria em do máquina, com um grampeador de papel? A única analogia que
causa como brinquedos acionados por mola, do artigo 1.867, classe poderá existir, é a relativa à natureza ou qualidade da matéia
na da Tarifa e taxa de 18$200 por quilo.
ria de que forem compostos, pois, nem mesmo o uso ou ema
O Sr. Irspetor assim decidiu.
emprego desses objetos, tem analogia ou afinidade. Penso que, oni,
N. 125 — Merano Borlido & Cia. — 53.517 — Despacharam pela face da lei tarifária, não poderá ser feita a assemelhação desse(
nota n. 9C 458, de 1937, balanças de cima de mesa medindo arn,40 objetos, e muito especialmente, quando não forem, de fato, maquiar
ia s ra maicr. extensão, do artigo 1.792-11, taxa de 31$200 por uni- na. como no caso em foco. Pelas razões expostas, todas, de ordene
dada ri Co-afercrte Sr. Gentil Monteiro v"” ificou que as balanças legal. classifico a mercadoria questionada no art. 861, classe XXI (14
mediam 0m,56 'e classificou-as no artigo 1.792-12, taxa de 78$000 sigente Tarifa aduaneira, como obras não classificadas e não es's
por unidade.
Pacificadas. de ferro batido niquelado, e taxa de 4$160 por qui-,
-A Comissão cia Tarifa, apreciando a presente. questão, por sua logramo, peso legal, por força da disposição imperativa do artt-s
go 1.859, classe XXXIV, — quaesquer ferramentas e utensílios nãci
senhor conferente Castelo Branco:
"De pleno acordo com a impugnação do conferente. No reaime classificados para outros usos — os direitos da Tarifa, segundo aual
da Tarda de 1900, a medição das ba l anças horizontais ou il! aima qualidade: p arecendo que, em face do exposto, poderá ser modifi,
de mesa. era feita na maior dimensão. da base ou soco da tai'anca. cada' a classificação existente para tais objetos". O senhor inspetog
segundo a ültima.parte da nota 124 ao art. 983. A tarifa sitiante, decidiu de acordo com a maioria, á vista das decisões as. 119 d
taxou as balanças de cima de mesa ou balcão, de qualquer feitio 1.411. de 1935.
com base ou soco de qualquer qualidade, pela maior extensão da
N. 127 — S. A. Lanifícios Minerva. — 3.441. Despachou pele
balança, suprimindo a restrição feita na lei tarifária anterior, de nota n. 3.877, do 1938, tecido de algodão era peças cilíndricas, corri
ser a iredição na maior extensão da base Ou soco.
acabamento próprio para máquinas, do art. 470, taxa de 10$400,
Portanto, si a medii , "in is na maior .xfPnsis o da balança sem res- por quilogramo. O conferente Sr. Amanho de Noronha verificoui
trição, a medição deverá ser feita na parle da balança — se j a ela panos grossos ou abastados, do algodão para máquinas de estampaa
so. base, concha, braço, etc., etc. — ,pie apresentar maior ex- ria ou de papel, do art. 477, taxa do 15$600 por quilograma. A Co-,
tensão" — e o senhor conferente Alfredo Soabra emitiu o arguinte missão da Tarifa, por unanimidade de votos, considera o mr.reado•
parecer com o aual concordou o senhor conferente Eugênio Inalarivit: ria em cansa corno pano grosso de algodão, para máqu' a ls. do ar...
"4 obsidero a mercadoria em causa, assim classificada: I — Ba- li go 177, classe 14 a da Tarifa e taxa ckla 15$600 a . ma!o. O sea
lança ,,e cima de mesa, até 0m,40 na maior dimensão, da art. 1.792 nhor inspetor assim decidiu.

2074 Sábado 24

MAMO OFICIAL "(Seeção 1Y

N. 128 — Teixeira Rocha & Comp. — 3.971. Despacharam
pela nota n. 102.066, de 1937, frutas em caldas de açúcar, do artigo 230/3, taxa de 61240 por quilo (tratado americano). O conferente Sr. Palvino Rocha verificou "Glacé oherries", cerejas glacé,
que estão classificadas no art. 230/5, na taxa de 151600 por quilo,
como frutas de qualquer modo preparadas. A Comissão da Tarifa,
por unanimidade de votos, subscreve o seguinte parecer do senhor
conferente Eugênio Pourchet: "Bem despachada a mercadoria, por
se tratar de produto idêntico ao que foi objeto da Decisão n. 1.545,
de dezembro de 1934. O senhor inspetor assim decidiu, classificando a mercadoria em causa como frutas em calda de açúcer, do
art. 230, classe 8a da Tarifa, e taxa de 61240 por quilo, de acordo
com o decreto legislativo n. 4, de 18 de novembro de 1935.
N. 129 — The English Electric Co. Ltda. — 2885. — Despachou pela nota n. 575, de 1938, motores elétricos, da taxa de
11120 por quilo, do art. 1.831 da Tarifa. O conferente Sr. Palvino
Rocha verificou, além dos mencionados motores, seis termostatos
automáticos, classificados como objetos fiemos não classificados, de
ferro, taxa 51700 por quilo, art. 1.657 da Tarifa. A Comissão da
Tarifa, apreciando a presente questão e tendo em vista o certificado anexo, do engenheiro Sr. Valter Ribeiro da Luz, — por unaniOba
midade de votos, subrecreve o seguinte parecer do senhor conferente Eugênio Pourchet: "De acordo com a exigência do senhor
conferente do despacho, -pois, segundo o resultado do parecer técnico,
um aparelho cuja função principal é a de proteção a um motor
elétrico, não pode ser classificado como do art. 1.831, que só cogita de aparelhos dinamo-elétricos, como alternacTores, excitador:,
geradores e semelhantes". O senhor inspetor assim decidiu, classificando a mercadoria em causa como objetos físicos, não classificados, de ferro, do art. 1.657, classe 30 a da Tarifa e taxa de 5$70
por quilo. Publique-se, a seguir, o referido certificado.
O certificado citado é o seguinte:
"Examinei na Comissão da Tarifa o material a que se refere o
presente processo.
Trata-se de uma chave de ligação direta de motor à linha com
dispositivo de proteção.
Essa chave, cujo objetivo principal é proteger o motor, ocasiona tambem a partida do mesmo quando calçado um botão, que possue na parte superior, porque nessa ocasião se estabelece um contato momentâneo que fazendo passar a corrente através de uma
bobina, produza a imantação do núcleo da mesma e consequentemente a atração do dispositivo de ligação. Desse modo, enquanto
houver corrente a ligação p ermanece e o motor funciona; quando a
corrente deixa de passar ou quando sofre uma grande queda a indução não se dá ou é insuficiente para manter os contactos ocorrendo então o desligamento.
relai-térmico, contido na mesma chave, faz com que o ex' 0013S0Um
de _corrente ou sobrecarga produza um aquecimento que dilata o metal com que o mesmo é construido, dilatação essa que provoca a interrupção da corrente através do eletro-iman, desarman do desse modo os contatos.
Como se vê, a função principal do aparelho em causa é de proteça° ao motor e a partida que por seu intermédio se obtem para
o mesmo motor poderia ser feita por um interruptor qualquer.
'
O arranque do motor por meio dessa chave não tem nenhuma condição especial. Ela não diminue a intensidade da corrente na partida,
amoo no caso dos reostatos, nem estabelece ligação interna especial
Oomo no caso das chaves triângulo-estrela.
A chave em questão, portanto, deve ser considerada como acesícório de proteção automática como ao motor servindo tarribem para
igde-lo diretamente à linha.
l
Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 1938. — Walter li(beiro da Luz."
N. 130 — David Land & Cia. — 5.120.
- Despacharam pela nota n. 4.112, de 1938, obras não classificadas
de Vidro n. 1, branco, para outros usos, do artigo 647, taxa de 61240
Dar quilograma.
O conferente Sr. Gentil Monteiro verificou partes integrantes de
elutomóveis (faroes) que, à vista do que diepõe o artigo 18 das Preliminares, Classificou corno partes integrantes cie faróes, de metal ordiniario, do artigo 1.874, taxa de 9$560 por'quilogramo.
A Comissão da Tarifa, por sua maioria, subscreve o seguinte voto do senhor conferente Euclides de Carvalho: — "De acordo com
o conferente — partes integrantes de faróes de metal ordinário, do are1go 1.874 da Tarifa e taxa de 91550 por quilograma"; e o senhor con~ente Eugênio Pourohet emitiu o seguinte parecer, com o qual con~dou o senhor conferente Alfredo Soabra: — "Bem despachada a
mercadoria, à vista da Decisão re 1.778 : de 8 de dezembro de 1935.
I O senhor inspetor decidiu de aeordo com a maioria, ficando ,asSim, reformada a Decisão n. 1.778, de 1935.
s N. 131 — Representação do conferente Sr. Sá e Sousa, protocolada sob o n. 53.188, relativa à mercadoria despachada por Paulo E.
Afarquat, pela nota núme2o 98.017, de 1937, como lá de vidro, da taxa
de $5,20 por quilo, do artigo 629 da Tarifa, tendo o dito conferente Verificado mereaderia omissa, 33 ra "ncl-valorem", artigo 44 das Preliassinares cia Tarifa.
A Comissão da Tarifa, apreciando a presente rem-esc-e:a ia° terdo
orrto Nacional — laudo n. 171, de 18
vista a análise do Lab:da
teaste mês, que demonstrou ser a mercadoria analisada, — constituida per camadas de lã de vidro, formando um cilindro (com um metro
comprimento e quinze centímetros de diametro) do qual foi comenentO, — por unanimidade ale votos, subscreve o seguinte perecer
r senhor conferente Dr. Ana:traio de Noronha; — "Mantenho o incei
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voto anterior, conaiderando mercadoria omissa, sujeita a direitos "ade
valorem" na razão de 33%.
É: do segmente teor, o voto anteriormente proferido: — "De acordo com o Sr. conferente De. Sá e Sousa, a quem está distribuicio o
despert o, da mercadoria em caia; que é perfeitamente idêntica à resolvida pela Dscisão n. 1.124, de 4 de novembro de 1937, como "omissa", sujeita a direitos "ai-vaiarem" na razao de 33%.
A decisão se refere à mercadoria recebida pelo mesmo importados. a
O senhor inspetor d e• aliu de acordo com a maioria.
N. 132 — C. Fuerst eia Ltda. 48.704 — Despaeharam pela nota n. 92.174. de 1937, cartolina de cor em folhas, do artigo 538, taxa
de 1$82o por quilo.
O conferente Se. Gentil Monteiro verificou papel graneado e semelhantes, colorido, arti go 55d, taxe de 3$120 par quilo.
A Comissão da Tara'a, apreciando a presente questão e tendo
em vista o parecer do Instituto Nacional de Tecnologia, declarando ao. repelão coberto cio papel corado
..
mie o ceai e e sevriee .de 6 quilos . e 200 gramas por
eia ambas as faces com a
centímetro quadrad«em ,..:":'111 n1 de 0,33 mm. e 274 gramas
por natro quadrado; e, que quanto à distinção entre as duas denomillarr»la neblina e papel, além daquela já estabelecida por esta Alfândege. pe l a giematera acima ou abaixo de 180 gramas por metro
quedracia comunica mie o estudo completo foi iniciado, dependendo
o seu and:emento eegular de um certo número de análises sobre a resis:ancia cepessura e peso. para se obter a média, — por unanimidade
de votos : classifica a mercacania em causa, de acordo com o laudo do
Instituto Nacional de Tecnologia, como papelão em folhas coberto de
papel em ambos os lado, do artigo 557, classe 16a da Tarifa e taxa de
18820 por quilo.
O senher inspetor assim decidiu.
N. 138 —Companhia A. K. F. de Brasil. 45.523. — Despachou
pela nota ii. 3.925. de 1938, estojos de madeira ordinária, envernizado do artieo 320-4, taxa de 13$000 por quilogramo.
O c.onferente verificou estojos de qualquer madeira forrados de
veludo, do artigo 320-7, taxa de 521000 por quilogramo.
A Come:aio da Tarifa, apreciendo a presente questão, assim se
manifestou: os senhores conferentes Castelo Branco e Alfredo Seabra
estão de pleno acordo com a impugnação do senhor conferente do despacho, Coa' : ai ando a mercadoria en, causa como estojos de qualquer
madeiro a
•- t o de veludo de algodão, do artigo 320, classe 11. da TaOb senhores conferentes Eurifa e i:r 1 32,4:-!(!fi por quilo;
;• •;•
Ie. ernarilio de Noronha, Dr. Hildebrando de Bargenio
celos. lae. eeime, auclides de Carvalho e Dr. Luiz Trindade estão sie au .do com o parecer supra, por se tratar de classificação
manciede adota' pelo acórdão n. 3.071, de 4/11/37 do Conselho Superior eic Tarifa, publicado no "Diário Oficial" de 10 do mês findo.
O senhor inspetor decaliu de acordo com a Comissão.
IS. 134 — General EaJtric, S. A. 1.119 — Despachou pela nota
e , tos - i, de 4937, aparelhos físicos não classificados, de ferro, do
a.. nre; e taxa de 51700 por quilo, e transformadores estáticos de
coriant.• :erice, das taxas de 2$280 e 1$140 por quilo, de acordo
com o • o de cada um, art. 1.652 da Tarifa.
- O ferente Sr. Malvino Rocha verificou um conjunto formando
um apsii, ain para verificar o envelhecimento da lâmpada e coneiderou o cal oito como aparelho físico.
A (!k-Tr!isiio da Tarifa, apreciando a presente questão e tendo
em vista o certificado e os esclarecimentos prestados pelo engenheiro
Br. Paulo Leopoldo Pereira da Camara, — por unanimidade-de votos,
subscreve o seguinte parecer do senhor conferente Dr. Hildebrando
de Barcelos:
"De acordo com os dizeres do laudo técnico, classifico como aparelho físico de ferro, e não um simples transformador — taxa de
700. art. 1.657 da Tarifa".
O senhor inspetor assim decidiu e manda que se publiquem, a cernir, o certificado e os esclarecimentos acima referidos.
O certificado e esclarecimentos, citados, são os seguintes:
"Certifico que, tendo examinado no amuem n. 3, do Cais do
Parto desta Capital, o material a que se refere o presente processo
e imas-atado pela General Electric, S. A., verifiquei tratar-se de dois
cieereillos, completos, para verificação da vida das lâmpadas elétrioaas
Em ei-e:a um deles existem três (3) transformadores elétricos, equio ,:- regulagem de voltagem, e voltímetro.
Pera eusific.ar a vida de uma lâmpada tirada de um grupo dá
i't!.,•...•atão, coloca-se a mesma no aparelho e, ao invés de esp erar que, após mil horas, ela se extinga, modifica-se um dos fatores, de modo que essa extinção se dê em menor prazo, digamos na
centésima parte daquele.
Essa modificação é efetuada exatamente pelos transformadores.
e as indicações para o cálculo da vida da lampada são dadas pelos
outros órgãos, já citados, do aparelho.
Ç. certo eus sssee transformadores poderão ser aplicados para
regulador de voltagem e o voltímetro, mas no
outro uso, coam
aparelho en, s n.50 indispensáveis, como estes outros, — órgãos
principais., sem o: quais o mesmo se reduzirá, quási, a uma estante
nsetálica com suportes pala lâmpadas.
Asins, em resumo, considero as transformadores em causa
como órgãos indispensáveis do aparelho de verificação da vida das
lâmpadas elétricas, embora reconheça que, isolados, possam ter outro
fim ou aplicação.
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1938. — Paulo Leopoldo PPi ,cira sla Comera, engenheiro civil."
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"Em cumprimento ao desapcho supra, cumpre me esclarecer
que os transformadores a que se referiu o meu certificado de fls.,
passado a 11 do corrente mês, vieram dentro das caixas que contém as outras partes dos dois aparelhos completos para verifisação
da vida das lâmpadas elétricas e, conforme se deduz do próprio
laudo, podem ser separadas do restante dos aparelhos, dos quais
são órgãos indispensáveis, para serem aplicados em outro uso.
Devo notar, ainda, que esses aparelhos não vieram montados
completamente, dado o grande volume de cada um, de sorte que os
transformadores aludidos, embora colocados em cada uma das caixas
que contem o material de cada aparelho, não se acham postos, em
geral, na posição em que deverão ficar em definitivo.
Creio, assim, ter prestado os esclarecimentos indicados no daspacho retro.
Em 24 de janeiro de 1938. — Paulo Leopoldo Pereira da Ca- •
mara, engenheiro civil.
N. 135 — Lauro Carvalho és Comp. Ltda. — 4.294 — Despacharam pela nota n. 4.143, de 1938, brinquedos acionados por corda,
do art. 1.887/1, taxa de 188200 por quilo.
No ato da conferência, entenderam que se tratava de briaqiiedos
não classificados, do art. 1.887/2, taxa de 78800 por quilo.
O conferente Sr. Euclides de Carvalho considerou os brinquedos bem despachados.
A Comissão da Tarifa, por sua Maioria, subscreve o seguinte
voto do senhor conferente Castelo Branco:
"De acordo com a nota 328, estando, como de fato está, o
brinquedo em questão incompleto, fica sujeito à taxa de 188200 por
quilograma peso legal"; e, o senhor conferente Eugenio Pourchat
proferiu o seguinte parecer, com o qual concordaram os senhores
conferentes Drs. Luiz Trindade e Sá e Souza:
De acordo, até que se faça a prova de que o brinquedo está
completo, e, portanto, nos casos de ser exposto à venda", O senhor
inspetor decidiu de acordo com a maioria.
N. 133 — Piam Farmaceutica e Comercial do Brasil Ltda. —
— Despachou pela nota n. 5.732, de 1938, prospectos com
estampas. de mais de uma côr, para propaganda, de produtos estrangeiros, do as figo 554, taxa de 68240 por quilo, combinado com a nota
i46.
O conferente Sr. Gentil Monteiro verificou obras Impressas de
mais de uma côr, do artigo 554, taxa de 318200 por quilograma.
A Comissão de Tarifa, por unanimidade de votos, subcreve o eguinto pasecer do Sr. Conferente Eugênio Pourchet:
"Estampas não especificadas, com ou sem impressão, contanto
que não tragam anúncios ou reclamos — t.m. de 26$ por quilo, peso
legal, art. 552 da classe 16 da Tarifa".
O Sr. Inspetor r.ss'rn decidiu.
N. 137 — Itichard Verschleisser — 4.724 — Pediu classificação de mercadoria para a qual foi concedido exame prévio. A Comissão da Tarifa, apreciando o presente pedido de classificação, por
unanimidade de votos, classifica a mercadoria em causa — fechos
"Zipp", — como obras não classificadas de matérias plasticas, do artigo 1.887, classe 35' da Tarifa e taxa de 268000 por quilo, peso
legal. O Sr. Inspetor assim decidiu.
N. 138 — S. A. B. Estabelecimentos Mestre (8s Blatgé — 1.782
— Despachou pela nota n. 90.614, de 1937, ferramentas manuais,
não classificadas, para artes e ofícios, do artigo 1.859, taxa de 2$600
por quilo.
O Conferente verificou obras não classificadas de fio de ferro,
simples, do artigo 843, taxa de 108400 por quilo.
A Comissão da Tarifa, por unanimidade de votos, subscreve

seguinte parecer ch, Sr. Conferente Castelo Branco:
"Considero a mercadoria como obras de fio de ferio, não especificadas, da taxa de 108400 por quilo, por força da disposição do arti-s
go 1.859 — utensílios não classificados, para outros usos — os direitos da Tarifa, segundo sua qualidade".
O Sr. Inspetoi assim decidiu,

N. 139 — Sociedade Mecânica para Indústria e Lavoura Ltda.
— 1.330 — Despachou pela nota n. 105.767, de 1937, tapetes de
borracha do artigo 1.866. classe XXXV na vigente Tarifa e taxa de
138 por iuilogramo, peso legal. O odbferente Sr. Fausto de Carvalho,
verificou obras Dão classificadas, do mesmo artigo e classe tarifários, taxa do 2le200 por quilo, peso legal, de borracha. A Comissão
na Tartfa, apreciando a presente questão, assim se manifestou: o Sr.

conferente Castelo Branco emitiu o seguinte parecer, com o qual concordaram os Srs. conferentes Dr. A.marílio de Noronha, Euclides do
Carvalho e Dr. Sá e Sousa: "Da amostra que se acha presente, sem
Numa definida e sem nenhum característico de artefato, porem, simplesmente de uma obra ou trabalho primário de transformação do

estado ordinário e regular _da borracha em estado anormal ou especial — estado esponjoso — ou esponja artificial, porque, o estado
ordinário ou normal da borracha, é compacto, unido, tanto que é
a matéria preferida para impermeabilização de tecidos, couros, etc.,
etc., devido, muito especialmente ao fato de ser isenta de porosidade.
A Tarifa classifica e taxa genericamente, tanto a esponja natural como
a artificial, distinguindo, quando taxa a esponja natural, a espécie
ordinária, grosseira, da espécie fina, taxando ordinárias e em bruto,
e, não especificadas; não distinguindo, porem, as esponjas naturais,
quanto a forma e dimenges; participando da taxa tarifária, tanto
as sem nenhum trabalho como as trabalhadas, constituindo artefatos
de qualquer natureza. O mesmo se observa com a esponja artificial,
de borracha, pois, a disposição tarifária declara simplesmente: borracha e guta-pereha ts obra& — esponjas — standa a elas a mesma

taxa de 311200 por quilogramo, atribuida às obras não classificadas
de borracha. Se a lei tributária taxou simplesmente, borracha em
esponja, sem nenhuma restrição e deu-lhe a mesma taxa das obras
não clagsificadas de borracha, é claro que essa tributação abrange,
compreende e atinge, toda e qualquer esponja de borracha, quer em
lençol, quer em lâmina, em placa, em pedaços, em objetos de formas
variadas, grandes ou pequenos, etc., etc.. Pretende-se mie a palavra
ou o tempo esponja, seja de significativo de um artefato de tamanho
regular, de forma regular ou irregular e de que nos servimos para
variados misteres domésticos; mas, essa concepção de esponja é por
demais acanhada e, podemos dizer, pedante, porque não é encontrada
em nenhum dicionário. Ainda no art. 1.344 o legislador classifica
— esponjas naturais au artificiais: asséticas ou medicamentosas e
calcinadas; as primeiras com a taxa de 838200 por quilograma, peso

real, e as últimas, com a 188200 por quilograma, peso real, sem distinção de forma; aplica a elas, taxa condicionada h. qualidade, tilo
somente.
Não encontramos uma só disposição, um único termo ou uma .
única palavra na lei tarifária, que restrinja a disposição do art. 1.866,,,ss"-i

alínea — esponjas — a artefato ou a obra outra que não seja. ex-\ek
alusivamente, a transformação da simples e pura borracha, em borracha esponjosa; e, tanto isso é uma verdade incontestavel, que o
legislador destacou dessa alínea, única e exclusivamente, os capachos ou tapetes esponjosos, isto é, esses artefatos de borracha esponjosa ou de esponja de borracha. A esponja de borracha, é uma
esponja artificial, o, assim sendo, como de fato é, já é obra que
constitue matéria prima para a confecção de outras obras ou de
artefatos de esponja artificial. Os tapetes e os capachos esponjosos,
são artefatos de esponja artificial, de borracha, porém, como tal,
sómente poderão ser classificados para se lhes atribuir a taxa indicada na Tarifa, quando, de fato, se tratar de um artefato trabasi
lhado, e com os característicos de tapete ou de capacho, pois, uns
simples pedaço de uma placa, de uma lâmina de borracha espoa-,
josa ou esponja de borracha, em quadrado, em retângulo, ou d(
qualquer outra forma geométrica, sem qualquer trabalho de [tel./
bamento, característico dos tapetes e dos capachos, continua a seri
esponja de borracha e não tapete ou capacho. Fora disso, é ao.
fisma e sofisma grosseiro para retirar-se a mercadoria com tair ?
inferior á que realmente lhe atribuiu o legislador, na lei tarifaria
A esponja de borracha ou borracha esponjosa representada piens
amostra junta ao processo apresente a julgamento da questão, ni a
tem nenhum acabamento, nenhum aperfeiçoamento ou qualms r
outro trabalhe que indique aplicação neste ou naquele mister, que
apresente este ou aquele característico de qualquer artefato ou
objeto, para que se lhe aplique a taxa única e restrita à qualidade
da borracha combinada com o acabamento, isto é, combinada com
a forma de capacho ou tapete. A não ser, como já dissemos anteriormente, na divisão — capachos e tapetes —, em nenhum outro
dispositivo tarifário encontramos a restrição que se pretente fazer
contrariamente à lei — ser a classificação — esponjas — restrita
a certo e determinado objeto de certa e determinada forma ou formato, e, tambem uso ou emprego. Tarifariamente, toda e qualquer
esponja de borracha, excluidos, unicamente, os — capachos e os
tapetes — perfeitos e acabados, de qualquer que sejam as climansões e expessuras, formas ou qualidade, está expressamente cem-Apreendida na alínea tarifária — esponjas — para pagamento da
taxa de 318200 por quilogramo, peso legal, do art. 1.866, tanto
que, para ela, estabeleceu o legislador, a mesma taxa atribuida ks
obras não classificadas de borracha — 318200. Esse fato, por si 4,
vem demonstrar que a -classificação de borracha em obras: — esponjas, — abrange toda e qualquer borracha esponjosa, ainda mais,
se atendermos a que, o legislador, a essa regra geral, estabeleceu,
apenas, uma única exceção — a referente aos — capachos e tap(stes, — só e só. A palavra esponja empregada quer no singular,
quer no plural, não modifica a sua real significação, designa, sempre, o gênero de animais aquáticos de classe dos celenterados eqpongiários, ou a susbtânola porosa e leve que constitue o esqueletb
desses animais e que se emprega muito em usos domésticos, por
causa da sua propriedade de absorver e reter o liquido em que se
mergulha. Em sentido figurado, esponja significa — beberrão; isso
quanto a esponja natural. Esponja artificial, quer dizer ou ser eis
gnificar, uma substância qualquer porosa, muito semelhante a quase.,
constitue o esqueleto daqueles animais que a zoologia denominoft
ou classificou de esponja. Esmo-eia não é a forma de um determbnado objeto ou artefato, porém, a qualidade e estado da matéria
prima empregada na manufatura desse objeto ou artefato. Os do
borracha esponjosa, desta questão, formando retângulos, estão speg
nas cortados, com nenhum outro trabalho que o simples corte. 8,
sem nenhum acabamento que O a perceber qualquer caracterfsti
co de capacho ou de tapete. Conádero a mercadoria questionada,
esponja de borracha, de qualquer forma ou feitio, menos capacho
ou tapete, compreendida na alínea --- esponjas da divisão — em
obras, — do art. 1.858, borracha e guta-percha, vulcanizada ou não,
etc., etc., para pagamento da taxa de 318200 por quilogramo, peso
legal, uma vez que o legislador generalizou e não particularizou is
classificação de esponjas, estabelecendo, apenas, uma única azoo*,
ção a essa regra geral, a dos capachos e tapetes"; — o senhor oca*
foranto Dr. Hildebrando de Barcelos está tambem, de acordo colo
o parecer supra, por não se tratar de capachos ou tapetes capou?,
josos, caso em que estaria bem despachado; — e os senhores cosg•
ferentes Alfredo Seabra e Dr. Luis Trindade subscrevem o adenej
guinte parecer do senhor ponferente Euganio Pou,r9.11eli alem doei j
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Deehada a mercadoria, de vez que a Tarifa (art. 1.866 da classe
$5) especifica: "Capachos ou tapetes esponjosos". O senhor ins•

lyetor decidiu de acordo com a maioria.
N. 140 — Société Anonime du Gaz de Rio de Janeiro — 505 —
7JespacLua pela nota n. 108.560, de 1937, objetos físicos não ciasleificados, de metal ordinário, da taxa de 11$400 por quilo, do artigo 1.657, da Tarifa. O conferente Sr. Amanho de Noronha teve dúyida sobre a respectiva classificação, por lhe parecer tratar-se de
[obras de ,,,rata com partes de cobre, da taxa de $200 por grama, com
)0 abatimento de 30 To, do art. 893 e nota 230. da Tarifa. A Gomisto da Tarifa, apreciando a presente questão e tendo em vista a
análise do LL:—ratório Nacional — laudo n. 268, de 28 do mês expirante, que demonstrou ser a mercadoria analisada, repre intada por
[objeto metálico, parte branco argentino e parte amarelo-ouro, pre'Ominando a parte branca-argentina, na parte branca-argentina,
con.stituLla por uma liga ternária de cobre, niquel e zine_, com precobre (cobre branco — pi'ata alleman-arg: tan, etc.),
doreinãn
O na parte amarelo-ouro por uma liga de cobre e zinco (latão). sendo
conjunto envernizado com verniz de nitro-celulose, — por unanivotos, considera a mercadoria em causa bem despachada
-3r A- Pilda&
!como' objetos físicos não classificados, de metal orcli 'rio, do arLigo 1.657, da 30 classe da Tarifa e twra. de 113400 por quino.
decidiu.
*to senhor inspetor rt,:. '
N. 141 — Sociedade Nebiolo — 49.578 — Despachou pela nota
Ni. 95.1, . de 1937, • ' • silie manuais não clusificad s para art s
• ofícios, taxa de 2,36CC por quilo, art. 1.859, da classe 34' da TaOrif- . O confe.ante Sr. Eugênio raurchet in., e e r -ti a classificação
por não se tratar de utensílios manuais não c:assificados para artes
)e ofícios pc's a .nercadoria representava graneis de zinco, ist) é, artefatos de uso e tirografia, desti7— ios a rece er a composição tipográfica, ii-itc3 da formação da pagina. Por isst, classificou a mercadorla no et. 733 da classe 19' como obras naa classificadas, nã,o
'pealficv!as de zinco, simples, taxa de 103400 por quilo, peso legal.
Ort. 733/3. A Gomis:- - o da "2arifa, aprecia. lo a pror.,nte questão, e
tendo em vista o ofício n. 191, do 21 do mês próximo —mio, da
'imprensa Nacion 1, comunicando que, segundo o parea.r dos técn:__,
daquele estabelecimento, se trata de dtensílio ianual para artes e
Ofícios, com emprego em tipografia, por unanimidade de --otcs, subscreve o ,,,dinte pana do senhor conferente Euclicles de Carvalho:
"De ac rdo com os técnicos da Imprensa Nacional, 1 .a . ,-se
"utensílio: manuais para artes e ofícios, com emprego em tipo6ratia.
-ter ar'3,m deBem -:espachada, Dois, a mercadoria." O senhor
consklerando a mercadoria em causa como utensílios manor.is
não cla_:ificados, para artes e ofícios, do art. 1.839, classe 4' da
trarifa e ;..axa de ;$600 por quilo, ,.eso
Bec, •taria da Comissão de Tarifa da Alfande ga do Ri:, Ge Jateiro, 21 de dezembro de 1938. — Luiz Sim6es. oficial administraOvo, secretário.

omissão Encarregada da Liguidaerm da Divida Flutuante
b$LAçÃo Dos PROCESSOS JCICADOS NA SESSÃO DE 7 DE DELE,mPRo

ne 1938

•

Processo 13.255 — 1923 — 3:7203000 — Carolina Antunes
Silva. — Procedente 2:7903 e improcedente 93030004
Processo 13.630 — 1923 — 3:2343500 — Rodolfo Barbieri.
Procedente.
Relatados pelo Dr. Floriano Reis:
Processo 1.425 — 1928 — 6:2783000 — Comp. de Navtiração
Lloyd Brasileiro. — Procedente.
Processo 3.262 — 1930 — 16,:991$600 — José Maria Ribeiro de
Castro. — Procedente.
Processo 3.433 — 1930 — 1:7603000 — José Clemente da.9i1va. — Procedente.
Processo 12.073 — 1923 — 12:500$000 — Emiliano Velleda.
— Procedente 6:2503 e improcedente igual quantia.
Processo 13.603 — 1923 — 21:2253000 — Marcos Franco Cavalheiro. — Procedente 10:6123500 e improcedente igual quantia.
A Diretoria da Imprensa Racional, de acordo com a legislação em
vigor, sé registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercido
de 1939, mediante pagamento da importincia correrpondente ao período . de 12 meses. na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas.
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é facultado ragar o custo da assinatura, computado já o desconto de
30 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 28000.

Ministério da Marinha
Tribunal Marítimo Administrativo
PROCESSO N. 241
AGoRDÃO

Abalroamento. Dois vapores que navegam em rumos que se cruzam
com risco de abalroar. Considera-se culvado a quele que, avistando o outro pelo seu próprio boreste, não guina para dar-lhe
franco caminho, procura cortar-lhe a proa, manobrando em
i..esacordo com os sinais que faz.
Infração dos arts. 19, 22, 23, 28 e 29 do Regulamento para
evita? abalroamentos no mar.

Vistos, relatados e discutidos os autos...
Relatado pelo Dr. Felizardo Leite Filho:
No dia 27 de junho de 1937, pouco depois das seis horas, na
' Processo 2.603 — 1930 — 9603000 — Horácio de Gusmrie
barra de Santos, próximo à boia da Ponta dos Limões, abalroaram
— Procedente.
os vapores "West Selene", americano, e "Lages", brasileiro. O priRelatados pelo Dr. Álvaro Bomilear:
meiro, de 5.940 toneladas brutas e 410 pés de comprimento, da
da American.Republics Lines, pertencente à Marítimo CommisProcesso 2.028 — 1927-30 — 41:7933600 — Comp. Telefó- frota
sion
dos
Estados Unidos da América, era comandado pelo capitão
oca -Brasileira. — Procedente.
Edwards e procedia de Buenos-Aires e MontevIdéo
Processo 2.183 — 1930 — 1723900 — Rede Viação Sul Minas. John Thomaz
com carg a de vários gêneros. O segundo, de 5.472 toneladas brutas
Procedente.
e 421, 9 pés de comprimento, pertencente ao Lloyd Brasileiro (PaProceso 2.721 — 1930 — 9:5003000 — José Euclides Caracas. trimónio
Nacional), era comandado pelo capitão de longo curso
effle Procedente.
José Moreira Pequeno e procedia de portos da República Argentina,
Relatados pelo Dr. Floriano Reis:
carregado com trigo em grão destinado a Santos.
Processo 2.633 — 1930 — 2:5633100 -- João Lennbardi,
Depois de chegarem ao porto de Santos foi instaurado o inquérito regulamentar pela Capitania dos Portos, tendo prestado dePrOeedente.
poimento tripulantes de ambos os vapores, bem como práticos e
Processo 3.422 — 1930 — 1:3503000 — Manuel 'robias.
Procedente.
pessoal da praticagem.
Processo 3.464' — 1930 — 2003000 — Francisco Coelho da
Estão nos autos: o termo de vistoria procedida pela Capita4=s"jeOns eca — Procedente.
nia para constatar as avarias sofridas pelo "Lages" e indicar os
Processo 3.686 — 1930 — 5:5503000 - Atlantio Refining Co. reparos provisórios,, cópia da ratificação do Protesto Marítimo feito
¡DL Brasil. — Procedente.
pelo comandante do "West Selene" e o translado da vistoria "ad
Processo 3.676 — 1930 — 2313000 — J. Rabelo & Comp.
perpetuam rei memoriam" requerida pelo comandante do "Lages".
Procedente.
Os peritos verificaram que as avarias do vapor "Lages" estaProcesso 11.207 — 1923 — 2:5803000 — António Machado da
vam localizadas no costado de bombordo e à meia-não, interessando
0311va. — Diligência.
chap as abaixo da linha de flutuação, sendo avaliados em cento
Processo 12.043 — 1923 — 5003000
Carlos do Amaral Mo- as
e oitenta o cinco contos vinte e quatro mil e oitocentos réis
— Procedente.
(185:0243800) os reparos necessários; as despesas com combustivel,
soldadas, etc., foram avaliados em setenta e sete contos oitocentos
RmAçÃo.Dos priouEssos JULGADOS NA SESSÃO DE 9 DE plummn
e eincoenta o um mil novecentos e vinte réis (77:8513920).
DE 1938
Da carga que transportava o "Lages", 441 toneladas de trigo,
estavam avariadas e o valor foi arbitrado em trezentos contos de
Relatado pelo Dr. Felizardo Leite Filho:
'Processo 2.217 — 1930 — £ 583-6-8 — E. G. Fontes ct Cemp, réis (300:0003000). Os mesmos peritos verificaram que as avarias
do "West Sele-no" eram na roda de proa e chapas adjacentes, pro1, n Procedente.
N-avelrnente atá abaixo da linha de flutuação, o que só poderia ser
Processo 11.615 — ins
7:35.0$0,00 — Manuel Geraldo tfe bem examinado estando. o navio em dique. Arbitraram
em 500 (1,5— Procedente.
lares Dor dia, a; 12, , rdas e dares. lucros eessantes, soldadas, etc.. ry
1. • 617
Processo
19
_ .1 1 in álartins. — o vapor "West Solene - , nío tendo havido sobre-estadia em S:
ataRecionEe.
para a vistoria
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A Procuradoria junto ao T.M.A., representou contra os capitães John Thomaz Edwards o José Moreira Pequeno, respectiva-

. mente, comandantes dos vapores "West Selma" e "Lages" o tambern
contra Sebastião Antônio do Couto, prático a bordo do "Lages".
Na instauração do processo depuzeram dois tripulantes do
"Lages" a ares:arara dapoimento ressoai UllliJOS os(•( n inanfiantes.
Estes • por intermédio dos advo gados, apresentaram razões de
defesa, anexando gráficos em -mapas do local do acidente, com as
posições relativas aos dois va pores, antes e no momento do abalroamento.
Isto posto:
Verifica-se,
a) quanto ao vapor • "West Solene" — que chegou à barra de
Santos, parando a máquina próximo à boia exterior (centro) às
5 horas 0 . 54 minutos; manobrou com a máquina, várias vezes; para
manter a referida posição e aproado ao eixo do canal. Por duas
vezes, com intervalo de quinze minutos, manobrou em direção ás
lanchas de práticos que sair= a barra. Supôs o coman'dante que
elas se dirigissem para o seu navio, o que não fizeram, indo a primeira atracar ao vapor "Lages" que estava ancorado próximo à
Ilha das Palmas e a segunda, dirigiu-se para o vapor holandez
"Lekhaven", que após receber o prático entrou no canal. Notou que
o vapor "Lages" suspendeu do local onde estava ancorado, manobrou por boreste o encaminhou-se demandendo a entrada do
canal. Em vista do prático não haver che gado e, para ião pertubar
a navegação, resolveu o comandante do "West Seleise", dirigir seu
navio para o largo, o que fez com a máquina "toda força adianto"
e leme carregado a boreste. Avistando o "Lages" navegando em direção à entrada, assinalou "dois apitos curtos", sinal que repetiu
cerca de 1 1/2 muuitos depois, porque o "Lages" não respondera
aos sinais. Declarou o referido comandante que pretendia passar
pelo "Lages", boreste com boreste. Notando logo que o outro navio
não guinava- para bombordo e sim para boreste, ordenou máquina 'toda força atraz", confirmando esta manobra com "três
apitos curtos". O "Lages" respondeu a este sinal parecendo-lhe que
dera "atraz" por alguns momentos mss que logo depois continuara
"adiante", vindo chocar-se com o rastado de bombordo contra
a roda de prda do "West Selene". Declarou que a máquina movirnentou-se sempre "atraz" 'até após o abalroamento. Que a carga
do seu navio, nada sofrera, assezar de notar que ambos os vapores
havia • s; ficado com avarias. Seguiu oara o porto com o prático a
bordo.
.
b) quanto ao vapor "Lages" — chegou à barra da Santos, ancorando às 5 horas, a W da ilha das Palmas. Às 5 horas e 55 minutos
cóm o prático Sebastião do Couto a bordo, suspendeu fazendo a manobra por. boreste aproando à entrada do canal. Declarou o comandante José Moreira Pequeno que avistou o vapor "West Solene" que,
permanecia estacionário, próximo à boia de fora, aproado ao canal.
Navegava em franca navegação, com a bola da Ponta dos Limões
por boreste, quando ouviu dois a p itos curtos emitidos pelo "West
Baiana". Dada a POSiert0 em que estava, aquele vapor, o sinal feito
indicava q ue ele guinava para bombordo ou se mantinha encostado
para o lado das bolas pretas da barra, deixando portando caminho franco. Prosseguiu, ouvindo novamente o mesmo sinal de apito. Nesta ocasião notou Que o "West Setena" guinava para boreste
trazendo muito seguimento adiante, contrariamtnte aos sinais que
havia feito. Corn o sinal de três apitos curtos feito pelo "West
&iene", respondeu com sinal idêntico, ordenando "máquina atraz
toda forca", estancia o leme carregado para boreste. O vapor americano veio cliocar-sa de raspão com o talha-mar contra o costado
de bombordo do "Lages", produzindo o arnolgamento de várias chapas abaixo da linha de flutuação. Sondados os porões, constatou-se aue o n. 2 fazia água, ordenando que as bombas funcionassem esgotando o porão. Seguiu para o porto, providenciando se/Te o salvamento da carga.
e) da análine do que consta dos depoimentos dos autos, veririca-se que o "West Setena", na posição em que permanecia próximo
às bolas externa do canal, não interferia com a navegação de outros
navios e poderia ter ali ficado até a chegada do prático do porto.
tanto que o vapor "Lekhaven" que chegara depois, recebeu o prático e seguiu para o porto.
O comandante do "West Selene'', em seus depoimentos, disse
que deu o sinal de "dois apitos curtos", guinou para bambordo afim
de passar mais encostado à ilha das Palmas para deixar livre a passagem para o "Lages" que estava pelo seu boreste. (f Is. 32-v).
Pelos gráficos que o mesmo comandante juntou aos autos, notase que o "West Selene" sempre guinou para boreste; no protesto
marítimo que ratificou disse o mesmo comandante a fls. 49 "rumou
ao mar, às 6 horas e 19 minutos, dando toda velocidade adiante JOM
o leme todo à direita". Nas declarações que fez ao Sr. viee-sônsul
a1nericano disse a, fls. 51 e 52: "6-19 1/2 toda velocidade para
frente, leme todo à direita, dirigindo-se ao mar para evitar interferência no canal".
("6:19 1/2 full ahead, helm hard right, procceding to sea
to avoid channel interference"). No extrato do diário náutico do
vapor "West Selene" consta o seguinte: "6-19 1/2 toda velocidade
para frente, leme toda à direita, endereçando-se para o mar para
evitar interferência no canal" (fls. 54); a fls. 60, no depoimento
prestado perante o Juizo Federal em Santos declarou o mesmo comandante: "começou a virar para aproar partia o mar largo, que
'mor "1P""9 o qual , Por duas aezas
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consecutivas e com pequeno intervalo, deu dois avisos, de dois apitos
cada um, significando que se dirigia para a sua esquerda para passsar
pelo lado aireito do "Lages".
O Sr. Oinuaas Beke, imediato do "West Solene" disse a ils. 62
perante o inestS
o Juizo: "percebenuo claramente que o seu navio
virava para u lado do mar''; que os dois apitos significavam que o
s West Selene" ia passar peiu lauu direito do "Lages".
O Sr. Charles li. Swimin, quarto oficial do mesmo navio, declarou a fls. 63, "o "Vs'est Solene" éomeçou a virar para aproar e
tomar o largo, etc.".
O marinheiro Davi Brown, tannbern do "West Selene", declaro,'
a fls. 65: "começou então a virar para se dirigir ao alto niar, e nessa
ocasião apareceu o vapor "Lages" que vinha em direção ao porto,
que então o "West Setena" deu ecos sinais de dois apitos cada
um, etc.".
Roland Fortin, marinheiro, diz a fls. 66: "que o vapor "West Solene" virava para o alto mar, quando siu o vapor "Lagea";. navegando em demanda do ancoradouro".
O prátito Constantino de Azevedo, a fls. 182, depôs assim: "ClWarier
quando o "West Setena" deu dois apitos estava aproando para fora, •
para o mar".
• Salvador da Costa Golfinho, motorista da lancha da praticagem,
disse a fls. 183 e 184: "que entre o vapor 'americano e o balisamento
de luz vermelha, não havia espaço suficiente para o vapor nacianal
entrar no canal que conduz ao porto, isto porque o vapor americano
vinha apertando o vapor nacional, diminuindo o espaço livre, espaço
mais que suficiente para a passagem do "Lages", se o vapor americano tivesse consersado sua linha; que gemia° se deu o sinistro o
"West Selene" estava virado para aproar para mar alto, tendo alia
prôa em direção para a ilha das Palmas e a Opa para terái".
Antônio assines Couto, marinheiro da mesma lancha, decrara
a fls. 185: " que o vapor nacional navegava junto da baia Veiavalha o teria passagem franca si o vapor americano se conservasse
parado ou não tivesse guinado para o lado do vapor "Lagès". A
distancia entre a bola exterior e a da Ponta dos Limões é dó 1.3a0
metros, portanto não havia necessidade que o "West Selene" viesae
manobrar até as proximidades desta última baia.
O comandante do "West Solene", foi imprudente, avaliando
mal o avanco que trazia o seu navio, guinou contrariamente aos
sinais que fez e só ordenou atraz toda força no último momento.
Não ha dúvida aue foi a velocidade excessiva com que manobrava,
a causa do abalroamento, pois lhe competia deixar livre o caminho
ao navio que. avistara por seu boreste, e nunca passar pela proa do
outro que vinha em franca navegação para o canal,
O art. 19 do Regulamento Internacional para evitar abalroamento no mar a plica-se a todos os casos, quando diz: "quando dois
vapores navegarem em rumos que se cruzem, de modo a haver
risco de abalroamento, o navio, que pelo seu práprio boreste tiver
o outro, desviar-se-à do caminho desse outro". •
O "Lages" era avistado pelo "West, -Setena", nas condições
acima, portanto o artigo 19 do Regulamento era imperativo, considerando-se que o tempo era claro, pleno dia, vento brando e maré

de pouca intensidade, nada impedindo, atentas as circunstâncias,
a aplicação do regulamento.
O Art. 21 diz: "quando em virtude de qualquer destas regras.
um dos dois navios tenha de se desviar do caminho, conservará
o outro seu rumo e velocidade".
O "Lages", a quem competia manter o rumo e a volocidade
que trazia, jamais poderia prevêr, segundo os sinais feitos pela
"West Selem)", que este guinasse em sentido contrário e ViM14

obstruir a passagem no canal.
Quando o "West Setena" apitou por duas vezes, considerpu que
o caminho não estava franco, deveria ter parado a maquina &noites
tentar passar pela prôa do outro, nua tinha, direito a prosarguir.
Desde qui. o vapor "Lages" não aspa:meu aos sinaisa'a.
mandante do "West Setena" deveria ter parado a máquina e r rts
nobrado convenientemerte, até que a davida sobre a nasa
•
outro estivesse dissipada. Si o "Lages", não tivesse ta : 1.0
fez, carregando o leme para boreste e invertendo a marcha.
consequências do abalroamento teriam siao mais gsaves. O "W,
Solene", com a máquina trabalhanoo atraz, assinava rara k'Ve,'
o assim abalrou o "Lages" de raspão, de vante para ré, tal (Amostra o talhamar do "%Vesti Solene" torcido para ticaabortio. 'alar
O Art. 22 do Regulamento, estabelece: "teclo o navio, que a
estas regras se achar obri g ado a se desviar do caminho do outro
verá, si as circunstâncias o permitirem, evitar miar a proa •
esse outro".
Não havia circunstância alguma, dado o espaço ampla faias
do caaal, para que o "West Selene" procurasse passar pela paal
do "Lages".
O Art. 23, diz: "todo o navio a vapor que por estas regras
ao achar obrigado a se desviar do caminho do outro deverá, em
se aproximando desse, diminuir a marcha ou si necessário parar
ou inverter o seu sentido".
O comandante do "West Selene", só parou a máquina e inverteu
a marcha quando muito próximo do "Lages" e tão mal avaliou o se-

guimento de seu navio, que só um minuto após, tocou o sinal de emer-

gênc:a atm.
Nova infração cometeu o comandante do "West Setena" quando
declarou que o sinal de dois apitos curtos indica va que passaria háreste com boreste pelo "Lages",
No art. 28 lê-se: "Nd caso de navios se avistsrem reciprocarnenta,
um nasio a vapor, navegando, ao executar com; ..; nl ' n
iquandc
exiginif, petas presentes rewras, indicará o R au
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tenha de manobrar) pelos seguintes sinais feitos com apito ou sereia,
a saber: dois sons curtos: estou guinando para bombordo... etc."
Os sinais sonoros indicam manobras exeeutadas imediatamente e
nunca a situação em que estará o navio depois de executadas.
Ainda no art. 29, lê-se: "Nada do contido nestas regra) desculpará
qualquer :avio, o seu armador, capitão ou tripulação das consequênelas de aescuido ou falta de trazer luzes ou razer os sinais ou t er boa
vigilância ou tomar as precauçaos que poss en ser exigidas pela prática ordinária de navegação ou por circunstenciae especiais do caso".
No case presente, talvez a precaução de largar os ferros, tivesse
evitado e abalroamento. Mas, na proa do "West Seliine" pinguem
estava que pudesse fazer tal manobra, (mane° fosse, ordenada.
O imediato, estava na coberta subindo eara c) passadiço logo que
ouviu os apitos, depoimento a fls. 82. O \ t rn e t r e, dormia em
seu camarote, como se lê a - fls. 36 verso e nada-sabia e não sentira e
choque.
Do exposto, •
Considerando que as causas, extensão, natureza e eircunstáncias
"do abalroamento estão esclarecidas e determinadas:
ema Considerando que da parte do comandante do vapor "West SeIene", se verificaram as instruções do Regulamento Internacional para
evitar abalroamento no mar, nos seus artigos 19, 22, 23, 28 e 29;
Considerando que, o referido comandante, que deve ser um oficial experimentado, avaliou inal o perimes de evolução do seu navio;
Considerando que si o comandante do "Lages", no momento em
que notou a manobra falsa do "West Seiene a tivesse guinado para
bomoordo, iria fatalmente abalroa-lo; infringindo o que ordena o regulamento, que manda conserva o rumo a velocidade;
Copsioerando tudo o que dos autos consta;
Arerdarn os juizes do T. M. A. pelo voto de desempate do Exmo.
Sr. Presidente, considerar culposo o abairoarne.nto entre cs vapores
"West Selene" e "Lages" julgando o capitão Joh Tomaz Edwards,
como incurso na letra "f" do art. 61 do Regulamenta do Tribunal
Marítimo Administrativo, impondo-lhe por isso a milita de um conto
trezentos e setenta e cinco mil reis (1:3/5$000), isentando de qual'quer iesposisabilidade o capitão José Moreira . Pequeno do "La ges" a
prático do mesmo navio Sebastião Antônio do Couto. P. I. C. R.
Çustas aex lege".
e Sala aas Sessões do Tribunal Marítima Administrativo, em G de
:deu:edito de 1938. — Dario Paes Leme de ('astro, vice-almirante,
presidente., — Francisco. José da Rocha, relator. --Coeles Lafatiette
Bezerra do Miranda. — João Sten Gonçalve.ã. Raal ilome.49 AntOles
Braga.

Fui rresente. — Lima Junior, procurador junte ao T. SI. A.

pelo diretor doa Serviços de Remonta e Veterinária, um Depósito!
de Reprodutores, com o seguinte efetivo em pessoal:
1 major ou capitão de Cavalaria — Comandante;
1 capitão ou 1° tenente da Cavalaria — Ajudante;
1 1° tenente maieo;
1 10 ou 2° tenor-te veterinário;
1 10 ou 20 tenente de administração.
— Contingente igual ao do Depósito de Remonta de Valença.
2) Fica o direa r dos Serviços de Remonta e Veterinária autorizado a aproveitar os animais e o material existente no Depósito de Remonta de Valença nos outros estabelecimento, assim como
a transferir as prat ee do seu contingente.
3) Até a últimação da colheita, será mantido o pessoal necessário.
4) As dotações orçamentárias que lhe foram atribuidas serão
transferidas para o Depósito de Reprodutores a ser creado.
5) Para efeito de vencimentos, até o final cumprimento deste
ordem o diretor dos Serviços de Remonta e Veterinária fará adir
o pessoal do depósito extinto ao estabelecimento que julgar mais
conveniente. — General Euriee G. Dutra.
6) As presentes determinaações entrarão em vigor a partir de
1 do janeiro próximo vindouro.
RETIFICAÇÃO

No aviso n. 900, publicado no "Diário Oficial" de 22 do cora
rente, páginas 26.136 e 26.137:
Onde se lè:
69 — São Salvador — 21950 — $400 — $100 — 31450 — $000.
Leia-se:
69 — São Salvador — 21950 — $400 — $100 — 3$450 — $600.,
Onde se lê:
74 — Belem — 3$300 — $400 — $100 — 31850 — $600.
Leia-se:
74 — Belem 3$350 — $400 — $100 — 3$850 — $600.
Despachos
Dia 20 de dezembro de 1938
Foi conrec:ido asilamento às praças da Marinha, Luiz Ferrete
ra, cabo n. 1.744 — PE-FL e Arlindo Raimundo Castro, 2' classe,
n. 5.842 — PE-CM.
REQUERIMENTOS

PAUTA DE JULGAMENTO

Acha-se em pauta de julgamento na sessão de 2G do corrente
rnés e ano, o processo seguinte:
N. 291 — Referente ao abalroanieuto havido entre o vapor
Inglês "Natia" e o vapor norueguês "Borga", ocorrido em 18 de
dezembro de 1937, no porto de Santos, Estado de São Paulo. Com
-representação da Procuradoria junto ao Tribunal contra os comandantes dos dois navios Alfred Murley e Gabriel Cappelen, e os dois
práticos de ambos os navios, Nicoló Cervato e Alfredo de Carvalho- Sena.
Secretaria do T. M. A., em 23 de dezembro de 1938. — Gilberto
de Alencar Saboya, Secretário.
1 A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
'rigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao pe/là° de 12 meses na Tesouraria da Imprensa Nacional, á rua 13 de
)1a5o, ao mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas re•
papt
• ições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas,
idosas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários piialicos federais, estadoais e municipais é faevitado pagar o custo da assinatura, computado Já o desconto de
a que têm direito, em duas prestações semestrais de 24000.

Ministério da Guerra
DESPACHOS DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Dosolina Figueiledo dos Santos, viúva do major Manual Augusto dos Santos, pedindo promoção de seu falecido marido e consequente melhoria de reforma. — Arquive-se.
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO DE ESTADO DA GUERRA

Dia 20 de dezembro de 1938
Avisos:
. Ministério d Guerra — Rio de Janeiro, 20 de dezembro de
1988. — Aviso n. 898.
Sr. diretor da Diretoria Provisória das Armas:
Afim de atender às necessidades do serviço, determino:
1) Fica extinto o Depósito de Remonta de Valença e criada,
substituição, no Estado de São Paulo, em local que for escolhido
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Dácin Vgnolo, 1° cabo do Parque Central de Aeronáutica, pe.
dindo asilamento. — Em face da legislação atual concedo asilamenta.
Esperança Feri eira Ribeiro, viúva do taifeiro de 3 classe,
Luiz Gonzaga Riacho, pedindo lhe sejam concedidos os favores
do artigo 54 das Instruções para o Asilo de Inválidos da Falaria,
aprovadas pelo decreto n. 2.274, de 20 de junho de 1938. — Indeferido, por falta de amparo legal.
Eugênio de Andeade Oliveira, pedindo seja adquirida pelo Mie
nistéric da Guerra uma embarcação, tipo "Saveiro", de propriedade do requerente. — Arquive-se.
José Augusto. soldado do Grupo Escola, pedindo asilamento.
— Em face da legislação atual concedo asilarnento.
José Pereira da Luz, pedindo asilamento e pagamento de sol.
do e vantagens da asilament,o, de 1906 até apresenta data. — Coo.
cedo asilamento, devendo o interessado perceber apenas a etapa
normal a que tem direito o asilado aquartelado (art. 27, do dee
ereto 2.778. de 20j-111938).
Jorge Muraba, cabo, fuzileiro naval, asilado, pedindo &ande-,
rência de residência, da Capital Federal para o Estado de São Paulo.
— Deferido. Despesas por conta própria.
cabo reservista, do 1° Regimento
Odildo Batista de Jesus,
de Infantaria, pedindc asilamento. — Em face da atual legislação,
concedo asilamento.
Rolando Benrique Guarani, 30 sargento reservista do extinto
53 0 Batalhão de Caçadores, pedindo retificação de nome. — Apre.
sente justificação judicial e volte, querendo.

r

EXPEDIENTE DO CHEFE DA DIVN.ku DO EXPEDIENTE DO GABINETE DO
IV :ermo DA GUERRA

MI•4

Oficias:
Dia 20 de dezembro de 1938
Sr. diretor da Imprensa Nacional, solicitando providências no
sentido de .serein renovadas III assinaturas do "Diário Oficial" e "Dia.
rio de Justiça", no ano de 1939, para a Auditoria da C Região Militar,
com a remessa de dois exemplares de cada edição. (Oficio n. 2.922) e
Serviço do Pessoal Civil

Recit erimentus:
wiávio ,s:meão 1' Silva, mensaiista da Fábrica de Pólvoras e Ex.
plosivos de Piquete, pedindo de nome. — Faça prova, Pe-'
rante o Ga'llnete de Identificação deste ministério, cle que Otávio Simeac, da Silva é o iresinn Otávio Simeão do Nascimento.

▪
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preenchimento de grande número de vagas verificadas LUIS tao,•át3
ATOS Ou CHEFE DE SERVIQO
das diretorias geral e regionais do Departamento e0S Corvejes o
Foâ mandado publicar:
Telégrafos.
Encaminhava, assim, tom o parecer favoravel da Comissão do
Em 23 de dezembro de 1938
Eficiência,,a
proposta original formulada a 22 de março pelo diretor
corrente,
1
do
A demissão, por abandonc do servigo, a contar de
geral
do
Departamento.
do civil diarista, Pedro Manuel Porfirio, que servia no 3° Regimento
A proposta envolvia admissões de duas naturezas: — admissão
de Aviado, em Canoas.
dita, dos que iriam prestar, pela primeira vez, s-us
O seguinte despacho do Sr. presidente do D. A. S. P., datado de .própriamente
serviços ao Governo, o admissão dos que iriam ocupar vagas nas
19 de dezembro de 1938, exaradc no processo de vários concursos tabelas, sob a fórma de melhoria de salários.
realizados na Fábrica de Cartuchos de Infantaria, e originado pelo
o primeiro caso, o extinto Conselho Federal do Serviço Pú.
oficio ri. 1.798, de 19 de outubro.de 1938, daquele estabelecimento. blicoPara
Civil
entendeu indispensável a imediata apresentação dos rioP.
opina
pelo
aproveitamento
dos
clas— "De acordo. O D. A. S.
eumentos
discriminados
no ,artigo 18, do decreto-lei n. .240, de 4 de
sificados nos concursos examinados nestes processos, porque essa so- ,fevereiro de 1938, opinando,
favoravelmente, quanto aos
lução atende aos interesses superiores da administração. Pelos que iriam obter melhoria de portanto,
salário e que já eram servidores do
mesmos motivos. melhor examinact. a questão, reconsidera as deci- _ •Departameneto, com a documentação
anteriormente apresentada.
sões anteriores. contrárias à pretensão de outros interessados, tamAprovado por Vossa Excelência o parecer do Consllbo, deveria
bem classificados nos referidos concursos. Encaminhe-se o processa- a melhoria
de salário tornar-se efetiva, sómente a partir da ~a
do ao Ministério da Guerra, cem a urgência que o caso requer".
•
do despacho de aprovaeão, isto é, a partir de 27 de maio último.
Sucedeu,. entretanto, que, logo depois do pronunciamento favoDiretoria de Intendência da .Guerra
revel da Comissão de Eficiência, o diretor geral do Departamento,
em portaria de 31 de março, mandou dar exercício a todos, pois deAIOS DO SIt. DIPETOR
veriam atender a serviços de imediata execução, na maioria, em
direto contato com o público, ou envolvendo o seu máximo interesse
Por portaria de 17 do corrente:
nas comunicações postais-telegraficas. .
I — Rétificação de transferência:
Agiu o diretor geral na plena conformidade das e,xl,gèncias do
- Foi retifieada, em nome do Sr. ministro da Guerra, a transfe- seeviço público, pois as vagas que figuravam nas tabelas de mensa- rência do 2° tenente de admnistraeão. Tedgenes Durval Pereira Lima, listas dos numerosos cetores do Departamento subiam -a mais de
da R° B. I. A. C., Iara o C. P. O. It. da 8 R. M. e não para o Q. seiscentas, representando um desfalque de quasi 10 o do pessoal
O. da mesma Região.
extranumerário previsto para atender a crescentes e inadiaveis encargos.
II — Transferências de oficiais.
• Estava èle na convicção de que poderia faz&lek, amparado no
Foram transfei idos, cru nome do Sr. ministro da Guerra, e por
art. 23, ris. 2 e 12, do regulamento - do Departamento, (deceeto
necessidade do serviço os seguintes oficiais de administração:
a) — P tenente lvan de Alboquerque Câmara, do S. C. T. para n 20.859, de 26 de de7embro de 1931) ., que lhe dão competência peca
o S. I. R. da 4' Região Milicir;
orientar os trabalhos do Departamento, tomar iniciativas o
b) — 2' tenente, Honoré oe Miranda, da 4° F. 1. para a Usina de
estabelecer diretriies para aperfeiçoamento e eficiência dos.
Bicas e,
serviços" (e. 2)
c) — 2° tenente convoca& Jaime de Almeida -Navarro, do C.
O. R. da Ra Reeião Militar para e Serviço Genttal de Transportes
"admitir, de;,ignar, transferir, dispensar,. punir • ou louvar o
do Exército.
pessoal, na fórina que a legislação em viger permitir." (n. 12).
— Por ato de 21 do corrente:
É de ver, porém, que a faculdade- conferida -àquele chefe de
•I — Transferências: de oficiais:
servieo nos dispositivos transcritos não poderiam ser invocada para a
Foram transferidos, em nome do Sr. ministro da Guer .a. e eer provincia que ad( toe, 1,or isso que' o decreto-lei n.. 240, de 4 cke
fevereiro último, atribui a admissão de extranumerários ao Ministro
_ necessidade do serviço, Os saguintes oficiais de administração:
— Capitão, Urbauo Paulino de Sousa, da 2° F. I.. Para o S. de. Estado (art. 16), mediante autorização do Presidente da Repúblico .
I. R. da 2" Região Militar: e,
b) — Capitão, Arcen Nogueita Valente, do S. F. da 2 li. M.,
. O ato do. Departaynento dos . Correios e Telégrafos, consubstilw.
pera a 2' Formação de Intendtneia. •
dado na portaria de rt de . marco último 'e publicado .no boletim de
serviço anexo, encontra explicação no fato de se tratar de uma lei
II — Transferência sem efeito:
nova, que ainda não estava, nos primeiros dias- da sua execução, es-.
- Foi tornado sem efeito, em nome do Sr. minietro da Guerra, a simileda pelos próprios chefes de • eerviço, acrescendo ainda a cirtram-à-rência do 2° tenente de edmin'streeão, , Mário ,Vergueiro Sil- cunstância de que eslava em logo o 'interesse de uma repartição de
vei:. da 4' B. I. A. C. para o E. C. À I. I., publicada no boletim en:argós numerosos, sendo igualmente números° o pugilo de auxiti. 148, de 29 dc junho último, desta D. I. G.
e•-•
liares que desfalcavaM as • tabelas' das-diferentes diretorias.
Requerimento despachado:
Tendo o Departamento, em ofício n. 12.880, de julho próxima
Antenor Ribeiro de Sousa, 1" tenente de administração, do H. M. findo, solicitado, à vila dos motivos já. expostos, aprovação do re• : -e- •
de Cruz Alta, pedindo a conversão de uni período de hospitalização em ferido ato, cumpre-Me submete-lo à Consideração de Vossa Exeeférias . .--- Deferido, de acordo com os artigos 4° e 5° das 'Instruções lênci p , transmitindo, 1 para'. melhor apreciação do caso, ,o processa
baixadas pela portaria _n. 88. de 11-2-937, quanto ao. período de 12 organizado a respeito nesta Secretaria. de Estado..
a 19-TX-938 (sete dias) em flue esteve.• realmente, hospitalizado, deRio de Janeiro, 15 de. setembro de . 1938. —,Joilo de Mendonça
vendo a conversão ser feita na forma rrescrita pelo parágrafo 1' da- Lima.
quele artigo das férias de 1937".
.• ,
Exmo.
Sr.
Presidente
da
República
— Em exposição de motia
legislação
em
A
Diretoria
da
Imprensa
Nacional,
de
acordo
com
.
.
vos ri. 14, de 26 de abril último, o Ministério da Viação e Obras Pú.
vigor, só registrará assinaturas dos orgacs oficiais, para o exercício blicas submeteu à consideração 'de • VosSri Excelência uma proposta
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao pe- de admissão de extranumerários-mensalistas, para o preenchimento
de avultado número .de vagas ocorridas nas tabelas das diretorias
- riodo de 12 meses. na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de geral
e regionais do 'Departamento dos . Correios e Telégrafos.
ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas re.A proposta original foi formuladay pelo diretor geral do Deliu*. •
partições arrecadadoras federais — Delegacias riscais, Alfândegas, lamento dos Correios Telégrafos em 22 de . março proximo findo.
A Comissão de Eficiência daquele Ministério opinou pela sua apro. n
Mesas de Rendas e Coletorias.
• nn•••

o•—•

Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é faeuitado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
SC ", a que têm direito, em duas prestações semestrais de 285000.

Essa proposta cógitava •
•

.

a) admissão dos ,que, extranhos ao corpo de pessoal extranumerário das diretorias geral e regionais dos Correios e Télégrafos
iriam ocupar nas tabelas ,as vagas iniciais de cada função;
G) admissão dos que, a título de aproveitamento e na forma dc
legislação em vigôr, -iriam prover nas: as vagas de categoria
superior, para o efeito de melhoria dè
Ministério da Viação e Obras Públicas
O extinto Conselho Federal do Serviço Público Civil, toznand*
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
conhecimento do assunto 'declarou que as admissões e melhoria*
Sr, Presidente da República — Em exposição de motivos n. 14, propostas teriam nue se subordinar aos preceitos' da nova legislas'
•
de 26 de abril último, submeti h consideração de Vossa Excelência cão sabre pessoal extranumerário, consubstanciada no decreto-lei
uma ptvposta de admissão do extranumerários mensalinas, porA o n. 240, de 4 do fevereiro ' 41111110.

1-1l,S111(.1 (11:jei Ar. (spr,r,
f25,
j
_ -O processamento C acÔrdo com o decreto-lei n. 240, conformo
opinou o Conselho, for-se-ia meliante a anexação à proposta dos
Apostilas do dia 23 de dezembro de 1938:
documentos enumerados no art. 18, quanto aos novos candidatos.
extinto
Conselho,
Vossa Excelência, aprovando o parecer do
No decreto de 9 de maio de 1938, que promoveu por antiguidade,
aceitou o ponto de vista deste e assim apenas as admissões que en- de acordo com o art. 33 da lei n. 284. de 28 de outubro de 1936, José
volvessem acesso ficavam isentas da apresentação de novos do- Sobral da Silva Morais, do cargo da classe "J", da carreira de "engecumentos.
nheiro" (DNPN e DSBF) do quadro I do Ministério da Viação e Obras
Na forma do já referido decreto-lei n. 240, a melhoria de sa- Públicas, para o cargo da classe "K", da mesma carreira e do mesmo
lário só poderia efetivar-se a partir da data do despacho de Vossa Quadro, vago em virtude de promoção do respectivo tiutlar. Osvaldo
Guimarães Santana.
Excelência, ou seja de 27 de maio do corrente ano em diante.
Como sensivel era o número de vagas, autorizou o Sr. diretor
Apostila:
geral do Departamento dos Correios o Telégrafos, em portaria de
31 de março deste ano, que aos candidatos pi:opostos fosse dado
O funcionário a quem se refere o presente decreto foi prumo\ iildr\
exercício.
em vaga resultante da promoção do respectivo titular, João Schaurn,
S.•rviço de natureza especial, como o das comunicações postais- e não na decorrente da promoção de Osvaldo Guimarães Santana, comer
telegráficas, ter-se-ia creado situação de sérias dificuldades se não está acima declarado.
fo.sse tomada aquela providência.. No decreto de 13 de abril de 1938, que promoveu por antiguiaalo
'O ato do Sr. diretor geral parece-me, pois, perfeitamente jus- de aLôrdo com o art. 33 da lei 284, de 28 de outubro de 1936, Joãck
Schaum, do cargo da classe "K" da carreira de "engenheiro" (1)NP1
tificado certo que ele visou o interesse público.
e DSBF) do Quadro 1 do Ministério da Viação e Obras Públicas, nartg..
A lei n. 240, de 4 de fevereiro proxinao passado, extinguiu efe- o cargo da classe "L" da mesma carreira e do mesmo Quadro,
tivamente a faculdade de admisão a titulo precário. Tão sensiveis_ em virtude da promoção do respectivo titular, Alvim Shimnielpteng.
fia= as transformações porque passou a antiga legislação de pessoal eoin ratado, que dificilmente, poderia a nova lei estar nos priApostila:
meiros dias de sua execução integralmente assimilada por todos os
chefes de serviços.
O funcionário a quem se refere o presente decreto foi pruil104
As ponderosas razões expendidas pelo diretor do Departamento vido em vaga criada pela lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, e t 11.4
dos Correios e Telégrafos e as considerações aduzidas pelo titular siderada aberta em 12 de abril do corrente ano, e não na vaga re.111-•
da pasta, levam-me a opinar, excepcionalmente pelo atendimento da tante da promoção de Alvim Shimmelpfeng, como está acima
solicitação, isto é, que as admissõea constantes da portaria. de 31 de rodo.
decreto de 9 de maio de 1938, que promoveu, por antigni,
março proximo findo do diretor do ' Departameno dos Correios e Te- dade,No
acôrdo com o art. 33 da lei n. 284, de 28 de outubro de 1926,
légrafos, produzam todos os seus efeitos a partir de 1 de abril do Pedrode
Caminha de Sá Leitão, rt, cargo da classe "J", da carreira da
corrente ano.
"engenheiro" (DNPN e DSBF), do Quadro I do Ministério da Viação,
E assim me pronuncio por estar convencido de que realmente e Obras Públicas, para o cargo da classe "Ir, da mesma carreira e
se teve em vista evitar embaraços abs serviços da nossa imensa réde do mesmo Quadro, vago em virtude da 'aposentadoria do resuecL
pistal-telegráfica.
titnlar, Francisco Mangabeira Albornoz.
Vossa Excelência, todavia, dignar-se-á de solver como julgar
Apostila:
ma is acertado.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1938. — A. de Sousa Costa.
O funcionário a quem se refere o presente decreto foi promovidd
em vaga resultante da promoção do respectivo titular Francisco Man,
Despacho do Sr. Presidente da República:
gabeira Albernaz e não da aposentadoria do mesmo, como está acima;
Aprovado. Em 21-12-938. — G. VARGAS.
(tecla rado.
No decreto de 9 de maio de 1938, que promoveu, por mereciiflen.-§
PORTARIA N.. 6.16,.
to, de acôrdo com o art. 33 da lei n. 284, de 28 de outubro de 136,,
lialley Nazaré de Sousa do cargo da classe "J" da carreira de "011.4
O Ministro de Estado dos Negócios da Viação e Obras Públicas, genheiro" (DNPN e DSBF), do Quadro I do Ministério da Viação d
em nome do Presidente da República:
Obras Públicas, para o cargo da classe "K", da mesma carreira e (IR
Atendendo ao que recjuereu a Rádio Sociedade Record.' de São mesmo Quadro, vago em virtude da promoção do respectivo 11.11ar,
Paulo, e tendo em vista o parecer da Comissão Técnica de Radio, João Sehaun.
•
constante do processo n. 27.451-1928,
Apostila:
Resolve aprovar a planta do novo .studio. da mesma Sociedade,
que com esta baixa, rubricada pelO diretor de Contabilidade da SoO funcionário a quem se refere o presente decreto foi proinavjd4
crc g : ,H.1 de I:stado deste Ministério, localizado no . 13° andar do pré- em vaga decorrente da promoção do respectivo titular Osvaldo
'Ia Conselheiro Crispiniano, esquina da rua 7 de Abril, na marães Santana, e não na resultante da promoção de João Schaun,
São Paulo.
cidade
como está acima declarado.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1938. — Erico Delantare
São Paulo.
Departamento de Aeronáutica Civil
;
(O: 8.275-23-12-938-188400)
PORTARIA N. 198
Serviço do Pessoal

O diretor do Departamento de Aeronáutica Civil, usando da de-4

legação de poderes que lhe foi conferida pelo aviso n. 1.822, de IQ
de junho de 1935, do ministro da Viação e Obras Públicas, atendendg
EXPEDIENTE DO SR. PRESIDWITE DA REPÚBLICA
ao que requereu o Aerolloyd Iguassú, S. A., concessionário dos ser-,
viços de navegação aérea a que se refere o decreto n. 23.878, de 3Q
Exmo. Sr,. Presidente da República. — Tendo em vistã o que de junho de 1933; e de acordo com o art. 59, do decreto n. 20.914
dIspbe o artigo 28 da lei n. 284, de 28 de outubro d 1936 e o artigo de 6 de janeiro de 1932, combinado com o art. 66, letra e, do Regula18 do decreto-lei n. 579, de 30 de julho último, tenho a honra de mento para os Serviços Civis de Navegação Aérea, aprovado pelo de-I
solicitar a V. Ex. a devida autorização para que seja posto à dispo- ereto n. 16.983, de 22 de julho de 1925:
sição da Comissão de Eficiência deste Ministério o escriturário da
Resolve aprovar o itinerário, horário e as tarifas da linha areal
classe "F", da Dretoria Geral dos Correios e Telégrafos, Nilo Dantas Curitiba-Jacarezinho, do Aerolloyd Iguassú, S. A., que com esta]
Palhares.
Rio de Janeiro, em 15 de dezembro de 1938. — 111j442 44_ Latagsy
São

Paulo.

Autorizado. Em 16-12-1938. — G. ".17.utoéta.

baixam assinados pelo chefe da Divisão do Tráfego deste deputam
mento.
714rtad9 l
Rio de Janeiro, 3 da dezembro cio 1938.,
diretor.
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IITINERÁR9,, HORÁRIO z . TAIREIRA A CM SR REMIU A PORTARIA1. . 19, JUSTA DATA

JutROU.OND IQUASWI

S. A.

~et. MOA CURITIBA --- JACiNRÈSINII0

Itineaário e horário
Volta

Ida
Distância
Knt.

Escalas

Rala....
&ca

Ir
Curitiba
1 jaguarlaiva

.....

Jacaresluho

Dias

Dias

2as

150

0
100

150

300

2as.

2as.

.
13.90

Horas
.

Jacaresínho
Jaguarlaiva

14.30
16.30

e....

3as.

8.30
9.33

.........,

3as.

10.30

*** ...1.1“...~.....

.

Curitiba.

3as.

,
Nota , - Escala facultativa em laguariaiva.
Tarifa de passagens
Jaguarialva

Escalas

COU ri t i ba84.4~.6. 4

n prjr•.• •

1508000 i

Jacaresinho
2208000
1608000w

Bases para aplkação da tarifa :
1*. — Preço de passagem por pessoa, inchando 11 quilos de bagagens, sendo o excesso de bagagem cobrado pefiefarita de encomenda.
2*. — As crianças de colo pagarão passagem na base de seu p eso calculada pela tarifa de encentendae. M eeteeçai até 33 quilos de peais,
Ocupando assento, pagarão meia passagens e as que excederem a 'esse Malte, pagarão pungem (ateira.
Tarifa de encomendas

1

Preço pot meio gene ou *Mo.
Divisão do Tráfego do Depuldniettio de Aetod4dlee Ctia. 14. ci_egegin de 1933.. Otair 4. Ote3214 Pek Ciagte;tii,IvIsCo.
3,333
3000004

a~a4 —

•

lw

sába,i,) - 24

DIAlau

xPEDIENT DO Sn. DIRETOR
liE

Requerimentos despachados'
11.
Dia 19 de dezembro de 1535
O ..1 ,_, rolloyd IgnassiS, S.A. requer seja considerado como nao.,
s tivadas por torça maior, algumas irregularidades do seu tráfego, po
de novembro. - Deferido. (Ref. 148-38.)
>secr Moreira da Costa Lima, oficial administrativo classe I,
I requer concessão de seis meses de licença especial, nos termos do
decreto D. 4?, de 13 de abril de 1935. - Deferido. .(Ref. 13.625-38.)
a
Dia 20
•
Carlo,' Joaquim Fonseca, ex .-funcioná:rio 'contratado de extinta
w Instituto de Meteorologia, requer certidão sobre o que constar a moi
.Certifigaa-so
=respeito com referênciR aos itens que enumera.
cp que constar. (Ref. 15.696-38.)
Ofícios expedidos
Dia 16 de dezemro de 1938
Ao Sr. diretor da Companhia Central Brasileira de Poma =AVitóória:
N. 5.414 - Comunicando requi,ição de pagamento de eontam
- Ao Sr. diretor da Navegação Baiana:
N. 5.415 - Comunicando requisição de pagamento de conta.
- Ao Sr. representante da Viação Férrea do Rio Grande do Stffirf
N. 5.416 - Comunicando requisição de pagamento de oontsi..
Dia 17
d.!
Ao Sr. ministro da Fazenda:
N. 5.418 - Solicitando pagamento de conta á "AtI/ló CorsseiÃ
Lima, na importância de P2:0008000. (Ref. 32-88.)
- Ao Sr. diretor de Contailidade da Secretaria de Estado de
Viação e Oras ri-dicas:
N. 5.419 - Remetendo 2 via de °sinta de Atílio Gorrelq Lima.
(Ref. 32-38.)
- Ao Sr. ministro da Viação e Obras Pillioas:•
N. 5.420 - Restituição telegrama do governador dõ, rada45_ 41
Minas Gerais. (Ref. 9.959-38.)
- Ao Sr. general diretor da Aeronáutico do Exerottof
N. 5.421 - Comunicando ter sido providenciada pelo ~ti Crub
do Brasil, a designação da comissão examinadora dos candidateis g
È pilotes civis do Aero Club do Paraná. (Ref. 13.402-38..)
Ao Sr. interventor federal no Estado de Golas:
N. 5.423 - Acusando o recebimento do °flato n.282, Õ neVoi*_
bro último. (Ref. 3.779-38.)
- Ao Sr. diretor presidente da Companhia Meiem' de /11~
gaçáo Costeira:
N. 5.424 - Remetendo ta via de empenho. (Red. 1.584-88.41
- Ao Sr. presidente do Acro Clube do Brasil:
N. 5.425 - Remetendo empenhos de desposa. .(aes. 14314-~
Dia 19
•
Ao Sr. diretor do Lloyd Brasileiree
•
N. 5.428 - Comunicando requisição de pegierhen40
Ware»;
N.• 5..529 - Idem.
._ Ao Sr.-superintendente da Ç.1 43Pechia
Gerrb_41 Pnl.! ali*
do Rio de Janeiro, Limitada:
N. 5.430 - Idem.
5.431 _ • Idem.
-- Ao Sr. superintendente da Companhia dei Carris, Lua Poaoa
eto Rio de Janeiro. Limitada:
N. 5.432 - Comunicando requisição de pagamento da uncitac
Ao Sr. ministro da Viação e Obras Públicas:
5.433 - Restituindo Propos ta da "Howitt Rubber C0r00rati00
.4
(Ilef. 2.641-38.)
- Ao Sr. diretor do Departamento Nacional de Satxlef
N. 5.434 - Referente a expurgo de aeronaves em Natal. :Met

33.483-3'8 . )
Ao Sr. diretor da Empresa Nacional de Fotografias Aéreay

Limitada:

N. 5.435 - Acusando e agradecendo a certa sem número, de i8
do más findo. (Ref. 2.034-38.)

- Ao Sr. diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado chi
Viação e Obras Públicas:
' N. 5.436 - Remetendo Ir via de empenhos ns. 302 a 307, de
47-12-38.
- Ao Sr. diretor do Tribunal de Contas:
N. 5.437 - Remetendo 2' via de empenhos ns. 30!2 a 307, de
17-12-38.
_ Ao Sr. ministro da Viação e Obras Públicas:
N. 5.438 - Referente ae licenciamento do 2' tenente da LX.A.
Alicio Gabriel de Carvalho. (Ref. 13.631-38.)
Dia 20
Ao Sr. diretor do Departamento doe Correios e Telégrafos:
N. 5.439 - Comunicando requisição de. paçamento de conta.
- Ao Sr. ministro da Fazenda:
-•
N. 5.440 - Solicitando pagamento de cent.&
ir'
à, Àliaua
r) madeii-as Folheadas Ltda., na frrpor'n.cia de 1:0505000. (Ret.

(Secção. I)

DezÉnnbro de 1938"

•
Ao Sr. diretor de Pontabilidade 04 Secretar ia de UM& 04
Miaolto e Obras Públicas:
N. 5.441 - Remetendo 2' via de conta da Aliança Comercial
de Madeiras Folheadas.
- Ao Sr. diretor da Secretaria da Santa Casa da Miseriedrdial
do Rio de Janeiro:
N. 5.442 - Comunicando requisição de pagamento de conta.
- Ao Sr. superintendente da Société Anonyme du Gaz de Ria
de Janeiro:
N. 5.443 - Comunicando requisição de pagamento de oontts
N. 5.444 - Idem.
N. 5.445 - idem.
N. 5.446 - Idem.
- Ao Sr. representante da Rede de Viação Paraná-Santa par
farina:

•:-

74. 5.447

- Idem.
Ao Sr. diretor da Rede Mineira de Viação:

N. 5.448 - Idem.
N. 5.449 - Idem.
- Ao Sr. superintendente da lhe Leopoldina Railway Company.;
Limitada:
N. 1.450 - Idem.
_ Ao Sr. diretor da Viação Férrea Federal Leste Brasileirot
N. 5.451 - Idem.
- Ao Sr. representante, da Companhia Mogiana de Estradas cx
Werro:
N. 5.452 - Comunicando pagamento de conta.
- Ao Sr. diretor-secretário do Tribunal de COntacr:
N. 5453 - Remetendo 2' via de empenho n. 308, de 19-1248.
- Ao Sr. diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado clà,
Cinto e Obras Públicas:
N. 5.454 - Remetendo 3' via de empenho n. 408, de 19-12-33..
- Ao Sr. diretor da Despesa Pública:
N. 5.455 - Solicitando pagamento de conta à São Paulo Railisay,
Onnapany, na importância de 272$100. (Ref. 7.171-38.)
- Ao Sr. diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado da.
Viação e Obras Públicas:
N. 5.456 - Remetendo 2' via de conta da São Paulo RaiDosa.y
flompany. (Ref. 7.171-38.)
.N. 5.457 - Remetendo 2' via de conta da Estrada de Ferro RN
oosabana. (Ref. 3.471-38.)
- Ao Sr. diretor da Despesa Pública:
, '4
N. 5.458 - Solicitando pagamento de contas da Estrada de Ferrã
porocabana, na importância de 1125300. (Ref. 3.471-38.)
- Ao Sr. presidente da Comissão de Eficiência do Ministério dl
fflaeão e Obras Públicas:
N. 5.459 - Restituindo, informado, o processo n. 1.102-38w
Fie(. 8.984-38 . )
EXPEDIENTE DO CHEFE DE DIVISÃO DE OPERAGGES

Dia 14 de dezembro de 1938
Ao Sr. diretor-gerente da S. A. Empresa de Viação Aérea Ricij
Prandense:
N. 5.349 - Comunicando concessão de carta de piloto de aeronan
Os recreio ou desporto, ao Sr. Rodolfo Wiesbauer. (Ref. 10.846-384
Dia 17
Ao Sr. engenheiro encarregado da 7' Região:
N. 5.422 - Referente à matricula elo avião tipo "Reansind
wortster", de propriedade do Sr. Guido Hauer.
EXPEDIENTE Do CHEFE DA DIVISÃO Do TRÁI•Gg

Dia 14 de dezembro de 1938
•
'Ao Sr. diretor-gerente do Aero Lloyd Iguassú,
N. 5.355 - Comunicando despacho do Sr. ministro, exarado ii41
pequerimento de 17 de novembro último. (Ref. 13.398-38.)
ExPEDIENTE Do CHI?" DA DivISÃo DE AEROPORTOS

Dia 14 de dezembro de 1938
Ae Sr. engenheiro José Augusto Fiuza:
N. 5.356 - Comunicando dispensa.
Dia 15
Ao Sr. presidente do Aero Clube do Brasil:
N. 5.405 - Referente a instalações .elétricas no aerodromo
Manguinhos.
EXPEDIENTE Do CHEFE DA DIVISko DE ,METEORoLoGIA

Dia 15 de dezembro de/938
fAo Sr. Dr. chefe do Serviço Meteorológico de Minas Geraisi,
•1. 5.406 - Acusando o recebime.ito do ofício n. 1.407.

Dia 16
Ao
comandante da Base' Naval do Rio Grande do i--;ut:
N. 5.417 - Acusando o recebimento do ofíc,iO
•
.%.r..secretArio da Sapt113;PAblcit ,cto,E.staGJ
Sí""to ,Vdr.141
N. 5.426 - Solicitando preMdênciss mira one,,1),•-•-.4
Mito
r12 transminrla

r)b R ernel-ies sinóbeá„

pbsenações reduzidas para a aviação.

,,,,,ILi4;j:n ,j
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InspetèriU Federal tias Estradas

Portaria de 16 de dr,zembro de 1938
O inspetor federal das Estradas, apoiado no regulamenta apro.
wfido pelo decreto n. 15.157, de 5 de dezembro de 1921, resolve depignar o auxiliar de escrita de 3 a classe Carlos Pereira Caldas para auSciliar o engenheiro Francisco Pereira Caldas em todos os serviços ine.
:rentes aos pagamentos a seremn efetuados de pessoal e materiais importados para a Estrada de Ferro Baia e Minas. — Arthur Castilho,
pelo inspetor, chefe do gabinete, na atisência do Sr. inspetor, de acordo
!som o art. 41 do regulamento aprovado pelo decreto n. 15.157, de 5
tia dezembro de 1921.
ESTRADA riu FERRO BAIA E MINAS
CONIArITZDADE — PESSOAL

Dezen,;,r,,

! A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação CII
registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exirc'e
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao ncriodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional. á rua 13 Gd
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovacão, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Al,la.ide.jr.t.
Mesas de Rendas e Coletorias.
0170r, só

' Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é taCubado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 24039.

Relaçao no pessoal extranumerário-diarista admitido, durante O
novembro, de conformidade com o art. 27 do decreto-lei miOnero 240, de 4 de fevereiro de 1938:
PKIIIICI"O e data das portarias — Nome do diarista — Categoria — Divisão — Salário diário
•
1/11/38 Pedro Nolasco Medeiros Filho, auxiliar,
Portaria n. 756, de 22 de dezembro de 193.
Locomoção
7$500
****
**
O ministro de Estado, resolve designar o Dr. Asetinio Faria,
L512 1/11/38 José Soares dos Santos, auxiliar, Locomoção.
7$500 diretor do Serviço de Caça e Pesca, para colaborar tecnicamente,
P.513 1/11/38 José Quintal, auxiliar, Locomoção
7$500 junto ao Dr. Humberto Nabuco dos Santos, na organização, construção e instalação do Entreposto Federal da Pesca, assim como, na da
F.516 4/11/38 Quintino Alves dos Santos, trabalhador,
Via Permanente. . •
6$000 Colônia de Pescadores de Cananéia, e nos Entrepostos de Santos
(Estado de São Paulo) e Rio Grande (Estado do Ria Grande do Sul).
4.529 7/11/38 António Braga Naumann, trabalhador, Locomoção.
63000
Portaria n. 472, de 8 de dezembro de 1938
.g30 7/11/38 Luiz Vasconcelos, trabalhador, Locomoção
63000
ministro
de Estado. devidamente autorizado pelo Sr. PreO
.531 7/11138 Nicolau Bispo, trabalhador, Via Permanents
53000 sidente da República, em despacho exarado na exposição de motivos
u. 489, de 30 de novembro de 1938, do DASP, e na forma do que
g.532 8/11/38 Juvenal Angélico Monteiro, trabalhador,
Locomofflo
**
63000 prescreve o item V, do art. 26, do decreto-lei n. 240, de 4 de feve.
raro de 1938, resolve admitir como extranumerário mensalista, José
•C,587 9/11/38 Pedro dos Passos Pereira, trabalhador,
Soares de Medeiros pelo prazo de 8-12 a 31-12-38 para desempenhar
Locomoção. . .
6$000 as funções de ajudante de motorista de terceira classe do Serviço
2.538 9/11/38 João do Carmo, auxiliar. Locomoção
99500 de Cooperação, no Município de São Gonçalo, no Estado do Rio de
:
.539 9/11/38 Fenelon Matos, aprendiz, Locomoção
23000 Janeiro, do Serviço de Fomento da Produção 'Vegetal. (SP 4.028-38.)
8.540 9/11/38 Henrique Monteiro, auxiliar, Locomoção
7$000
0.541 9/11/38 Osvaldo Munis de Carvalho, auxiliar, LoPortaria n. 474, de 1 de dezembro de 1938
comoção
69003
ministro de Estado, devidamente autorizado pelo Sr. PreO
MB.542 11/11/38 Elviro Pereira dos Santos, trabalhador,
sidente da República, em despacho exarado na exposição de motivos
Via Permanente. . .
63000 n. 233, de 24 de outubro de 1938, do DASP, e na forma do que
'12/1.1/38 João Pires, trabalhador, Via Permanente,
63000 prescreve o item V, do art. 26 do decreto-lei n. 240, de 4 de fava.
16/11/38 José Geraldo Correia, trunqueiro, Locoreiro de 1938, resolve admitir como extranumerário mensalista,
moção
73000 Recenvindo Moreira Pires, pelo prazo de 24-10 a 31-12-38, para dee)9.507 25/11/38 Ladislau Filho, trabalhador, Via Permaempenhar as funções de trabalhador da Escola Agrícola de Barbanente
63000 cena, da Diretoria de Ensino Agrícola do Departamento Nacional da
**
******
25/11,38 Manuel Miguel, trabalhador, Via PermaProdução Vegetal. (SP. 1.068-38.)
63000
nente
****
Portaria n. 475, de i de dezembro de 1938
4.569 25/11/33 Benedito Concebido, trabalhador, Via Permanente
0000
O ministro de Estado, devidamente autorizado pelo Sr. Pre4.570 25/11/38 Braz Andrade, trabalhador. Via Permasidente da República, em despacho exarado na exposição de motivos
6$000 n. 233, de 24 de outubro de 1938, do DASP, e tis forma do que
nente.
4.575 25/11/38 José Campos Jardim, trabalhador, Almos
prescreve o item V, do art. 26 do decreto-lei n. 240, de 4 de fevexarifado.
reiro de 1938, resolve admitir como extranumerário mensalista,
. 576 25/11/38 Santos: Salomão de Sousa, trabalhador, AI
José Antônio Tonhólo, pelo prazo de 24-10 a 31-12-38, para dasemmoxarifado
69000 penhar as funções de trabalhador da Escola Agricota de Barbacena,
da Diretoria do Ensino Agrícola do Departamento Nacional da Pro.
)1.577 25/11/38 José Moreira Filho, servente, Almoxarl•69000' dução Vegetal. (SP. 1.068-38.)
fado
.578 26/11/38 Ernesto Monteiro, maquinista, Locomo166000
Departamento Nacional da Produção Vegetal
Ferreira Ramos, trabalhador, Almo.579 29/11/33 João ção.........
63000
xarifado. • .

(it1aê3 de

Ministério da Agricultura
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INV,461011.

ExPEDIENTE ' DO SR. MINISTRO

1953000

Total

Dia 30 de novembro de 1938
Avisos:
Importa a despesa máxima em 25 dias, durante o més de noN. 192 — Ao Sr. interventor no Estado de Santa Catarina. subNrembro, em 4:1259000 (quatro contos cento e vinte e oinco mil IVO, metendo ao estudo de S. Exa. plantas de residéncias a serem consgaue correrá por conta da verba 3' — Serviços e Encargos, subcon- truidas na Estação Experimental de Viticultura de Perdizes.
' inação n. 8 — Manutenção do Tráfego das Estradas de Ferro — 01
N. 193 — Ao Sr. ministro da Fazenda, submetendo à apreciação
Inspetoria Federal das Estradas — a) Estrada de Ferro Bala e daquele
Ministério o ofício da Secretaria de Agricultura de S. Paulo
*finas
• propósito das tarifas alfandegárias mantidas na classificação de
Teófiio Ottani, 6 de dezembro de 1938. — Luiz de Campos
aparelhos para o combate lie pragas da lavoura.
escrevente de i a classe. — Visto. — Carlos Carvalho de. Oliveira
N. 194 -- Ao Sr. ministro dos Negócios dos Países Baixos, ena, engenheiro encarregado do expediente da diretoria.
caminhando cópia dos esclarecimentos prestados sobre tubérculos
de batatas importadas' para sementes, pelo Laboratório de Sementes
ESTRADA DE FERRO DE GOIAZ
do SFPV.
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EXPEDIENTE DO SR. DIREToR OERkL

diretoria, de 12 do, cprrente méa, foram tornadas eme
Dia 9 de dezembro de 1938
.feito as demissões doS • diaristas tt„• ' 19; Antônio'' Silva e
A6,111eaetião de Oliveira, publicadas no Diário Oficial de 20 de entubeis • No
o DNPV 11.212-38 em que o prático rural classe E. W)
(timo, 3. página 21.117.
étrio Hermes de Araujo, pede a sua transferència para
DOPA,
` • Araguari,. 13 de dezembro do 1938. — Maria loa aKiMaraft, o cargo de agrónomo do DNPV, foi informado o seguinte pelo S,,rv;
rattcante de 2' classe.
go 44, PONOM: 4`0 pedida do requerente não poderá ser atend:do por
Por ato.deda-

Dezembro 3e .1938
r.)FICIAT, .(Sec(.7in I)
.
I
N. 33-4' . - Ao Sr. inspetor da Alfándegal de Santos, solicitatz,
. jr- -a-clisae o; qUe. -pertence de"eategbeia inferlóf li , Classe iniciar (1a- •
--_gerreira de agrônomo DNPV. Poderia ser nomeado, interinamente, do providências para que sejam entregues livres de direitos adua-.4-,ara o cargo em apreço, perdendo, entretanto, o direito ao cargo neiros, ao Banco Agrícola de Indaiatuba, 500 caixas de sementes de
batatas para plantio.
_1(etivo".',- •
N. 4.335 - Idem, idem, à Cooperativa Agr. de Cotia.
,1, . Portarias:
N. 3.336 - Idem„ idem, à Cooperativa Agr. de Cotia, 2.000 exe.
N. 166 .-. Designando o agrônomo Valfredu de Melo Matos para
i
N. 4.337 - Idem, idem, à Cooperativa Agr. de Cotia, 800 ui.
~unir a chefia da 3.* Secção do SFPV em substituição -ao chefe'
N. 4.338 - Idem, idem, ao Banco Agr. de Indalatuba, 500 me.
e-Ifetivo Henrique Lobe, comissionado em S. Paulo a partir de 27 de
N. 4.339 - Ao Sr. delegado do T. C. junto ao Ministérfo; se!outubro ,p. p.
providências para que seja Paga a importando de réis
I . - . N. 1.67.4- Suspendendo por 15 dias a partir de 2-12-38 o tra- /foliando
71:5088800 d salários de novembro a António Emilio Faial Junfor e
eT a lhador de P. fr. Pedro de Faria Pinho. . .
262 outros contratados do Nucleo Colonial de Santa Cruz. Circulares:
.
128
Ao
-Sr.
diretor
do
Fomento,
solicitando
providências
N. 4.340 - Idem, idem, para que seja entregue a Otavio Correia
-gi
;
N
ia que seja remetida, com a máxima urgência, a reina° do pes- de Guamá um adiantamento de 3:0003000 para ser aplicado em de- oal titulado, com nome, cargo, vencimento, loéal de exercido, e por zembro em despesas de embalagem de material do S. P. T,
nde percebe vencimentos, para a organização da dietribuieão de
Dia 9
arédito. Idêntica às demais dependências.
-i • N. 129- Ao , Sr. diretor do SEPV, transcrevendo o teôr do offN. 4.344 - Ao Sr. delegado do T. C. junto ao Ministério, so:l eio 7.03148 do Conselho Federal de Comércio .Exterior que comunica a transferência de sua seda para o Pavilhão•Britànieo à Aveni- licitando Providências para que seja paga a importanda total de
1:5428000 ao Lloyd Brasileiro por transporte de pessoal, no concilia Presidente Wilson, 231.
te exercício em proveito de dependências do DNPV.
,
N. 4.345 - Idem, idem, de 1:0003000 de ajuda de custo a AnDia 7 de de,(_aala p de 1938
tônio da Cunha Baima do SFPV por ter sido designado para ir ao
i
Ofícios:'
em estudo da oiticica e*cera de carnaúba.
N. 4.312 .-.Aei Sr. delegado -do T. C. junto ao Ministério, soli- nordeste
N. 4.346 -e- Idem, idem, de 373$700 de diárias por serviços fora
citando providências para que seja paga a importância de 605$500 da sede
em novembro a Luiz Gurgol de Sousa Gomes e mais 5 funao Lloyd Brasileiro por transportes_ de material no corrente ano em cionários
do I. Q. A.
proveito de dependências do Minist(rio.
i
Leopoldina
Railway
por
N.
4.347
- Idem, idem, de 704000 a A. Pereira de Morais &
rt
N. 4..313 .- Idem, idem, de 1:4.933200
eatransportes de material no corrente ano em proveito de dependências Cia. por reparos gerais feitos em novembro na instalação de gás do
laboratório de fibra do SPT.
=_ do, DNPV.
N. 4.348 - Idem, idem, de 6:004000 à Vida Doméstica par
N. .4.314 .-,Idem, idem, de 1:9.14$800 à•Companhia Carris Luz
.; e Força do Rio, de Janeiro, por fornecimento de energia elétrica em uma publicação em proveito do DNPV em dezembro do corrente ano.
N. 4.349 - Ao Sr. diretor de Contabilidade, remetendo os dosetembro e outubro do corrente ano à repartições do DNPV.
= N..4.315 - Ao Sr. diretor de Contabilidade, remetendo os do- cumentos comprobatórios da aplicação dada pelo agrónomo Alber41..:uni..ntos comprobatórios ria apli,, :“:50 dada pelo continuo Plfnio to Goulart Wucherer, ao adiantamento de 3:000e000.
N. 4.350 - Idem, idem, pelo agrônomo Ariró de Carvalho do
-1=1\1nel:indo Vieira ao. adiantamento de 1:0003000.
- :1
N. 4.321 - Ao Sr. delegado fiscal do Tesouro Nac. de S. Pau- SFPV ao adiantamento de 1:004000.
N. 4.351 - Idem, transmitindo a folha de ajuda de custo do
_ lo, comunicando . que o agrônomo Eduardo Virmond Supplicy tendo
: sido designado para organizar e superintender a representação do agrônomo Kurt Repsold, na importância de 1:904000.
N. 4.352 - Ideio, remetendo os documentos comprobat6rios da
S. T. C. na Exposição Anti-comunista que ora se realiza nesta Capital, deverá receber as diárias a que tiver direito, pelo crédito aplicação dada pelo agrêmo Sadi RoMagueira S: l atos, a adiantamento de 6:5008000.
= distribuido à Diretoria do Serviço naquele Estado.
N. 4.323 -- Ao Sr. diretor da Wapesa •pública do T. N., coN. 4.353 - Idem, ideni, pelo of. adm. Ma iana de Sousa Corta
t municando, para os. devidos fins, que foi promovido por antiguida- ao adiantamento de 1:000$000.
de Alvaro de Carvalho da clas-se "I" para a classe "J", tendo assuN. 4.354 - Idem, idem, pelo classificador de algodão João ela
mido o exercfcio do cargo para o oaal foi promovido em 2.0 de no- Cruz Borges, ao adiantamento de 604000.
vomb-o último.
N. 4.355 - Idem, idem, pelo servente Manoel Fernando,de
: N. 4.324 - Ao Sr. delegado la 1. C. junto ao Ministério, so- Sousa, ao adiantamento de 8003000.
'.licitando providências para que s a ja paga a importância de réis
N. 4.356 - Idcii, idem, pelo agrônomo P. T. José restes Mon. 43:0708000 de gratificação em novembro a Lamartine de Magalhães
0
; Duarte e mais 53 outros do S. F. por serviena prestados fora das tero, ao acliantuncato dc 5:000 e,00.
N. 4.357 - Idem, ideio, pelo prol. catedr. Alcides de Oliveira
- horas de expediente.
N. 4.325 -.Idem, idem, de 4:8428200 de salários de novembro Franco, ao adiantamento de 5:0003000.
N. 4.358 - Idem, idem, pela biologista Altáno de Azevedo Soa André Poiirimirs Chr y r , r• ma 4 ,z l'? ,, nntratados do SPpy.
dré. ao adiantarmaito de 500U00.
N. 4.359 - Ao Sr. diretOr do Contabilidade, remetendo es
documentos coroprobatórios da aplicação dada pelo agr., do F. A.
N. 4.23 - Ao Sr. daluzado do 1. C. junto ao Ministério, soli- André
da Silveira Melo, ao adiantamento de 30:0008000.
citando providências para que s.7'eja paga o importância de 332$200 de
N. 4.360 - Idem, idem, pelo agr. silvieultor Uno Tato, ao
gratificação em novembro a As!c.lro de Lneee Of. adm. da D. E. A. adiantamento do • 9:0008000.
liar serviços fora das horas dc c:;rdie,nte.
N. 4.361 - Idem, idem, pelo agr. f`oesanitarista Beneditc
N. 4.326-A - Idem, idem, para -que seja entregue ao of. adm.
'
Armando Joaquim da Silva tini adintamento de 8:0008000 para ser Pereira Nogueira, ao adiantamento de 7:10%000.
N. 4.362 - Idem, idem, pelo agr., do S. E. Roberto Moutinho
em proveito da D. G.
aolienci-, em dezembro do (.!"'" ,` 1
dos Reis, ao adiantamento do 1:5003000.
N. 1.327 - Idem, idem, p:11- , pua seja paga a importância de
N. 4.363 - Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal, remetendo
4:1:5C08900 de salários de novembro a Castão de Carvalho e 172 oudocumentos dos classificadores do algodão, João da Cruz Borges
tros contratados do Núcleo Colonial "S. Bento",
Fernandes.
N. 1.328 - Idem, idem, de 7 :000e000 de salários de novembro
N. 4.365 - AO Sr. delegado do T. C. junto ao Ministério;
!,cr.tratados do S. I. R. C.
Aran,:o e 2
solicitando providências para que seja entregue um adiantamento
N. - Ao Sr. delegado o T. C. junto ao Ministério, eo- de 20:0003000 ao diretor da E. N. A . Heitor Vinivius da Silveira
li,À,ando providências para que seja paga a importância de 661$800 Grilo.
ri gratif:eneão em novembro a T,niz Madeira •onna e Valter BarN. 4.366 - Ao Sr. diretor da Companhia de Navegação Lloyd
T. pro • serviços fora das horas
bs Pin I n flinennlrios do S.
Brasileiro, solicitando providência para q ue seja autorizado o
TdOO d. , gratificação a Renato de embarque em Recife do 125, caixee de mudas de Tamareira.
2nn - Idem, idem. de
• N. 4.367 - Ao Sr. delealid, do T. C. junto ao- Ministério,
•
Cara Ffilm por serviços extraordinários.'
providências para que seja paga a importância de reis,
.221 - "Idem. idem, de 1:3008000 . de- salários de novembro Solicitando
17:6073400
de salários de novembro a amador Camargo Simões,
E.
A.
,Tulita
lley
de
Novais,
contratados
da
D.
lio
e
'e1
P
a
ri D2 P
e
mais
58
outros
contratados do S. I. R. C.
Ao
Sr.
diretor
do
Serviço
do
Pessoal,
comunican4.2n?
•
fite,;,,,,,ito em 15 de outubro último do contratado do Nímia()
N. 4.368 - Ao Sr. diretor do Contabilidade, transmitindo a
do
rnlnp 4.-11
folha, na importância de 2443400 de gratificação por serviços fora
'uni 'ir fie Sousa Cabral.
- AO of. admin:strativo Landro Pereira da Cunha, en- das horas regulamentares ene novembro a manual Damásio, conc.ar,•egado lu u(pediente da Est. Experimental de Fumo em Pomba, tratado do S. F. P. V.
N. 4.369 - Ao Sr. inspetor da alfândega de Santos, eolicle
conne e .1,',' a diretoria de Contabilidade em oficio 5.321-38 sopara que sejam remetidas as certidões negati- tando providências para que seja entregues livres de direitos ndoalieJta pai yi
•
ii- hiFal.aa e 241,".'S nas foras local e federal, contra os proprie- neiros à Cooperativa Agrícola de Cotia 500 caixas de umente, de
teria Ar..s t
Ooki Nulen0erui naquele município para batatas para plantio.
N. 4.370 - Idem, idem, 2 caixas.
n
'0
) ra-::-erimeatal de. Fumo' e Neti),, Exper. de
N. 4.371 - Idem, ldign, 488 eaixtã
a 1, Pomba.
•
'16384
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de 1938)- — Desp.acho: De acordo com a informarão. 1 1-11-38z
C.
Duarte — Encarregado de expediente da Agricultura: na ,ausên_
cia do Ministro. — Informação: A. consideração ,do. Sr. diretor geSegunda Secção
ral, informando não ser pensamento deste Serviço a criação de ume
EXPEDIENTE DO sa. marrou.
fazenda para a seleção' do gado nacional Caracú. 3-11-38.
vai Menezes,
Menezes.
Dia 21 de dezembro de 1938
Dia 13 de dezembro de 1938
OPÉT•feat
Frederico
Borges
Moreira, prático rural, classe "E", do S.1.
Sr. OOntador seccional junto ao Tesouro Naciona::
P.O.A., requer 6 (seis. meses de licença para tratar de interesses.
N. 1.814 — Transmitindo a 3' via do empenho n. 724, de 16 de (P.A. 6.382-38). — Indeferido. 13-12-38. F. Costa.
dezembro vigente, relativo ao adiantamento de 8:8603700, extraido à
EXPEDIENTE DO SR . DIRETOR OERAL
conta da verba 5' — Obras, I — Diversos, sub-consignacão 1 — Obras
tiovaa, etc., do vigente orçamento deste Ministério, para ser entregue
Dia 14 de novembro de 1938
ao olassificador de café classe "J", João Martins Bortilho, para ateiaOfícios:
der, no mês de dezembro corrente ao pagamento das despesas com as
Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal deste Ministério:
obras de instalação necessárias ao abastecimento de água nas 14 casas
N., 3.437 — Solicitando providências para que o escriturário,
nara operários no local denominado Colónia Grande, da Estação Exclasse "G" da Diretoria do Serviço de Fruticultura do Departamen-,
oerimental de Café, em Botucatú, Estado de S. Paulo.
to Naciotitá da Produção Vegetal, Rouget de LIsle Péres, seja man-,_
— Sr. ministro da Fazenda:
N. 5.824 — Solicita as necessárias providências junto no Tri. dado regressar à Diretoria a que pertence, visto não serem mais,
/inani de Contas, afim de que, no crédito de 898:8003000 distribuido os seus serviços, necessários a este Departamento.
ao Tesouro Nacional, conforme comunicação feita a esta Diretoria
Dia 15 de dezembro de 1938
por aquele Instituto em oficio n. 2.831, de 11 de novembro p. findo
e á conta da verba 1" — Pessoal, I — Pessoal permanente, sub-conAO Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Minissignação 1 — Quadro Único do vigente orçamento deste Ministério, tério:
seja anulada e distribuida ao mesmo Tesouro a importância de réis
N. 3.442 — Solicitando providencias para o pagamento da im7:200$000 para atender, no período de 1° de janeiro a 31 de dezembro portância de 1693700 à Rede Mineira de Viação, relativa a passade corrente ano, o pagamento dos vencimentos de Urbes Guimarães, gens concedidas, no corrente exercício, em proveito deste Departaalmoxarife classe "E". do Quadro Único deste Ministério. com exer- mento.
vício no Horto Florestal de Ibura, do Serviço de Irrigação, Refloresi. 3.447 — Solicitando providências para o pagamento da imtamento e Colonização.
portância de 613500 relativa a transportes efetuados pela Rede MiNa escrituração desta Diretoria, foram feitas as anotações no- neira de Viação, no corrente exercício, em proveito deste Depar..
cessári-as.
tamento.
— Ao contador seccional junto ao Tesouro Nacional:
N. 3.450 — Pedindo providências para que seja paga, à ComN. 5.830 — Transmitindo a 3' via do empenho n. 748, de 21 panhia Paulista de Estradas de Ferro, a importância de 5733600,
de dezembro vigente, relativo ao adiantamento de 9:2803000, extraido relativa a transportes efetuados em proveito deste Departamento
it. conta da verba 5' — Obras, I — Diversos, sub-consignação 1 — no corrente exercício.
Obras novas, etc., do vigente orçamento deste Ministério, para ser
— Ao Sr. diretor de Contabilidade deste Ministério:
entregue ao oficial administrativo classe "I", Gerardo Alves de CarN. 3.445 — Remetendo, para pagamento, a conta n. 1.036-6-38,
alho, para atender, no mês corrente, ao pagamento das despesas com da Rede Mineira de Viação, do valor de 1143500, correndo a despesa
a aquisição de material destinado a Axwne de sande em proveito do à conta da verba 3a .
N. 3.453 — Remetendo a conta da Companhia Paulista de
Serviço do Pessoal.
Estradas
de Ferro, na importância de 1:9043800 e relativa aos
Quarta Secçãe
meses de janeiro a agosto do corrente ano, para pagamento pela
EXPEIMENTE DO SR . DIREI LIR
verba 33.
— Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal deste Ministério:
Dia 21 de dezembro de 19:j8
N. 3.438 — Remetendo os boletins de frequência do mês de
[Meios:
novembro, do pessoal titulado deste Departamento.
Ao Sr. superintendente do Trânsito em Bela Herizonte:
N. 3.439 — Remetendo os boletins de frequência do mês de
N. 5.813 — Em aditamento ao ofício n. 5.468, de 2 do cor- I novembro próximo passado, do pessoal extranumerário mensalista
ente mês, comunica que o Departamento Nacional da Produção Mi- deste Departamento.
N. 3.4-11 — Comunicando que, em 23 de novembro próximo
neral, possue dois cerres, em serviço do 2° distrito do Serviço de
.aguas, com sede em Belo Horizonte, sendo um Ford e outro Chevrolet. findo, o prático rural, classe "G", da I.R. do S.D.S.A., em ForIliforma que no 1° distrito; sede em Petrópolis. ha um carro Chevro- taleza, Anibal Teófilo Serpa, apresentou-se ao serviço, interr am.a
tet emplacado no Distrito Federal que, periodicamente, transita pelo pendo a licença-premio em cujo gozo se encontrava desde 28 de
maio último.
Estado de Minas Gerais, na zona da bacia do rio Paraíba.
— Ao Sr. delegado fiscal do Tesouro Nac:onal no Estado do
Dia 16
Ceará:
•
Ao
Sr.
diretor
da
Despesa
Pública do Tesouro Nacional:
N. 5.816 — Comunicando que já foram tomadas as providencias,
N. 3.456 — Remetendo o ponto do pessoal titulado deste lia..
rfim de ser descontada dos vencimentos do agrónomo do D. N.
P. V. José Pereira de Miranda Júnior, a importância correspondente partamento, relativo ao mês de dezembro corrente.
Ao Sr. presidente c a Comissão de Lotação deste Ministério:
o seu débito com a Uniao.
N. 3.458 — Remeendo os boletins de lotação das dependências
— Ao Sr. diretor da Despesa Pública:
deste Departamento.
Ao Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministérios
N. 5.826 — Reiterando os termos do ofício n. 5.556, de 6 de
N. 3.463 — Solicitando providências para o pagamento da quandezembro corrente, declara que a firma Edgard Raja Gabaglia apresentou a caução a que se refere o citado oficio, como garantia da pro- tia de 4643600 relativa a gratificação porsubstituição a que fez jús
posta para a concorrência administrativa realizada em 14 de novem- o zoolecnista, classe E, da I. R. do S. F. P. A. em Barretos, Heitor
bro último, para execução das obras de construção da Escola Nacional de Assunção Santiago.
N. 3.465 — Solicitando providências para o pagamento da imde Agronomia, tendo sido as referidas obras adjudicadas às firmas
Companhia Brasileira de Con struções e Resende Piment,ei & Comp. portância de 2:9693600 relativa a diárias a que fizeras jtis, no mês
de novembro p. passado, o diretor, em comissão, classe N, do S. F.
Ltda.
N. 5.827 — Reiterando os termos do ofício n. 5.358, de 29 de P. A.. Mário Teles da silva, e mais sete funcionários.
N. 3.467 — Pedindo providências para o pagamento de 643800
novembro findo, declara que a firma Alberto Haaa apresentou a caução a que se refere o citado ofício, como garantia da proposta para • à Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, relativa a transportes
a concorrência administrativa realizada em 14 de novembro último, efetuados no corrente eereicio em proveito deste Departamento.
N. 3.470 — Solicitando providências para que seja paga a quanPara execução das obras de construção da Escola Nacional de Agronomia, tendo eido as referidas obras adjudicadas às firmas Compa- tia de 6573400 relativa a passagens concedidas, no corrente exercínhia Brasileira de Construções e Resende Pimentel 8: Comp. Ltda. cio, em proveito deste Departamento, pela Companhia Mogiana de Es-,
tradas de Ferro.
N. 3.475 — Solicitando providências para o pagamento, ao tratador de animais Florim Manuel Francisco e mais cinco diaristas do
Departamento Nacional da Produção Animal
S. F. P. A., de diárias na importância total de 1:5003000.
N. 3.477 — Solicitando providências para o pagamento da imEXPEDIENTE DO SR. MINISTRO
portância de 13:5243000, proveniente de remuneração a que fizeram As, no mês de dezembro corrente, o guarda fiscal Paulo Neves
Dia 14 de novembro de 1939
e mais quarenta e sete diaristas do S. D. S. A.
Requerimento despachado:
Ao Sr. diretor de Contabilidade deste Ministério:
N. 3.473 — Remeterclo a conta da Cornonnbia Niogiana de EsAssociação do Herd Book aruá louva a lembrança do se' nhor Ministro da Agricultura, em instalar uma Fal.enda Experimen- • tradas de Terro, relativa aos meses de julho e agosto últimos, na
tal de Criação, destinada à seleção do gado Caraeú. (P.A. 4.718. importância de 4433400, para pagamento pela verba 3'.
Diretoria da Contabilidade

•
—

ta;:rada

Processo:

Dia 17
Ofícios:
Ao Sr. ministro:

N.

3.479 —

Encarecendo a nana:idade

de ficar esclarecido si

wis diplomas conferidos pelas escolas de veterinária não oficiais do
uns lilulius ro..,,,,, dá nu en, ¡uri:arados do nau lo coai nu.
ePolução ministerial, se enquadram rao djspositivo do art. 6 0 do de-

S. A. 1.382-38 — Gregorio de Oliveira apresenta notiboaOgo de.
tim aproveitamento de energia hidráulica de uma queda de água mi
ribeirão Capoeiras, no distrito de Capoeiras, município da APUA
Estado de São Paulo.
Despacho do rSr. diretor: — "Registre-se".

/reto n. 933, de 7 de dezembro coreetle.
Ao Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Minis-

N. 3.480 — Solicitando providências para a entrega de urna
ajuda de custo de 1:4300$000 ao zootecnista, classe K, da 1. R. do
5..F. P. A., Luiz Fernando Ribeiro, por ter eido transferido de Macarias, Rio Grande do Norte, para Campina Grande, Paraiba,
diáN. 3.484 — Solicitando providências para o pagamento •
rias relativas aos meses de julho, agosto 03 setembro últimos, na
mportância de 1:983$400, ao engenheiro rural, classe K, do Sere
ieo de Irrigação, Reflorestamento e Colonização, do D. N. P. V.,
enrique Dietrich, por serviçes peeetionis ao S. F. P. A. deete De1par:orneai°.
N. 3.487 — Solicitando providências pars que seja paga à São
aPaolo Railway Company a quantia de 82$800 proveniente de trensaportes efetuados no corrente exerefrio em proveito deste DeOarenodoem°.
N. 3.494 — Pedindo providências para o pagamento da impor=erjtansia de 355$100 relativa a passagens concedidas pela São Paulo
illoilway Company, no corrente exercício. em proveito deste Depor-

••••••-•••••-•

Conselho Florestal Federal
ATA DA SESSÃO REALIZADA EM DEZOITO DE NOVEMBRO DE MIT;
r TRINTA E OITO

f•Invrermr:)...d

Aos dezoito dias do mês de novembro de mil novecentos e trinta
e oito, reuniu-se o Conselho Florestal Federal, sob a presidência ci,)
Dr. José Mariano Filho e com a presença dos seguintes membros:
Luciano Pereira da Silva, José Palhano de Jesue, Alberto José Sampaio, Humberto Gotuzzo, Abelardo de tirito, Mileto :Uvare.s de Sousa
Coutinho, Rui de Lima e Silva, Antônio da Cunha Baima, Paulo Ferreira de Sousa e Aclrião Caminha Filho. Aberta a sessão e depois de
lida e aprovada a ata da sessão anterior, foi lide e despachado o expediente que constou de um oficio do Sindicato dos Engenheiros
Agrônomos do Estado do Pará dirigido ao ministro da Agricultura e
por este encaminhado ao Conselho, em que o referido Sindicato pede
providências no sentido de ser acrescido no Código Florestal um
positivo proibindo a exportação de sementes não esterilizadas — Dis"Billent0.
tribuido ao conselheiro Luciano Pereira da Sita. — O conselheiro
Ao Sr. diretor de Contabilidade deste Ministério:
4
Paulo Ferreira de Sonsa fez entrega dos processos 248, 249 e 250
-1 N. 3.482 — Remetendo os documentos comprovantes da aplica- originados dos ofícios das Prefeituras de Carangola, Pomba e Vaegiação dada ao adiantamento de 4:004000 recebido pelo veterinário nha dirigidos ao Sr. ministro da Agricultura, pra pondo o mesmo coni szoeitarista, classe J, do S. D. S. A., Mário Ribeiro Beeftin
selheiro a restituição dos referidos processos ao gabinete do Sr. miN. 3.492 — Remetendo a conta da São Paulo Italuay Com- nistro visto terem sido entregues no Conselho por equivoco, O con_
cia
de
G3890,
para
pana relativa ao corrente exercício, na imnorta p
selheiro Alberto José Sampeio leu o parecer rede deu no processo
pagamento pela verba 3.
referente a exploração dos ma.nguesais, tendo o "conselheiro J. PaDia ?O
lhano de Jesus pedido vistas do mesmo proceeso, afim . de melhor
conhecer do assunto. — E, como nada mais houvesse a tratar, foi enAo Sr. ministro:
cerrada a sessão lavrando eu esta ata, que dato e assino na qualidade
N. 3.502 — Solicitando a ;I • etitieneão de 1 :000$000 para o es- de secretário do Conselho.
•
criturário, classe G, da I. R. do S. 1. P. O. A. em Por ro Alegre,
Rio de, Janeiro, 2 de dezembro de 1938. — Aleranifre de Lua
_Lourival Barcelos, por ter o mesmo que inspeeionar a cate •uninao e Araujo
Góes Netto. — José Marianvo Filho.
José Pereira da Silva,.
instalação da Estação de Piscicultura do Rio Grande do Sul.
Mileto Alvares de Souza Coutl7-4o. Hurab,rto G'Jtazzo. — A.:
Ao Sr. delegado do Tribunal ae Contas junto a esta ainisJosé Sampaio. — Paulo F. Sovaa. — Iu de Lima e Silva. =.4(.;.e..4
tério:
e. 3.496 — Solicitando provid e e e ies rara o pagamento da irn- tardo de Britto. — A. Cunho. Bovina. — A. Caminha Filho.
E portencia de 2:000$000 ao ofitnet admi etit • tralivo, classe K, Oesar
=Henrique Lopes, e mais oito funcionários, relativa a gratificaçá'o
e que fizeram jús por serviços prestados fora dee horas de expedien- ATA DA SESSÃO REALIZADA EM DOIS DE DEZEMBRO DE MIL NOVECENTOS ri
ote, no mês de dezembro corrente.
TRINTA E OITO
N. 3.497 — Solicitando providências peva o pagamento da irn•
ipuitiancia de 887$100 ao oficial administrativo, classe I, Celis MaAos dois dias do mês de dezeiaiiro de mil novecentos e trinta e
'ellario Gomes, e mais três funcionários, corressiondente à gratifica- oito, reuniu-se o Conselho 21orestal Federal, sob a presidência do
s
prestados
fora
das
horas
de
i
-Z. ção a que fizeram jús por serv
Dr. José Mariano Filho e com o comparecimento dos seguintes MCIE-,
pedi-nue em dezembro corrente.
broe e José Palhano de Jesus, Luciano Pereira da Silaa, Alberto Joeé
N. 3.500 — Solicitando providências para o pagamento, co lé- Sampaio,
alilalo Álvares de Sousa Ceutioho, Humberto Gottrzzo, Abemais
cinco
funcio= cinco em caça e pesca, classe L, AscOnio Faria, o
tardo de Brlto, Paulo F. de, Souza, Antônio da Cunha Baima, Rui de
; mutile:, de diárias na importância de 482$900, relativas ao In as de Lima
e Silva e Adrião Caminha Filho. Aberta a sessão e depois dd
novembro p. passado.
e aprovada a ata da seasão anterior, proceleu-se a leitura e
a. 2.503 — Solicitando providências para a pagamento da inie lida
pacho do seguinte exoediente: memorandum do escriturário da Etportancia total de 49 :71137700 relativa à remuneração a que fieera
ftada de Ferro Sorocobana, tratando da quastão florestal. — Distria
classe
da
D.
a
a te:' no mês de dezembro corrente, o motorista do 2
ao conselheiro Palliano de Jesus; e oficio da Interventorin (7,)
I
G., Alfredo da tallva, e mais quareeta e nove neensalistas desta De- 'Doido
Estado de Siio Paulo remetendo cópia da lei que creou o Conselho
' parfemento.
Florestal do Estado e do regimento interno do mesmo Conselho. O
a - . 3.504 — Pedinao ore„. paea que seja paga ao etesis- conselheiro Luciano Pereira da Silva leu o parotter que deu no pieoade teenico de 5 a classe Antitnee remido de Cai-valho, e mais qua- cesso
originado do ofício do Sindicato dos Engeolleiros Agronomos
:anda e seis mensalistas do S. C. P.. a importancia de 24:6808100 Estado
do Paria dirigido ao Sr. ministro da Ai leultura, solieitando
que
fizeram
jús
no
mês
de
dezembro
a
proveniente de remuneraçao
providências para que no Código Florestal seja consignado um da:corrente.
N. 3.505 — Solicitando providências para que seja paga ao as- positivo proibindo a expoetação de eemenles it t,o esterilizadae. —
Aprovado. — o con..elheiro Malebo noulinho prce•Oe que se providensita ente técnico de 5 8 classe do I. B. A., Aires Azevedo, e mais qua- cie
no sentido do referido parecer ser poblicaee no boletim do Mirenta e oito mensalistas, a importância de 12:765$000 relativa a renistério uma vez que se trata de um trabalho de grande valor edumuneração a que fizeram jús no mês de dezembro corrente.
N. 3.500 — Solicitando providências para o pagamento da im- cacional. — Aprovada a indiceção. — O conseUteiro J. Palhano
no prociuso já relatado pelo conselheira
pitenOncia c 6:532$000 relativa a remunieraçã'o a que fizeram jús, Jesus leu o parecer q ue f
no mês de dezembro corrente, o chefe de turma António Alves Tor- Alberto José Sampaio e que na sessão anterior iilicitou viUaa, sobre
a questão da exploração deo manguesa t a. — O cansellteiro Luciaeo
res e mais vinte e uni diaristas do a D. $. A.
Pereira da Silva alegando a publicaeão recorde de um deeratoalei soare
as terras do patrimônio da União. solicita vistas do referido processo,
afim de estudá-lo em face da mesma lei. — O conselheiro Albeel
Departame»tn Nacional da Produção Mineral
José Sampaio propõe que o processo seja integra l mente copiado, afiai
de constar do arquivo do Conselho — Aprovado. — E, como nada
SERVIÇO DE ÁGUAS
roais houvesse a tratar, foi encerrada a seseão, lavrando eu Alexandre de Luna Araujo Góes Neto esta ata, que dato e arsino na qualidaEXPEDI ENTE DO $5.. DI BETAM
de de secretário do Conaellue
Dia 2U de dezembro 'de 1938
de Lune
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1938.
Marloivaa Filho. ...._. Luc jcão Pereira
Oficio:
'd.rauje Góes Netto. —
Humberto Gotuz:-,0.
A.
g . t. 1.523 — ek. di-'elor da Cia. Fiação e Tecidos Cometa SiAtt Silva. — no-y de Li:•+ , P
itiata a lattu o sidade de completar o Inani- -Sampoio. — Paulo F. Souza. — A. Canian Boyma. — Abetarda gio
sea
Britto.
Nb) de aproveitarocoto de energia hidráulica Wie a.ljza•
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A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercido
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao período de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, a rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comproveção. nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas,'
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos 'federais, estadoais e municipais é faco\ado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
0 r'r. a que têm direito, em duas prestações semestrais de 28$000.

Ministério do Trabalho,. Indústria
e Comércio
Serviço do PeasOol EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

need0

Dezembro ik 1:338

2W7

membros da Comissão de Eficiência deste Ministério, tiveram li'
quênela integral durante o mês de dezembro corrente.
Ao d iretor secretário do Tribunal de Contas:
N. 3-SP-1.259 — Remetendo a segunda via do empenho n .4-18N
de 19 deste mês, emitido a favor da Estrada de Ferro Noroeste doi\

1
• 3-SP-i.260 — Remetendo a segunda via do empenho n. 3-19 1
de 19 deste mês, emitido a favor da Empresa de Navegação Migueis a
Comp. — Porto Esperança — Mato Grosso.
N. 3-SP-1.261 — Remetendo a segunda via do empenho n. 3-18\Vj
de 15 do corrente mês, emitido a favor de Otávio do Nascimento silvad
bibliotecário — K — e outros funcionários daquele Departamento, •
referido empenho é extraido como reforço ao de n. 2-107, de 8 dg
novembro último.
N. 3-SP-1.262 — Remetendo a segunda via do empenho n. 4-178y
de 2Q,..deste mês, emitido a favor de Oscar de Azevedo Brandão, inspetor de Previdência — K
Ao Sr. diretor do Serviço do Contabilidade:
N. 3-SP-1.263 — Remetendo a 3 a via do empenho n. 4/183,
de 19 deste mês, emitido a favor da Estrada de Ferro Noroeste do
Brasil
N . 3-SP-I.264 — Remetendo a 3 a via do empenho n. 3/180,
de 19 deste mês, emitido a favor da em presa de Navegação Migues
dl Companhia — Porto Esperança — Mato Grosso.
N. 3-SP-1.265 — Remetendo a 3 a via do empenho n. 3/184
de 16 do corrente mês, emitido a favor de Otávio do Nascimento
811va, Bibliotecário K, o outros funcionários daquele Departamento,
o referido empenho foi estraido como reforço ao de n. 2/107, des
8 do novembro último.
N. 3-SP-1.266 — Remetendo a 35 via do empenho n. 4/178,
de 20 deste mês, emitido R favor de Oscar de Azevedo Brandão,
inspetor de Previdência K.
Ao Sr. ministro da Fazenda:
N. 3-SP-1.267 — Solicitando pagamento no Tesouro Nacional
da folha de gratificações a que fizeram Os Otávio do Nascimento,
Silva o outros, num total de cinco nomes, do Departamento de Es-,
tatística e Publicidade, por serviços extraordinários prestados for4
das horas do exp ediente no mês do novembro do corrente ano.
N. 3-SP-I.268 — Solicitando pagamento no Tesouro Nacional
da folha concernente à ajuda de custo a que tem direito o inspee
tor de Previdência K, Oscar de Azevedo Bradão, do Conselho Na.'
cional do Trabalho, por ter sido designado para servir na 3 a zoral
de fiscalização, com séde em Recife, no Estado de Pernambuco.
O Sr. diretor da Despesa Pública do Tesouro Nacional:
N. 3-SP-1.69 — Solicitando pagamento no Tesouro Nacional
da folha de auxílio para condução do servente de b a classe, extra-,
numerário mensalista, do Departamento Nacional do Povoamento,
Sebastiâ'o Eugênio da Cruz, designado para os serviços de correio
da Hospedaria de Imigrantes da Ilha das Flores e correspondent0
aos meses de novembro e dezembro deste ano.
Ao Sr. ministro da Fazenda:
N. 3-SP-1.270 — Solicitando pagamento no Tesouro Nacionai,
à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro da conta provenient0
de passagem requisitada por este Serviço e fornecida a fundo-,
nário deste Ministério que viajou em objeto de serviço.
Ao Sr. ministro presidente do Tribunal de Contas:
N. 3-SP-1.271 — Solicitando pagamento no Tesouro Nado,
nal da folha de salários a que fez As o pessoal extranumerário
mensalista do Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização, por serviços prestados durante o mês de dezembro eme
pirante.
N. 3-SP-1.272 — Solicitando pagamento no Tesouro Nacional,
da folha de salários a que fez jiás o pessoal extranumerário men.
Balista das Juntas de Conciliação e Julgamento e Delegacias dO
Trabalho Marítimo, do Departamento Nacional do Trabalho, Po;
serviços prestados durante o mês de dezembro expirante.
N. 3-SP-1.273 — Solicitando pagamento no Tesouro Nacional,
da folha de salários a que fez jús o pessoal extranumerário men- salista do Departamento de Estatística e Publicidade dura&
mês do dezembro deste ano.
N. 3-SP-1.274 — Solicilando pagamento no Tesouro Na(
da folha de salários a cue fizerem jús Mário Lima Campos e c
num total de 56 nomes, por serviços prestados durante o mê$ zembro corrente, na qualidade de extranumerárins niensalist4n"-J Serviço de Identificação Profissional do Departamento NacioV
Trabalho.
•

Dia 20 de dezembro de 1936
Ofícios':
Ao diretor da Despesa Pública do Tesouro Nacionekn
N. 1-8P-4.247 — Remetendo cópia autêntica do Deorete de 9 de
dezembro corrente, que aposentou Isidoro José Ribeiro Camp os no
cargo de procurador comercial, padrão — L do qnarlro único deste
141irustério, nos termos da Lei Constitucional n, 2, de 16 de maio de
1938.
Ao presidente do Conselho Atuarial:
N. 1-SP-248 — Em referência ao ofício n. 12, de 1 de setembro
último, restituindo o processo n. C. A. 81-38, relativo ao auxiliar de
classe do Atuariado da Secretaria de Estado Jandira
a escrita de
Guimarães Carvalho Leme, dispensada por portaria de 22 de setenabio findo: publicada no "Diário Oficial" de 26 do maimo mês,:
Ao coretor da Despesa Pública do Tesouro Nacional:
N. 2-SP-i.249 — Comunicando, em aditamento ao ofício n. 3-SP
— 1.1;35, de 14 do corrente, que a falta referente ao ofiaial edrninie
trativo —, Maria Cesar de Andrade, a qual consta do atestado de
•
frequência que acompanhou o mencionado ofício, foi justificada na
forma regulamentar.
N. 2-SP-1.250 — Comunicando que ficam sem efeito quatro das
oito faltas não justificadas, referentes ao escriturário — G — Jair
Pereira de Amorim, constantes do atestado de frequênc.a que, acompanhou o ofício n. 3-SP-047, de 24 de novembro próximo passado.
Ao agente da estação D. Pedro II — E. F. Central do Brasil:
N. 1-SP-1.251 — Solicitando providências, de ordem do senhor
Ministro, no sentido de serem fornecidas três e meias passagens, em
primeira classe, com direito a leito, entre esta Capital e a cidade de
São Paulo ao inspetor de Imigração, classe — H —, Bráulio Gomes e
sua família, que viaja em objeto de serviço, correndo a despesa respectiva a conta deste Ministério.
Ao agente da Estrada de Ferro Sorocabana — São Paulo:
N. 1-SP-1.252 — Solicitando providências, de ordem do senhor
Ministro no sentido de serem fornecidas três e meias passagens, em
classe, com direito a leito, entre a cidade de São Paulo e a de
Baurú, ao inspetor de Imigração, classe — H —, deste Ministério,
Bráulino Gomes e sua família, que viaja GTO objeto de serviço.
Ao Sr. diretor da Despesa Pública do Tesouro Nacional:
N. 2-SP-I.254 — Comunicando que o Sr. Manuel A. Santos Dias,
fiscal junto à S. A. Fábricas "Orion', teve compareeimento integral
durante o corrente mês de dezembro.
Ao diretor da Empresa de Navegação Migueis Gz, Comp. --- Porto
Esperança:
N. 1-SP-1.255 — Solicitando, de ordem do Sr. Ministro, sejam
fornecidas trás e meias passagens, em 1 elass . , com direito a leito,
entre a cidade de Porto Esperança e Corumbá, ao inspetor de Imigração, classe — H —, Bráuliao Gomes, que viaja em objeto de serviço
acompanhado de sua família.
Ao diretor da Despesa Pública do Tesouro Nacional:
N. 3-SP-1.256 — Comunicando que o fiscal de seguros de classe
-- interino, do quadro único deste Ministério, Cristiano BeneDiretoria Geral de Expediente
dito Otoni, classificado na 5' Circunscrição, do Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização no Estado de São Paul a, onde
tem exercício, fez jus aos seus vencimentos integrais a partir de 26
Primeira Seectla
de agosto último e até 30 de novembro próximo passado.
N. 2-SP-1.257 — Solicitando providências no sentido de ser efeRXPEDIENTE po SR. MINISTRO
tuado o pagamento dos vencimentos do fiscal de seguros — H --,
Dia 8 de dezembro de 1938
Djalma. Castilho Maya, referentes aos meses de setembro, outubro e
novembro do corrente ano, por intermédio do respectivo procurador;
Processos despachados
uma vez que o referido funcionário se acha em exercício feira do Distrito Federal.
N. ,18.623/38 — Sindicato dos Empregados dos Hospitais, Sae
N. 2-SP -1.253 — Comunicando que o eenologista — X —, Aguinaldo Queiroz de Oliveira, fiscal de seguros — L Adalberto Darei natários e Estabelecimentos Congêneres de Pelotas -- Solicita umç oficial administrativo — 1 —, Bernardo Çesar de 13erredo Garrido, dança de títulos. — Deferido.
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Dia 9
Dia 16
N. 7.527/36 — Aliança dos Operários na , Indústria da Construção . . -N..5.810/38 Sindicato Patronal dos Barbeiros e Cabeleireira,
— Envia relatório. — Em face do parecer do S.T.A. eproNe • LeiajiviL — Reclama férias ít favor, do associado Euclides de Sousa. —
Vielevo a multa imposto à vista das informações.
tóriO- de "1937 do Sindicato Patronal doa: Barbeiros e Cabeleireiros —
O parecer é o seguinte: "Tendo sido sanada a irregularidade apon•
•
Dia 13
tada na infor/ição d efls. 14, deste S.T.A. opino pela aprovação
N. 15.311/38 — Manuel Celestino dos Santos — Comunicando das contas".
ã trregularidades Lie Sindicato União dos Operários Estivadores.
arquive-se.
Serviço do Material
Vb.P 19.181/38 — Federação Nacional dos Empregados no Co- Illaérc o Hoteleiro — Apoiando memorial apresentado no Congresso
EXPEDIENTE DO SR DIRETOR
ilactteleiro. — Arquive-se.
N. 21.121/35 — Sindicato dos Empregados e Operários na In- Dia 26 de outubro de 1938
. dústria Textil do Recife — Pedido de reconhecimento. — DeOfícios:
: (Urja°.
Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
N. 19.288158 — Sindicato Profissional dos Alfaiates Empre• gadores — Santos, São Paulo — Pedido de reconhecimento. —
S.M. 71 — Comunicando ter a auxiliar de escrita de l a classe,
- Deferido.
Concheta Romano, estado a serviço do seu gabinete, em data de 20
N. 17.472/38 — Sindicato dos Chauffeurs do Estado de Sergipe do mês corrente.
— Ao Sr. diretor do Serviço de Contabilidade:
- e.- Pedido de reconhecimento. — Deferido.
73 — Comunicando que o automovel a ser adquirido por
-;1
N. 19.317/38 — Sindicato dos Operários em Armazena e Tra- este S.M.
conforme o seu oficio n. 49 d 13-10-938, é prece- piches de Rojai — Pedido de reconhecimento. — Indeferido de denteMinistério,
da firma Mestre e Blatgê S.A.B., devendo vir acompanhado
-Jacordo com o parecer. O parecer a que se refere o despacho é o seguinte: Ni- o tendo sido cumpridas as exigências legais, faço subir de todos os pertences, inclusive quatro jogos de capas, um pneu,
=O processo à consideração do Sr. ministro, propondo o indeferimento dois limpadores e busina completa.
— Ao Sr. agente da Estação de Araguarl:
,:•; do pedido de fls. 2, notificando-se, em seguida, o Sindicato, por
S.M. 74 — Solicitando providências afim de que seja despaintermédio da Inspetoria Regional, do que dispõe o parágrafo único
chado, dessa estação à ae Leopoldo Bulhões, um caixote contendo
ret. 36, do decreto n. 24.694, de 12 de julho de 1934.
material de expediente destinado à 19° Inspetoria Regional do TraDia 14
balho, com séde em Goiania, no Estado de Goiaz.
7.1
— Ao Sr. agente da Estação de Campinas:
N. 19.497/38 — Sindicato dos Vendedores Ambulantes de São
S.M. 75 — Solicitando providências afim de que seja despapauto — São Paulo — Pedido de reconhecimento. — Deferimento.
N. 5.530/37 — Sindicato Patronal dos Costureiros de São chado dessa estação à de Araguari, um caixote contendo material
de expediente destinado à 19° Inspetoria Regional do Trabalho, com
▪ j'aulo — Pedido de reconhecimento. — Deferido.
sede em Goiania, no Estado de Goiaz.
-=e. • O Sr. ministro assinou as seguintes cartas de reconhecimento
— Ao Sr. agente da Estação de Jundiat:
Dia 13 de dezembro de 1938
S.M. 76 — Solicitando providências afim de que seja despachado dessa estação à de Campinas, um caixote contendo material
N. 24.035/34 — Sindicato dos Comerciantes "%Medistes por de expediente destinado à 19° Inspetoria Regional do Trabalho, com
Atendo, sede em Porto Alegre — Rio Grande do Sul.
sede em Goiania, no Estado de Goiaz.
N. 11.024/38 — Sindicato dos Empregados em Usinas Açuca.— Ao Sr. agente da Estação de Braz:
reiras de Rio Branco — Minas Gerais.
SM-77 — Solicitando providências afim de que seja despachado,
-2
N. 17.636/38 — Sindicato Patronal dos Hospitais Privados do dessa estação à de Jundiai, um caixote contendo material de ex pediente, destinado à 19' Inspetoria Regional do Trabalho, com sede
/tio de Janeiro, sede nesta Capital.
N. 14.764/38 — Associação dos Proprietários de ienibus de em Goiània, no Estado de Goiaz.
— Ao Sr. agente da Estação de Alfredo Meia:
Herói — Estado do Rio de Janeiro.
•
SM-78 — Solicitando providências afim de que seja despachado,
dessa estação à de Norte, um caixote contendo material de expediDia 14
ente, destinado à 19' Inspetoria Regional do Trabalho, com sede em
S. 15.499/38 — Sindicato dos Ferroviários da Leopoldina ken- Goiânia. no Estado de Goiaz.
= teray, sede nesta Capital.
__e Ao Sr. agente da Estação de Bauró:
N. 51.359/36 — Sindicato dos Empregados no Comércio da
SM-79 — Solicitando providências afim de que seja despachado.
-r Cidade de Cachoeira — Estado da Baía.
dessa estação à de Perto Esperança, um caixote contendo materiel
N. 14.654/38 — Sindicato dos Jornalistas Gráficos e Classes de expediente, destinado à 20' Inspetoria Regional do Trabalho, com
- Anexas de Maceió, sede em Maceid — Alagoas.
sede em Cuiabá. Estado de Mato Grosso.
— Ao Sr. a gente da Estação de Jundiai:
EXPEDIENTE DO SR. DIRETO,
SM-80 — Solicitando providências afim de que seja despachado,
dessa estação à de Norte, um caixote contendo material de expediProcessos despachados
diente, destinado à 20' Inspetoria Regional do Trabalho, com sede
em Cuiabá, no Estado de Mato Grosso.
Dia 6 de dezembro de 1938
— Ao Sr. agente da Estação de Braz:
SM-81 — Solicitando providências afim de que seja despachado,
N. 28.725/37 — Sindicato dos Motoristas em Guindastes neer-ices c Clasâes Congêneres — Comunicação. — Notifique-se ao in- dessa estacão à de Jundiaí, um caixote contendo material de expediente, destinale à 20' Inspetoria Regional do Trabalho, com sede
teressado nos termos do parecer de fls. 18 e 19.
no Estado de Mato Grosso.
O parecer a que se refere o despacho.é o seguinte: Reclama o em Cuiabá,
- Ao Sr. agente da Estação de Alfredo Maia:
Sindicato dos Motoristas em Guindastes Elétricos e Classes ConSM-82 — Solicitando providências afim de que seja despachado,
gêneres do Distrito Federal contra as Companhias Comércio e Nayegaeão e Lloyd Brasileiro, que vêm considerando atentatória dos dessa estação à de Norte, u mcaixote contendo material de expedi.7-.~eeeetedos de disciplina e das obrigações troçadas ao empregado pe- ente, destinado à 20° Inspetoria Regional do Trabalho, com sede em
no Estado de Mato Grosso.
empregador pela lei n. 62, a recusa do empregado em prestar Cuiabá, Ao
Sr. inspetor regional do Trabalho — São Paulo:
—
a outras empresas por conta das já mencionadas .
SM-83 — Passando às suas mãos o conhecimento de embarque
fão -'cede, a nosso ver, a capitulação legal que da referida
retendtm fazer as mencionadas companhias de navegação. da Estrada de Ferro Central do Brasil, referente ao material de ex-casos cie emergência e ouvidos os seus empregados possa pedi ente remetido à essa Inspetoria.
— Ao Sr, inspetor regional do Trabalho — Belo Horizonte:
cc
empresa acudir a dificuldades de uma outra admissivel
SM-84 — Passando às suas mãos o conhecimento de emborque
se pretenda transformar essa extraordinária prestação de da Estrada
de Ferro Central do Brasil, referente ao material de exeos em prática normal é aberrante dos usos e costumes, não enx4:
:atra apoio 5ea1 e constitue mesmo caso perfeito e acabado de pediente remetido à essa Inspetoria.
— Ao Sr. inspetor re g ional do Trabalho em São Salvador —
Piterchrtndage, forma de exploração de trabalho condenada por todas
Bafa:
Ws legislações adiantadas. O art. 50 do decreto n. 22.872, de 29
SM-85 — Passando às suas mãos o conhecimento de. embaeaue
de jenho de 1933, ao dispor sobre prestações temporária de serviços (ie Lloyd
Brasileiro, referente ao material de expediente remetido
dee empregàcles de urna a outra empresa, tem o restrito alcance de
rieer a responsabilidade do empregador efetivo perante o Instituto à essa Inepetoria,
-•
de Previdéneie do qual é contribuinte, nunca o de sancionar a práDia 27
tiea nbusiva contra a qual muito justamente protesta o Sindicaie)
Ao Sr. presidente da Comissão Central de Compras:
Motoristas em Guindastes Elétricos e Classes Congêneres, da
Dist:ele Federal.
SM-86 — Remetendo o pedido n. 801.042, de 15 do corrente,
e. Isto poeto, somos de parecer que se não considere enqua- relativo à aquisição de uma máquina de calcular.
deeesel nas hiraSteses de indisciplina ou insubordinação do art. 50 da
— An Sr. presidente da Comissão Central de Compras:
lei n. 62, a reenea do emneeendo de urna empresa prestar serviços,
•M-87 — R emetendo o pedido n. 808.009. de 15 da corrente.
obe igetoriarneefe, a outra empresa"relativo à aquisição de uma máquina de calcular.,
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Ao Sr. presidente -da- Comissã-e 7• Central de Compras:
SM-88 — Remetendo o pedido n. 801.043, de 15 do corrente.
relativo à aquisição de uma máquina de somar.
Sr'. presidente da Comissão Central de Compras:
Remetendo, o pedido n. 812.013, de 15 do corrente,
• SM-439
eireisiçãto de urna má q uina de calcular.
relativó
— Ao Sr. presidente da Comissão Central de Compras:
• • SM-90
Remetendo o pedido n. 8:12:0i4,'de 15 do corrente,
relativo à aquisição de unia máquina de contabilidade.
•
— Ao Sr. presidente da Comissão Central de Compras:
SM-91 — Remetendo o pedido n. 801.039, de 45 do corrente,
relativo à a q uisição de um gabinete de aço "Acmé".
— Ao Sr. presidente da Comissão Central de Compras:
SM-92 — Remetendo o pedido rd, 804.009, de 15 do corrente,
relativo à aquisição de máquinas de escrever.
,
— Ao Sr. presidente da Comissão Central de Compras:
SM-93 — Remetendo o pedido n. 802.019, de 15 do corrente
referente à aquisição de máquinas de escrever.
— Ao Sr. presidente da Comissão Central de Compras:
SM-94 — Remetendo o pedido n. 801.045, de 15 do corrente,
relativo à aquisição de máquinas de escrever "Royal".
— Ao Sr. presidente da Comissão Central de Compra.:
SM-95 — Remetendo o pedido n. 801.034, de 5 do corrente,
reiatiVo à aquisição •de máquinas de escrever.
— Ao Sr. presidente da Comissão Central de Compras:
SM-9,6 — Remetendo o pedido n. 803.024, de 15 do corrente,
relativo à aquisição de máquinas de escrever.
— Ao Sr. presidente da Comissão Central de Compras:
SM-97 — Remetendo o pedido n. 803.020, de 15 do corrente,
relativo à aquisição de arquivos de aço.
— Ao Sr. presidente da Comissão Centrarde Compras:
SM-98
Remetendo o pedido a" 712.015, de 15 do corrente,
referente à aquisição de máquinas de escrever.
— Ao 'Sr. presidente da Comissão Central d.e Compras:
SM-99 — Remetendo o pedido n. 811.013, de 15 do corrente,
referente à aquisição de máquinas de escrever.
• Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoa/ deste Ministério:
SM-100 — Comunicando em aditamento ao Boletim de Fre-.
quência, n. Oito (8), remetido a este Serviço, em data de 21 do mês
corrente, que, Mário Leal Pereira, oficial administrativo, letra
do quadro enico deste Ministério, com ee-ercício neste Serviço, teve
comparecimento integral, de 25 . -cle sederbro 1,i + imo a 2 .5 de outubro
corrente.
___. Ao Sr. prosidnate dá Comissão Central de Compras:
SM-101 — Remetendo o •pedido n. 808.010, de 15 do coerente,
relativo à aquisição de máquinas eletricas de somar.
— Ao. Sr. presidente da Comissão Central de Compras:
SM-102 — Remetendo o • pedido n. 801.044, de 15 do cdrrente,
relaiiv6 à annisir,.ão do urna máquina de escrever.
—

Lda
Ao Sr. presidente da. Comissão Central de Compras:
SM-103 -- Remetendo Gpedido n. 801.016, de 15 do corrente,
relativo à equIsição de uma máquina de escreve:.
— Ao Sr. presidente da Comissão Central de Compras:
SM-104 -- Remetendo o pedido n. 801.011, de 15 do corrente,
relativo à aquisição de uma máquina de escrever.
-- Ao Sr. presidente da Comissão Central de Compras:
SM-105 — Remetendo, o pedido n. 801.047, de 15 do corrente,
relativo à' aquisição de máquinas 'de escrever.
.
Ao Sr. gerente da Seciété Anonyme du Gaz do Rio de Janeiro:
S.M.-10.6 — Solicitando providências no sentido c1 ,3 ser feita a
ligaeão do gás, para o devido forneeinento, no subsolo deste edifícioeede, sito à avenida Aparício Borges.
•• — Ao Sr. diretor do Serviço de Contabilidade deste Ministário:
SM-108 — Agredecendo a remessa de 2 exemplares das "Tabelas
texidiez.tivas co Orçamento deste Ministério", para . o exe.rcitio corrente.
— Ao Sr. diretor !lera], interino, do Departamen!A N:-.2*.onal
Trabalho:
Sdl-109 — Comunicando a frequência dos extranumerários mense'istas,o Sen:co de Identificação Profissional desse Departamento,
J de Carvalho Lemgruber, Nero Paulo de Mendonça, Paulo Marces Leingruber. Fulvio de Andrade Figueira e Alípio Velgueredo,
e a ausência, por motivo de nojo, do auxiliar de escrita de • Classe,
Odir do Coute.
— Au Sr. inspetor regienal do 'Trabalho, Manáus, Aniazonas:SM-11.0 — Passando às suas mãos o conhecimento de embarque
'n. 3.494, - do Lloyd Brasileiro, referente ao material de expediente
remelido à essa Inspetoria.
— Ao Sr. insretor regional do Trabalho,- Belém, Pará:
. SM-111 -- - Passando às suas mos o conhecimento de embarque
n. 3.491, .do Lloyd Brasileiro, referente ao material de exp-diente
remetido à esse Inspetoria.
— Ao Sr. iespetor regional do Trabalho, S. Luiz, Maranbão:
SM-112 — Passando às suas mãos o conhecimento de embarque
ri. 3.492, do Lloyd Brasileiro, referente ao material de expediente
remetido à esse Inspetoria.
• — Ao Sr: inspetor regional do Trabalho. Fortaleza, Ceará:
SM-113 - - Passando às suas mãos o codhecimente de emberqu,
ri. 3.490, do Llo y d Braedeiro. rdferente ae flhe11oJ e expediente
remetido à C.Sz;4
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— Ao Sie irisieetor regional do Trabalho; Natal, R. G. do .n oritsit
SM-114 — Passando às suas xerãos o conliçcimento 4e embarqUo
n. 3.488, do Lloyd Brasileiro, referente ao material de expe.tica*
remetido à esta
*.'
— Ao Sr. inspetàr'rCgional do Wabáj,ho, - 14aceld, Alagoas.:
SM-115 — Pando às *Suas mãos . o .colilledirnente de edd . e eft:
3-484, do Lloyd Brasileira! referente -ao material de exp.,
remetido à essa Inspetoria,
'Mi Sr. inspetor regionaL - do • Trab,alho, J oã o Pessoa, 'Patedcba
•
Passando' às suas - n:dios o conheciinento de'crithar4i0
SM-116
n. 3.486, do Lloyd Brasileiro, referente
de ;exp.felientr
. .ao material
. .
'"
remetido à essa Inspetoria. -•
— Ao Sr. inspetor Regional de'rr. rábalho, l Arac. M; Sergipe: •
SIV-117 — Passando às suas mãos o cembecidiento de eme) ted~
n. 3.480, do Lloyd_ Brasileiro', referente• ao mati- Mil :de
• -dee,
remetido à essa inspetoria. • • Sentir
— Ao Sr.. inspetor regional do Trabalho, Vitória, E.
SM-118 — Passando às Suas mães o' ennhecimente Jé einteerqtr0
n. '3.482, do Lloyd Brasileiro, refererite mi material - de ext .) , dientei
remetido à essa Inspetoria.
— Ao Sr. contratante do Serviço de Transporte do Leeeold4
Bulhes - à Goiânia, Leopoldo Bulhões à Goiás:
SM-119 — Soneitando . previdências ?fim de que seja en eguel .
ao Sr.,inspetor do Trabalho, ero" .Goiâniee nesse Estado, um e nixot.
contendo material de , expediente . despacbatio • para, essa locelidàdee
pela Estrada de Ferro Centeal 'a. Brasil7 • conforine conheciuentO,
que anexou.
• •
• ,
•
ransPod•te
de 'Poeto Eepia.•
T
— Ao Sr. contratente do SerVico
' •
rança à Cuiabá, Porto Esperança à;.Mdto GrOssor •
SM-120 — Solicitando providências :afirrr de que Seja • en'regirei
ao Sr. inspetor regional rio Trabalho, em Cuiabá, nesse Estarle,
t 10.4.
caixote, contendo material de ex.pediente e despachado para
calidade, pela Estrada.de.Ferro Ce.ntrel do Brasil..
• '
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Dia 21 de dezembro de 1938
N. 1-2.0e-9 — Pre sidente do Sindicato dos Marmoristas. — C64",
municendo o .1/3,pacho do Sr. diretor exarado no processo D,N.T.
. .• •
n. 14.519-38.
s cie Em+
N. 1-2.3.5O p eesidente União Geral dos Sindicato
e.regados no Distrito Federal. --e Comunica que o Sr Ministro de?
'erminou que o Uniãe promovesse urna assembléia geral na Uniãe
dos Vidreiro,. e Cias eee Aneeas do Distrito Federal para eleito -to do
nova Diretoria.
N. 1-2.060 -- e Presittente da União dos Vidreiros e Cli-..ssel
Anexas. — Cmienicando que o Sr. Ministro determinou que a ldniati
Geral dos Sindicatos d . ?, Empregadue, do Distrito Federal promovesse
uma assembléia gerai com o fito de eleger nova diretoria.
N. 1-2.0 . 81 — delegado da Ordem Política- e Social. — Co,
munica que o Sr. diretor ..inlorizott'a realização de uma assembléia
solicitada per) Sindicato dos Ajudantes de Despachantes Adirveirog
do Rio de Janeiro.
cio Trabalho Marítimo el.' Soim
• N. 1-2.062 — Sr. -delegado
vador — Baía. — Remete o D.N T. n. 19.322-38, solicilando
formações a respeite.
N. 1-2.C63 Presidente do Sindicato Profissional dos 'fralide
lhadores em Sal do Rir, de Janeiro. — Corneoica de ordem' de' eenhoe
diretor que, 2oni relação 'à denencie apresentada contra n e +irinaa
Wilson de Comp. e Companhia Comércio e Navegação, focamos
mas notificadas a cumprir o cli s pesto no arte 32 do decreto neraerizi
24.694, de 12-7-34.
N. 1-2.064 — Preeidente do Sindicato dos Empregados PrA
turarias e Lavanderias. — Solicita comparecimento urgente„rfir4
de cumprir a lei do sebe.
•
N. 1-2.355 — Inspetor Regional do Ministério do Trabalhe,
dústria e Comércio. — Remetendo guias para pagamento de selil
devido para a expedição das respectivas cartas, em vista do Sr. Mj-I
nistro ter deferido o pedido de reconhecimento dos Sindicato: dos
Empregados f: ,-n Hospitais e Casas de Saude e doSe Engenheidd dg
Bafa,
N. 1-2.06e — Presidente da Federação Nacional dos Tradelhae
dores Metabirge cos do Brasil. — Solicitando remessa , urgente 40
novas cópias do balanço e Inlaneete apresentados no D.N.T. nilef
men) 18,232-ln3.
N. 1-2.007 — Presidente elo Sindicato Profissional cios Careega-i
dores e Ensacadores de Café do Distrito Federal. — Solicita
..ecimentos urgentes cerca ou
,n 19.885.
, N. 1-2.0e8 — Delegado da ordem Política e Social. — Conionic4
que este Departamento autorizou á realização da asse:nblêia ,liete,
(Reda pelo Sindicato dos Operários 0111 Pedreiras.
N.1 o 2.•0de — Delegado da Ordem polítieá .— Ou^
?, :ea que' esP. 'Departamento autorizou a TealitecãO de- assetibleterif
eei ie i R 19 .Uniã O tios Foguistas.

.
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N. 1-2.0i, - Idem, peio Sindicato dos Chauffeurs do Distrito
ral.
41 N. 14.071 - Idem, pelo Sindicato dos Operários e Empregados
Inddetriai de Construo Naval.
N. 1-2.0e2 - Idem, pela União dos Alfaiates e Classes Anexas.'
N.1-2.073 - Idem, pelo Sindicato dos Corretores de Imóveis
MO de Jaiieiro.
P", N. 1-2.d71 - Idem, pela União dos Trabalhadores Metalurgicos.
N. 1-2.0S5 - Idem, pelo Sindicato dos Corretores de Fundos
•
icos
N. 1-2.076 *- Idem, pelo Sindicato dos Operários em Refinacão
Asserear .e Similares do Distrito Federal.
N. 1-2.P77 - leiam, pela Federação dos Despachantes AduaAdros.
N. 1-2.018 - Idem, pelo Sindicato dos Operários e Empregados
§;na Calçados e Anexos.
N. 1-2.0 9 - Idem, pelo Sindicato dos Cabineiros de Elevador
CO Distrito Federal.
N. 1-2.080 - Diretor do Departamento Estadual do Trabalho
a.. São Paulo. - Envia carta de. reconhecimento do Sindicato dos
Preabalhadoros om Cerattérins de São Paulo.
'N. 1-2.081 - Inspetor Regional do Trabalho - Curitiba Pir araná. - Envia carta de reconhecimento do Sindicai() dos Oporá-rios Fundidores e Metalurgicos de Coritilia.
-S N. 1-2.982 - Inspetor Regional do Ministério do Trabalho, In=gtúetria e Comércio - Recaía; - Pernambuco. - Remeto carta de
oiascoolrecimento do Sindicato dos Operários em Construção Civil e
aeses Anexas.
s N. 1-2.083 - Presidente da Associação dos Industriais Pintores do Rfo de Janeiro. - Solicita apresentação de atestodo de boa
'conluia doa ir ombros eleitos para a d:retoria, afim de poder dar andamento ao processo de pedido de reconhecimento.
N. 1-2.081 - Inspetor Regional do Ministério do Trabalho, Indústria e Comercio - Recife - Pernambuco. - Envia carta de reoonliocimento do Sindicato dos Ferroviários da Great \Vestem.
N. 1-2.085 - Pp esidento do Sindicato dos Comerciantes de Automóvei e noesssórios. - Solicita remessa do balanço enviado por
ekeste Departamento com o ofício n. 1.895,, de 27-6-38, dentro do
otorazu de dei dias devidamente assinado pelo Presidente, Tesoureiro
oje Conselheiros Fiscais.
N. 1-2.0.36 - Presidente do Centro dos Operários Confeiteiros.
as- Reitera os termos do oficio n. 1.644, de 19 de maio e comunica
kitie este Departamento só torna conhecimento dos relatórios trienais de adminis tração de acordo com o art. 22 do ciecreto n. 24.694,
de 12-7-34 e quanto às diretorias deveis apresentar as provas da
4sircular n. 1-1.520, do 31 de outubro de 1935 .
N. 1-2.087 - Presidente do Centro dos Conferentes e Comer_Jadores de Carga e Doscarga do Porto do Boo de Janeiro. - Comunica relativamente a coosulta de 28 de outubro que a eleição e poso se dos dirigéntes do Sindicato deve ser realizada nas datas fixadas
:nos eetatutos.
N. - Presidente do Sindicato dos Industriais Moageiros
de Trigo do Ria de Janeiro. - Afim de crio oesa sei ultimado o
procosso de administraeio do Sindicato, comunica que é necessário a
prova de nacionalidade dos diretoo-s.
N. 1-2.089 - Presidente do Sindicato dos Empregados em
Casas de Divereões do Rio do Janeiro. - Solicita o comparecimento
nrgênte afim de tomar conlocimento das exigências indispensáveis
-ts aprovação da eleição da Comissão Execu;iva.
N. 1-2.090 - Presidente da Comissrto encarregada da revisão
'das Leis Sociais. - Envia o D.N.T. n. 10.336-38 no qual o senhor
V. Guaianás de Sou as,apreeenta sugstões sobre matOiia de sinditaalização.
N. 1-2.091 - Diretor do Lloyd Brasiieiro. - Envia o D.N.T.
g. 13.421-33 em que diversos associados dc Sindicato dos Arrumalefore e em Armazens e Trapiches do Rio de Janeiro pedem reinterraeão no quoi. iro de Arruo adores.
1-2.0t.°2 -Delegada .da Ordem Política e Social. - Comu`plica- que este Departamento autorizou a realização da assembléia
kolicitacia pelo Sindicato Patronal dos Barbeiros e Cabeleireiros.
N. 1-2.093 - Idem, pslo Sindicato Nacional do Centro dos Catpitães da Marinha Mercante.
N. 1-2.094 - Idem, pelo Centro dos Operários e Empregados
atda Lioht e Companhias Associadas.
it - Delegado da Ordem Politica e Social. - Come.
rktaica que este Departamento autorizou a assembléia solieitada pelo
eindicato d3s Proprietários de Farmacias do Distrito Federal .
N. 1 e2.09C) - idem, pelo Sindicato dos Vendedores Pracista*
n §10 Rio de Janeiro.
•
N. 1-2.097 - Idem, pelo Sindicato dos Auxiliara(' Téeniom,
Mestres, Contra-mestres e Enearregadoe Artiffees de Mateiros

(avais.

'N. 1-2.098 - Idem, pelo Sindicato dee Químicos do Ai* ãe Jta-

*seiro.

.

•

- Idem, pela Sociedacb de ReeistAusia dos Teffibi-

1d ores em Trapiches e Armazena do Claté.

ICC^
N. 1-2.100 - Idem, pelo Sindicato Pakcenat das ZaMta40
•
lUudos do Rio d e Janereo.
N. 1-2.101 - Idem, peio &adice,* Co .J_-. t, tio de 0,
J.
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N. 1-2.102 - Idem. polo Sisdicato dos Industriais de Panificaoão e Confeit arias de Distrito -Federal.
N. 1-2.103 - Idem, pelo SiniJeato dos Industriais Metaluroicos
do Rio de Janeiro.
N. 1-2.04 - Idem, polo Sineicato Patronal dos Tamanqueiros
e Classes Anexas.
N. 1-2.105 - Idem, pelo Instituto da Ordem dos Económistas.
N. 1-2.106 - Idem, polo Sindicato dos Oficiais Maquinistas da
Marinha Mercante.
N. 1-2.1117 - Idem, pelo Sindicato dos Enfermeiros Terrestres.
N. 1-2.108 - Id 'as, polo Sindicato dos Vigias Marítimos de
Carga e Descarga cio Rio do Janeiro.
N. 1-2.109 - Idem, pela União Geral dos Sindicatos de Empregados do Nara() Federai,
N. 1-2.110 - Idsm, pelo Sindicato dos Lavradores do Distrito
Federal.
N. 1-2.111 - Idsm, peio Sindicato dos Operários e Empregados
m Calçados e Anexo,...
N. 1-2.112 - idem polo Sindicato doe Professores do Distrito
Federal.
N. 1-2.113 - Idem, polo Sindicato dos Empregados em Padarias, Con'eitarits e Similares ds Distrito Federal.
N'. 1-2.114 - adoro, pelo sindicato Nacional de Câmara, Cilinários e Paoificadore: MarOinme.
N. 1-2.115 - Ident. pelo Sindicato dos Operários em Pedreiras.
N. 1-2.116 - Delegado da Ordem Política e Social - Comunica que este Department() autorizou a assembléia solicitada pelo
Sindicato Nacional de Agrônomos.
N. 1-2.117 - Idem pelo Sindicato dos Trabalhadores em Marcenarias e Classes Anoxos.
N. 1-2.118 - 'dons pelo Instituto da Ordem dos Contadores.
N. 1-2.119 - Presidente da Associação dos Trabalhadodes em
Carvão e Mineral do Dietrito Federal - Solicita esclarecimento
referente no proceseo D.N.T. 20.065-38.
N. 1-2.220 - Inspetor regional do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio - Recife - Pernambuco - Envia guias para
Pagamento dos ernolumentos previstos em lei afim de ser expedida
a carta de reconbecimonto do Sindicato dos Operários Metalúrgicos e
Classes Anexas.
N. 1-2.221 - In spetor regional do Ministério do Trabalho, indústria e Comércio - Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Remetendo as guias para pagamento dos emolumentos previstos em lei,
afim do ser expedida a carta de reconhecimento do Sindicato dos
Eletricistas e Classes Anexas.
N. 1-2.222 - Inspetor regional do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio - Remete a carta de reconhecimento do Sindicato dos Industriais era Madeiras.
N. 1-2.223 - Inspetor regional do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio - Recife - Pernambuco - Envia carta de reconhecimento do Sindicato dos Construtores de Redre.
N. 1-2.221 - Inspetor regional do Ministério do Trabalho. Indústria e Comércio - Silo Luiz - Maranhão - Envia carta de
reconhecimento do Sindicato dos Carroceiros de São Luiz.
N. 1-2.125 - inspetor regional do Trabalho - Manaus Amazonas - Envia carta de reconhecimento do Sindicato dos Construtores Civis de Manaus.
N. 1-2.226 - Inspetor regional do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio - Niterói - Estado do Rio - Envia carta de
reconhecimento do Sindicato dos Traballindores em Construção Civil
do Nova Friburgo .
N. 1-2.2 97 - Iespetor regional do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio - Teresinha - Piauí - Envia o processo
D.N.T. 9.181-38, afim de ser cumprido os despachos do senhor
ministro.
N. 1-9 . 9 28 - Delegado da Ordem Política e Social - COM9..
nica que este Departamento autorizou a realização da assembléia
solicitada pela União dos Proprietários de Marcenarias.
N. 1-2.229 - Presidente do Sindicato dos Operários e Empregados na Indústria de Construção Naval - Comunicando que
devem promover com urgência uma nova assembléia.
N. 1-9 .230 - Presidente do Centro Musical do Rio de Janeiro
- Transmite cópia de parecer desta secção.
N. 1-2.231 - Diretor do Departamento Estadual do Trabalho
- Remete guias para pagamento dos emolumentos previstos em
lei, afim de ser expedida a carta de reconhecimento dos Sindicatos
de Contadores e Guarda - livros de Catanduva, dos . Trabalhados era
- Fiação, Tecelagem e Anexo.
N. 1-2.232 - Inspetor regional do Trabalho, em Natal - Rio
Grande do Norte - Envia carta de reconhecimento do Sindicato
Gráfico Norte Rio-Grandense.
N. 1-2.233 - Inspetor regional do Trabalho - Curitiba Paraná - Envia carta de reconhecimento do Sindicato dos Comeretários de Paranaguá.
-N. 1-2.234 - Diretor do Departamento Estadual do Trabalho
São Paulo Envia cartas de reconhecimento dos Sindicatos dos
diontadores e Guarda-Livros de Campinas, dos Empregado e no. Comércio de Ribeirão Preto, Instituto Paulista de Contabilidade e Sin.,
Olaato Patronal do Comércio de São Paulo.
N. 14.235 - Presidente do Sindioato doe Notoristaa em
Stedndasto Elétricos e Classes Congêneres - Remete odpla de pa-e
¡moer emitido pela Procuradoria no D.R.T. w org-n. -
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— Diretor do Lloyd Brasileiro — Remete cópia 'de • t,bnclo em vist!a, o parecer da Procuradoria, resolvo, por equidade.
N.
parecer ero.lido pela Procuradoria no D.N.T. 28.725-37.
aceitar a, jostificação feita e determinar, como determinado tenho,
;Se. arquive b 13rocesso.
1-2.237 — Diretor da Companhia Comércio e Navegação
Remete cópia do parecer emilido :pela Procuradoria no D. N. :r. , N. 3.194138 — Augusto Morais de Menezes, requerendo .seja.
'expedida erh seu nome a guia para pagamento : da muita imposta à
28.725-37..
N. 1-2.238 — Presidente do Centro dos Conferentes e Comer- f;rma Chindlér & Adler, no Processo n. 2.116-F-1934. — Expeçam,tadores de Carga e Descarga do Porto do Rio de Janeiro — Solicita se as guias.

com a maior urgência providências no sentido de ser informado se
houve interrupção no exercício da profissão de conferente, afim de
que possa este Departamento responder a uma consulta relativa ao
associado Francisco Ferreira Costa.
N. 1-2.239 — Inspetor regional do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio — Fortaleza — Ceará — Envia carta de reconhecimento dos Sindicatos Patronal dos Serviços de Transportes do
Porto de Fortaleza e dos Proprietários de Veículos de Cargas.
N. 1 - 2.240 — Diretor do Departamento de Estatística e Publicidade — Envia relação dos últimos sindicatos reconhecidos pelo
Senhor ministro.
N. 1 - 2.241 — Inspetor regional do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio — Porto Alegre Rio Grande do Sul — Remete carta de reconhecimento do Sindicato dos Motoristas, Condutores e Classes Anexas da Navegação Fluvial de Porto Alegre.
N. 1-2.242 = Inspetor regional do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio de Aracaju — Estado de Sergipe — Envia dotumentos apensos ao processo de reconhecimento, D. N. T. 19.102,
de 1938.
N. 1-2.243 — Inspetor regional do Trabalho em São Paulo —
Comunica que o Sr. ministro cancelou a carta de reconhecimento
do Sindicato Rural de Gavião Peixoto.
N. 1-2.244 -g- Comunica que o Sr. ministro indeferiu o pedido de reconhecimento do Sindicato Patronal de Produtos Alimentícios.
N. 1. - 2.245 — Inspetor regional do Trabalho em São Paulo
Solicita providências no sentido de ser procedida a fusão da Sociedade dos Condutores de Veículos de Santos e do Sindicato dos
Chauffeurs .
N. 1-2.246 — Inspetor regional do Trabalho, em São Paulo —
Pede para que seja chamada a atenção do sindicato dos Manipuladores de Pão, Confeiteiros e Similiares do São Paulo.
N. 1-2.247 — Intendente do S. I. P. — Solicita devolução do
processo D.N.T. 47.013-37.
N. 1-2.248 — Delegado da Ordem Política e Social . — Comunica que este Departamento autorizou a realização da assembléia
Solicitada pelo Sindicato dos Funcionários do Cais do Porto do Rio
00 Janeiro.
N. 1-2.249 — Idem pelo Sindicato dos Operários Marmoristas:
N. 1 -2.250 — Idem pela União dos Trabalhadores Metalúr-

N. 10.559135. — Termo de verificação n. 4.045, de 14-5-1935.
lavrado contra a firma J. C. Amorim & Monteiro, por infraeão do artigo 2°, letras A, B, G, e D, e seus parágrafos 1° e 13, do uecreto nú-

mero 22.042, de 3-11-32. — Estando findo, arquive-se.
N. 20.135138 (anexo ao n. 20.143138) — Décima terceira Inspetoria Regional, remetendo processo em que Roberto Davi de Sarisun
recorre da multa que lhe foi imposta pela mesma Inspetoria, por infração do art. 10, do decreto n. 21.364, de 4-5-32. — Mantenho o de,.
pacho recorrido, à vista da informação.
N. 19.494138 — Décima quarta Inspetoria Regional, de São Paulo, remetendo recurso em que a firma A. Ribeiro & Lia. Ltda, recorre
para este -Departamento da multa que lhe foi imposta pala mesma
Inspetoria, por infração do art. 5° do Regulamento aprovado pela decreto n. 20.291, de 12-8-1931. — Na espécie, interessa apenas a esta
Diretoria a infração do art. 5° do Regulamento aprovado pelo decreto
n. 20.291, de 12 de agosto de 1931, nada justificando, portanto, a juntada proposta na informação supra.
Quanto à dispa?idr.fle dos vencimentos que motivou a lavratura
do auto de infração de 11.s. 3, não ha razão para sua manutenção.
atendendo a que, como já se externou o Sr. Dr. consu:tor jurídico, o
que o art. 5° proíbe não é a diferenciação de salário ou ordenado por
motivos justos, como sejam os da maior antiguidade no serviço, encargos de família ou maior habilidade técnica, mas, tão somente, a
diferenciação para mais em favor de um empregado sem qualquer
fundamento que não o fato de ser ele estrangeiro.
Isto posto, verificando-se da relação de lis. 3 ser o empregado
Álvaro Alves mais antigo que o de nome Jorge de Pauta Rogero, o
que não sofreu contestação da autoridade fiscalizadora.,.resolvo dar
provimento ao recurso interposto, para o fim de,.anuando a decisão
condenatória proferida a fls. 20, verso, determinar, corno determinado
tenho, se providencie sobre a restituição da importfi.neia depositada
pela firma A. Ribeiro & Cia. Ltda., por força de disPasões legais.
Encaminhe-se o processo à Décima quarta Inspetoria Regional.
N. 11.164138 — Panificação Pilar Ltda., solicitando extração de
guia, afim de efetuar o pagamento da multa imposta no processo
DNT 26.986134. — Expeçam-se as guias.
N. 11.175138 — Banco do Brasil, fazendo consideras:5es sobre

convenções coletivas de trabalho. — Concordo.. Dé-se conhecimento
e arquive-se, em seguida. • '
(Esse despeeho concorda com o parecer da Procuradoria, que é o
seguinte: "Convenho que os acôrdos coletivos celebrados entre patrão e seus empregados não representam, técnicamente, convenções
gic,os.
de trabalho, por lhes faltarem os caracteres essenciais a
N. 1-2.251 — Idem pelo Sindicato dos Auxiliares Técnicos, coletivas
estas últimas. Entretanto, a lei assim o considerbu para os efeitos
Nestres, Contra-mestres e Encarregados Artífices de Estaleiros Na- por
ela previstos e fins visados por outras leis, o que se verifica, por
vais .
exemplo, no caso da prorrogação do horário de trabalho aos banc(iN. 1-2.252 — Idem pelo Centro dos Proprietários de Cafés do rios.
O modelo de convenção a fls. 6 e 8 está regular. Parece-me,
Rio de Janeiro.
entretanto, não competir'ao Ministério aprovar modelos de convenN. 1-2.253 — Idem pelo Centro dos Operários e Empregados ções, mas con -e -eões já celebradas.")
Light e Cia. Associadas.
Terceira Secção •
N. 1-2.254 — Idem pelo Sindicato dos Proprietários de VeíeXPEDIENTE DO $11. DIRETOR
: 4nzios de Carga do Rio de Janeiro.
N. 1-2.255 — Ana Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça
Processios despachados
Comunica que o Sr. ministro mandou encaminhar o processo para
Dia
19 de dezembro de 1938
"{estudo imediato.
N. 1-2.256 — Presidente do Sindicato dos Operários em ConsN
1.177•MI1932
—
Manuel Júlio Ferreira, reclamando férias
. !tração Civil — Solicita remessa da ata da assembléia.
contra
a
Companhia
Brasileira
de Portos. — Arquive-se.
N. 1-2.257 — Presidente do Sindicato Profissional dos CarreN. 1.207-M11932 — Manuel Ferreira do Espírito Santo, ideei
gadores e Ensacadores de Café do Distrito Federal.
contra a Companhia Brasileira de Portos. — Arquive-se.
N. 1-2.258 — Delegado da Ordem Política e Social — ComuN. 27.10411936 — Manuel Albano Soares, idem contra The Riu
fica que este Departamento autorizou a realização da assembléia de Janeiro Tramway, Light and Power Company, Limited. — ArquiSolicitada pelo ,União Geral dos Sindicatos de Empregados do Bis-5 ve-se.
aa•ito Federal.
N. 4.64411938 — Irmãos Roskamp, pedindo reconsideração do
N. 1-2.259 — Idem pelo Sindicato dos Auxiliares Técnicos, despacho proferido no processo L R. 3.8211937, pela Décima quinta
Mestres, Contra-Mestres e Encarregados Artífices de Estaleiros Na.. Inspetoria Regional, Estado do Paraná. — Arquive-se.
•
s.
N. • 1.21011927 — Jaime Alves, reclamando férias contra. Abel
N. 1-2.260 — Diretor do Departamento Regional do Instituto Rodrigues & Cia. — Arquivo-se, de acôrdo corá a informação e pa,
. ue a TOEM'.
Aposentadoria e Pensões dos Comerciários — Comunica q
sindical do Sindicato dos Proprietários de Padarias e ConfetDr. 76211928 — João Rodrigues da Gosta, idem contra Brandão
Mota dc Cia. — Idem.
es do Rio de Janeiro, já foi expedida.
N. 78411928 — Amâncio Felipe da Silva, idem contra a Empresa
N. 1-2.261 — Presidente do Centro dos Radiotelegrafístas
Nacional Auto Viação Limitada. — Idem.
I littrintm Mercante — Solicita informações.
N. 84011928 — filisses Raulino, idem contra Indústrias Reunidas
Corcovado' S. A. — Idem. '
Segunda Secção
• N. 87511928 — Manuel Gonçalves Quinta, idem contra Paulo k
BJCPBDIENTE DO BR. DIRECTOR
.
•
Sousa; — Idem. •
N: 949)1928 — Gonçalo . RamoS idem. :contra. Moinho Inglês. —
Processos despachados
Idem.
Dia 20 de dezembro de 1938
N. 1.02111928 — Pau/0 Pinto Lobo, idem .contra Estampara
N. 1.550135 — Termo de verificação n. 2.967, de 15-1-1935, /a- Luso-Brasileira (Simões, Diniz & Cia.). — Idem.
N: 1.03611928 --Manuel: , CoSta, ..idem :contra Café. Ferry. —
!Orado contra.a_firma Rubens da Costa Ribeiro, por infração do ar1tUgo 32, alíneas A e E, do decreto n. 22.033, de 29-10-32. — Ar- Idem..
N. 1.067/1928 •—• José ,Pires, Idem . contra. J. .QP.a,iesln a, ideM
auive-se.
N. 1.06811928 — José Vilas Lopez, idem contrac-,The ,
141:Y 52:T4703 — Termo de verificação n. 2.517, de 30-11=36, itim
South Alneyea, Jamited. — Idem.
Donk
-Irado tOntra a-,Sociedade -Cooperativa Portuária de Consumo,. por_L
á°Fernanilés:&
-=‘
N. 1:094-1192$
idem "eóntst
graça() do art. 16, almas C, do decreto n. 23.766, de 187i-34_
Mem.
-»,
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N. 1.213119:28 - Manuel Diniz, idem contra Fundição "Elmo".
a-- hiena.
N. 1.37Ce1928 - Antônio José Malheiro, idem. contra J. A. Costa

N. 24911928 - Esaeda. Mel ..., id e ei .contra Valentim Alves Lanha. - Idem.
N. 57111928 - :Manite de Cai:valho, idem contra José Maria Teia,
- 1,10m.
xeira & Cia. - Idem.
'l98 - Jesais Peres Alonso, idem contra Francisco Ma-.
-N. 1.
N. 58411923 - Edmundo Rodr;gues Ramos, idem contra`Morei•-ria Bonfim. - Idem.
ra & Adriano. - Idem.
N. 1.5a71928 - Jaime Malheiro de Almeida, idem Contra J. A.
1
N. 97111923 - Manuel Ribeiro Gonçalves, idem contra Jorge
.Cota St Cia. - Idem.
Bastos & Cia. - Idem.
N. 114, 1ee9 - Joaquim Luiz, idem contra A. Prestes & Cia.,
N. 1.08511928 - Silvino Gonçalves de Freitas, idem contra Ri- Limitada. - Idem.
be:ro & Pacheco. - Idem.
N. 401193 ,J - Júlio Pereira da Silva, idem contra António CarN. 1.10111928 - Carlos Gomes, idem contra Madrid az Lisboa.itos & Lia. - idem.
Idem.
N. 42119a0 - João Teizeira, idem contra a Companhia Lalustrial
N. 1.15511928 - José Alves da Silva, idem contra Luzes 11c eia.
aSil,eira Mak:liado S. A. - ;dem.
- Idem.
N. 4611930 - Osvaldo Barros Figueiredo, idem contra Tinoco'
N. 1.26711928 - José Joaquim Eerreira, idem contra E. GrataMachado & Cia. - Idem.
cós; Fábrega. N. 129;1930 - Augusto Costa, idern contra Noé Fernandes MarN. 1.43311928 - Aureliano Teixeira de Carvalho, idem contra
qaes. - Idem.
a Companhia Antártica. - Idem.
N. 14611930 - Júlio Tavares, idem contra C. Reis & Cia. (Casa
N. 1.51911928 - João do Oliveira, idem contra Costa Lopes SilBancária). - Idem
va & Cia. - Idem.
N. 15711930 - Oscar Lemos, idem contra C. Pinheiro. - Idem.
N. 70;1929 - Lorenzo Lanza, idem contra M. S. Lino. N. 218;1930 - Gil de Almeida, idem contra António Valente. N. 511931 - Eduardo Rodrigues da Silvá, idem contra S. A. Es_
Iii
tamparia Leão. - Idem.
N. 414,1930 - Cleóbule do Abreu, idem contra Isaac dos SanN. 52.12311933 - Henrique Meia de Castro, idem contra A. Presee-tos - Idem.
za &' Cia. - Restituam-se os documentos e, a seguir, arquive-se o proN. 422,1930 - Atílio Di Maio, idem contra Augusto Reis &
cesso.
Idem.
INSPETORIA
4 -1-.; N. 44-11930'- Aderbal Ndbrega, idem contra Adolfo & Cia. .
EXPEDIENTE DO 6i. DIRETOR
N. 511,1930
- Manuel Nunes Lourenço, idem contra Colombo,
Gaiaberini & Cia. - Idem.
N. 51511930 - Miguel Lopes, idem contra António Jannuzzi
& Cia. - Idem.
N. 522;1230 - Augusto Pinto Vieira, idem contra Fábrica 'alareemiti S.
- Idem.
N.5t, I0 - José Maria Mernede, ideni contra Diogo S. A. Costa. - Idem.
N. 659119,30 - Álvaro dos Santos, idem contra Gumes.; & Cia. reei).
N. 68311930 - Francisco Pinto Ribeiro Filho, contra Vieira 3:
Almeida. - Idem.
70811930 - Ilidio Sacramento da Rocha, idem contra Pinheiro
l'ernandes & Cia.- Idem.
N. 7151930 - José S'-greto, idem contra Gorgot & Gomes. Idem.
N. 74311930 - Joaquim Teixeira, itiefll contra Braga & Lanam
- Idem.
N. 74711930 - Silvio Ferreira, ideai contra _angio-Mexiran Pelceleum Company. - Idem.
N. 74911930 - Vicente Paladino, idera contra Augusto Reis
& Cia. - Idem.
N. 78711930 - Henrique Figueiredo, idem contra Antônio Maratues de Almeida. - Idem.
N. 73811930 - Serafim Martins, idem contra Dino Lúcio. "Idem.
N. 80211950 - Luiz Machado, idem contra Atelier de Construclions Elétriques Charleroi. - Idem.
N. 837;1930 - José Gomes Simees, idem contra Antônio Flores
& Irmãos. - Idem.
N. 842 , 1930 - Antônio Alves dos Reis, idem 'contra Almeida
asCia. - Idem.
N. 848,1930 - Albertina Teiaeira, idem contra Adolfo Marquezoa. - Idem.
N. 99211930 - Domingos de Azevedo Portela, idem contra Licht
• Pargus. - Iclem.
N. 1.21511930 - Jacinto Cabrita, idem contra Vanguarda S. A. N. 1.2461930 - Romeu do Nascimento, idem contra Manuel
,Antenio Martirs. - Idem.
N. 1.2171930 - Luiz Nascimento, idem contra .Manuel Antôuio
esseset ins. - Idem .
N. 1.251 ; 1930 Santori, idem centra Amadeu da Barros
tiaeaiva. N. 1.25811930 - Adelino dos Santos, idem contra Manuel Pinto
paspar. - idem.
N. 1.26(11930 - António de Lima, idem contra Augusto Reis. -•
em.
N. 1.23e11930 - António Joaquim Dias, idem contra Companhia
33ettenfel. - Idem.
N. 1.29611930 - Francisco Joaquim Leite, idem contra António
Lourenço Saraiva. - Idem.
N. 1.30311930 - Joaquim Eusébio da Costa, idem contra R. A.
Smith az Cia. Ltda. - Idem.
N. 1.311 : 1930 - Antônio Silva de Almeida, idem contra }lime
& Cia. - Idem.
N. 1.31 4' : 1!)30 - João Cardeso, idem contra Carlos Del Negro. N. 1.311)19:30 - Ju-,é Raposo Sobrinho, idem contra Delfim
Cunha. N. 40711927 - José Podrigues Marmeleiro, reclamando féeias
contra S. A. (eseonificie Gávea. - Declaro o reclamante, dentro- do
prazo de 10 dias, se reer. 'oeu a importância relativa à indenização de
tias pleiteadas.
.
N. 1711923 - João Dicas, idem contra o liotulào Ingls. - Idem.

Comunicação formulada pelo Sindicato dos Arrumadores em Armazens e Trapiches do Rio de Janeiro (DNT 17.324-38). - Cumpra-se, preliminramente, a exigência do selo.
Maurélio Chiorboli pedindo certidão (DNT 15.769-38), - Tendo
em vista as informações e parecer, certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Dia 12 de dezembro de 1938
José Jacinto Pacheco pedindo certidão (DNT - Tendo sido apurado o fiel cumprimento do Regulamento aprovado pelo
decreto n. 20.291, de 12 de agosto de 1'931, certifique-se arquivandose, a seguir. o processo.
Santos Seabra & Comp. Ltda., pedindo certidão (DNT 1'6.052-38);
Institnto Cientifico S. Jorge S. A., idem (DNT 17.802-38)•'
trutora Continental Limitada, idem (D.NT 18.571-38); Casa Berliclo
Meia De Ferragens Limitada, idem (DNT 17.47i-38); Sobral, Seusa
& Caernp., idem (DNT 16.320-38); Dourado S. A., idem (DNT 17.503
16.558-38); Companhia Fazendas Reunidas Normandie S. A., idem,
de 1938); Empresa de Pesca Bandeirantes Limitada, idem (DNT
;DINT 19.866-38); Cardoso, Fonseca & Comp., idem, (DNT 17.997 de
1'938): Aires Andrade & Comp., idem (DNT 19.372-38); S. A. Phillips do Brnsil, idem (DNT 16.9-19-38') ; Resende & Justino Ltda.,
(DNT 17.098-38); Casa Nunes Mela. idem (DNT 16.361-38); Cair
los Gonçalves de Carvalho, idem (DNT 15.130-38); Arnaldo Birmann,
idem (DNT 14.805-38); Alnorma, Soc. Máquinas Ltda., idem (Divr
1'6.038-38') •' Meia Rebelo & Comp., ideni (DNT 13.748-38); H. C.
Rodrigues (DNT 17.016-38) •' Manuel Nunes Ferreira, idem (DNT
18.423-38); Empresa Promotora de Vendas Limitada. idem (DNT
16.321-38); Sampaio Vieira, idem,. (DNT 19.378-38) • Heitor, Ha.
beiro & Comp., idem (DNT 16.436-38); Companhia deramica Brasileire. idem (DNT 17.474-38). - Certifique-se e arquive-se, em
Dia 1'3
Auto de infração- n. 1.152 lavrado contra a firma Saraiva Domingues & Comp. por inobaervancia do art. 22 do Decreto n. 20.291,
de 1931 (DNT 5.396-38). - Arquive-se, de acordo com a informação.
S. A. Lloyd riacienal pedindo certidão (DNT 18.291-38). - Daferido. A aprovação da Comissão Executiva não importa' em prejuizo
da solução deste caso, quando a declaração é feita pelo sindicato que
tem capacidade jurídica para tal.
Dia 11

Serviços Hollerith S. A.. Ineiltuto Técnico de Organização e
Controle pedindo certidão (DNT 19.613-58). - Requeira em ter'nos.
Anglo Mexican Petroleum Company Limit. pedindo certidão
(DNT 15.957-38). - Não se faz necessário o termo de responsabilidade aludido, de vez que à categoria de "chauffeur" devem ser incluidos os "ajudantes de chauffeur", tendo-se em vista, por extensão,
o parecer do Sr. Dr. consultor jurídico, no D. G. E. n. 8.221-37.
E' hem verdade que o "chauffeur" é um titulado; mas, tamboril. é
aberto oue o "ajudante" é o seu substituto. Não oferece dúvidas tal
conclusão. O nome o diz; "Ajudante de chauffeur". Isto posto, certifique-se, sem prejuizo, todavia, da retificação que se fizer mister.
Dia 113
- Companhia Construtora Earrlein pedindo certidão (DNT 16.705
do 1938) .., - Tendo em vista as informações e parecer, certifique-se, .
arquivando-se, a seguir, o processo.
- The •arnaco International Corporation pedindo oertittio
17.631-39). - A omissão verificada é falta haeanave4 Por Uso quai'n'
-p art. .32 de Regulamento aprOTSged.Q. 18.4.~-etO A. zo.rwittn4
,

Sa,b0(10.24.'.riU) , flfCTÂL (Seef•-"r+
__
=___
;
-•_n
agosto de 1931, preceitua, de maneira clara e taxativa, que da relaçãO devem constar os nomes de todos os empregadoi, Entretanto,

•

. • . •

.^"Sr

Rogério Augusto Braga, solicitando identificação. (SIP-2d.'!54
de 1938). - Faça-se a identificação, de acordo com as normas ato,/

atendendo não só ao fato de ter a requerente procurado regulariiar, tada.s.
Manuel Vilela Pereira, solicitando identificação. (SIM6.611(
Situação incontinente, mas, também, por se tratar de uma
- Faça-a'a a identificação, de.acordo corri. as normas acto,
1 p da
firma ,que, num número bastante elevado de empregados, ad Mantarn rle15938).
doi .; estrangeiro, determino, por equidade, o foanaciMento da cera
Tornoji Ikeda, solicitando identificação. • (SIP-27.122-38).
tidão.
Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Dia 17
António Ferreira Ilamallio. selicitaatnki identificação. (S1P-20.71$
Serviços Hollerith S. A. pedindo certidão (MT 20.182-38). - • de 1938). - Faça-se a identificação, de acordo com as normas tido,
Deferido. Certifique-se e arquive-se, em seguida.
•
tadas.
João Rodrigues Golã°, solicitando identificação.' (SIP-26.756
SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO PletisFISSIONA.L
de 1'938). - Eaça-se a identifioação, de acordo com as normas adota-•
a sua

EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Dia 10 de dezembro de 1938
Firmino Marques dos Santas, identificador profissional do M.
nistério do Trabalho em Oachoeiro de Itapemirina, pedindo o seu
aproveitamento no Serviço de Identificação Profissional deste Ministério como identificador nomeado, para o que junta documentos.
(DNT 19.077-38 - SI? 25.23i'-38). - Arquive-se.
EXPEDIENTE DO SR.

rungToa

Dia 12 de dezembro de 1938
Juizo de Menores, solicitando carteira profissio!:al para o menor
Clandionor de Sousa. (DNT 10.203-37 - SIP•27.Ç96-38). - Arquive-e.
Dia IS

Joaquim Amaral, reclamando sua carteira profissional 82.747-5'
série. (DNT 13.720-38) - S1P 10.797-38). - Arquive-se.
Metro Goldwyn Mayer do Di •azil, remetendo coupon de carteira.
(DNT 16.923-38 - SIP 22..4t-3t). - Arquive-se.

Dia lã
•
Inácio Mamana, soliCitando registro como químico lieen-Ciado.
(DNT 10.013-1930 - SlP 15.196-38). - Arquive-se.
Dia •16
Instituto de Aposentadoria e Pensões- dos Comerciários, solicitando informações. (DNT 20.133-38
SIP 27.425-38). - Arquive-se.
L. Seabra & Comp., remetendo coupons de carteira. (D1'.:T 17.861
de 1938 - SIP 23.377-38). - Arquive-se.
Nelson dos Santos Sucena, solicitando retificação de carteira.
(DNT 16.013-38 - SIP 17.890-38). - Arquive-se.,
Antônio de Oliveira Filho, solicitando entrega de carteira. raiNT
18.430-37.
S1P 28.430-38). - Arqiiivease.

•

das.

•

Joaquim Nunes de Morais, solicitando identificação. (SIP-27.115
de 1938). - Fada-se a identificação, de acordo com as normas adotadas. •
Giuzeripe, solicitando identificação. ÁSIP-26.610-38). -Paca,
se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
•
Otto Friedrich Scboll, solicitando identificação. (SIP-26.365 d0
1938). - Deferido.
i Pinto Nune,,,. sulieltando devolução de
dJaquiin Te
'documento.
- Faça-se a entrega dos documentos
solicitados, mediante recibo.
Arnaldo Capeclie, reclamando contra a firma Leopoldo Ferreira
(SIP-26.824-38). - Prossiga-se na forma da lei, devendo o chefe
da 4 a Divisão, dar conhecimento ao reclamante de que serão, tomadas
enérgicas providências por esta chefia, caso se reproduzã o fato acima verificado, o qual deveria ter sido comunicado pelo funcionado
que o presenciou, ao respectivo chefe, para os fins competente:.
-

Januário dos Santos.. solicitando •identificação.
Faça-se a identificação, de acordo - com as normas adotadas.
Manuel Agostinho, 'solicitando identificação: (Siri-27.188-3R).

- Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Luiz Cannarozzo, solicitando entrega da 'carteira.' (SIP-27.183
de 1938). - Emita-se a carteira.
João Fernandes, solicitando retificação de carteira (SIP-27.108
.
de 1938). - Faaa-s-a a retificação solicitada. ..
Manuel Ferreira, solicitando identificação. (SIP-27.944-3a)..
- Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Bons Benechis, solicitando entrega de carteira., .(1311)a20.836
. .
de 1938) .
Emita-se a carteira.
Antônio rani da Silva, selicitando identificação. (ZIP-27.-372a
de 1933). - Fack-se a identificação, do acordo com .as.normas adotadas.
Waltrand Emma Hollerbach, solicitando identificação. (ali),

27.418-38). - Emita-se a carteira com urgência. •
. Lojas Americanas S. A., solicitando registro ' de livros. (51P-1.
28.389-38) . - Alude o despacho ao seguinte; No fichário' do chare
da 3 a Divisão, consta que as Lojas Americanas S. À. possuens resr+. 7, 1 5 . 0
.0ei.r n
iro f! ,nara
EXPEDIENTE DO SR. INTENDENTE
rua do Nuneio n. 13, ;.'oni depósito; á rua • 'do Ouvidor 11.'179' á
rua Senhor dos Passos n. 110; á rua da Carioca n. 45; ,á rua Arel.ias
Dia 20 de dezembro de 1938
unia aa'er, • aat,'
.
r,"imero ,a r:Ta
Berta Baeosky pedindo anotação na sua carteira panfisazional por _Vaias Cordeiro n. 204 para 288. que deverá. ser retificado,. lurai-,
parte da Empresa Progresso Limitada (511) 26.318-38) --- Termo de ante apresentação de documento oficial. - Assim proponho que se,
infração n. 443. - Não procedem as alegações da dehsa. Imponho faça o registro para Avenida Marechal Floriam) ti.
à Empresa Progresso Limitada, 'estabelecida à rua Don Gerarclo núJoaquim Oliveira e Silva, solicitando identificação para seu fia
mero 49, a multa de 200$000 (duzentos mil réis), prevista no §, 2° lho menor "Antônio Domingos Gonçalves da Silva". (SIP10.929-38).
do art. 10 do Dec. n. 22.035 de 29 de outubro de 1932, por ter se - Reformo o despacho anterior, determinando mie o . requerente
recusado a anotar a carteira profissional pertencente a Berta Baeos- apresente o titulo de legalização em 'território nacional, - fornecido
ky„ Conforme ficou apurado no presente processo.
pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada pelo Sr.
José Pereira da Costa, solicitando entrega de carteira. (SI?. Presidente da República.
10.783/38). - Emita-sé a carteira.
Antônio dos santos, solicitando identificação. (SIP-21.550/38).
Notificações expedidas"
a-- Faça-se a identificação, de acôrdo com as normas adotadas.'
;r osa Fernandes Barbosa, solicitando identificação (SIPDia 21 de dezembro de 1938
23.323/38). - Faça-se a identificação, de acôrdo com as normas
>1..nt-;as.
- Ao Sr. M. A. Correia:
Erminio Grosso, solicitando identificação. (SIP-25.120/38). N. 10.372 - Solicitando comparecimento às 12,30 horas do . dia
Faça-se a identificação, de acórdo com as normas adotadas.
28
dó
dezembro afim de anotar a carteira. práfiSsional de seu ex-emAntónio do Nascimento Sequeira, solicitando identificação. (SI?Hélio de Almeida Távora (SIP 12.386-37 - DISTT /8.846-38).
25.310/38). - Faca-se a identificação, de acôrdo com as normas pregado
- Ao Sr. João Evangelista Vargas:
adotadas.
N. 10.373 - Solicitando comparecimento'aom a Posaivel urgênManuel Maria Martins Pereira, solicitando identificação. (SI?25.734/38). - Faça-se a identificação, de acôrdo com as normas cia, à 4* Divisão do Serviço de Identificação Profissional afim'
• - da
(SIP 24.645-38) a.•
an.estar esclarecimentos.
adotadas.
João Candidor, solicitando identificação. (SIP-27.943/38). - Ao Laboratório Vantuil Ltda.; •
Faça-se a identificação, de acôrdo com as normas adotadas.
N. 10.374 - Solicitando comparecimento às 14 horas do dia
Aniaro Augusto da Costa Pinto, solicitando identificação. (S1.1)27.556/38) . - Faça-se a identificação, de acôrdo com as normas 28 de dezembro afim de anotar a carteira Profissional de 'seu exempregado Afrânio de Oliveira (SIP 26.092-38).
adotadas.
- À firma Correia . Bento:
João dos (Santos. solicitando identificação. (SIP-25.804/38),
ndo comparecimento às 14 hora; do dia 26'
N. 10.375 - Solicia
Faça-se a identificação, de acôrdo com as normas adotadas.
niaro Augusto da Costa Pinto, solicitando identificação. (SI?- de dezembro afim de substituir a carteira profissional de 'seu em27.550/1938).' - Faça-se a identificação, de acôrdo com as normas pregado Orlando Landrini. - (SI? 27.325-38).„
adotOclas.
- À firma.111..Soares Á Vieira:
•
, Domingos da Fonseca Pinheiro, solicitando identificapção, (SIPN. 10.376' - Solicitando comparecimento às 13,30 horas do dto
26:1;i10L38). Frea-se a identificação, de acordo com as normas ado- .28 de dezembro afim de anotar a carteira profissional d
iclis
tadtasa .
'
27.593-18X.;
~pregado Mantietrurtado rojztea
""
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— À firma Carioca Dansas Ltda.:
N. 10.377 — Solicitando comparecimento às 14 horas do dia Ia
r' dezembro afim da substituir a carteira o
d .011 NS
: gado A hi sio Alves Barbosa. — (SIP 27.595-38).
—Ao Sr. Guilherme Boschen:
N. 10.378 — Solicitando comparecimento às 14,90 horst do dia
. :•1 fie dezeniáro afim de substituir a carteira profissional de Seu emgado Nel on Batista dos Santos. — ( SIP 27.591-38).
—Ao Sr. Manuel da Silva Souto:
N. 10.379 — Solicitando comparecimento e 12 horas do dia 28
dezembro afiro de anotar a carteira profissioaal de seu ez-em,
,,egailo trinca Sousa. — (SIP 19.890-38).
— Ao Sr. Roja Gabaglia:
N. 10.878 — Solicitando comparecimento às 14 horas do dia 26
41, dezembro afim de retificar a carteira profissional de seu az-em-R
pregado Tobias Francisco Lopes. — (SIP 27.827-38).
— Às Oficinas Gráficas Artes Moderna Ltda.:
N. 10.381 — Solicitando comparecimento às 14.30 horas do dia
28 de dezembro afim de retificar a carteira profissional de seu eue4
pregado João Silva. — (SIP 28.671-38).
- Às oficinas Gráficas Artes Moderna Ltda.:
N. 10.30t; — Solicitando comparecimento às 14,30 horas do dia 28
de dezemLro afim de retificar a carteira profissional de seu empregado Olímpio Costa. — (SIP 28.672-38).
— À firma J. Lobarinhas & Comp. Ltda.:
N. 10.397 — Solicitando comparecimento às 12 horas do dia 29
de dezembro afim de substituir a carteira profissional de seu empregado Laudelino da Costa Nunes. — (SIP 28,673-38).
— Ao Sr. José Caiado:
N. 10.398 — Solicitando comparecimento às 12 horas do dia 29 de
dezembro afim de anotar a carteira profissional de seu ex-empregado
João dos Santos Martins Junior. — (SIP 28.674-38).
— À firma Soceba S. A.:
N. 10.399 — Solicitando comparecimento às 12,30 horas do dia
29 de dezembro afim de restituir a carteira profissional da sua aiempregada Dalila Alves da Cruz. — (SIP 28.575-38)
— Ao Sr. Manuel Lourenço de Sousa Bastos:
N. 10.400 — Solicitando comparecimento às 12,90 horas do dia
29 de dezembro afim de anotar a carteira profissional de seu exampregado Francisco António da Silva. — (SIP 28.675-38).
— Ao Sr. Rafael Cozzolino:
N. 10.401 — Solicitando comparecimento às 13 horas do dia 29
de dezembro afim de substituir a carteira profissional de Seu empregado Wilson. Fredman Soares. — (81P 28.678-38).
— A Leiteria Alva Ltda.:
14. 10.402 — Solicitando comparecimento às 13 horas do dia 29
de dezembro afim de anotar a carteira profissional da seu ca-empregado Rarniro Batista Simães.
(8IP 28.677-38).

—
Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
- 14. 10.291-8. — Comunicando que foram identificados neste Serviço o estrangeiro Belmiro Francisco do Couto e mais 31, cujos nomes
conotam da relação anexa.
— Ao Sr. chefe de Policia Civil do D. Federal:
N. 10.292-8. — Comunicando que foram id;., nt f i eados neste
Serviço o estrangeiro Belmiro Francisco do Couto e mais 31, cujos
nomes constam da lista anexa.
— Ao Sr. Rozendo Procópio de Sousa:
N. 10.293-S. — Solicitando comparecimento afim ii,?.prestar
clarecimentos. — (SIP 21.120-38).
-- Ao Sr. encarregado do SIP em Vassouras — Estado do Rio:1
N. 10.294-S. — Informando sobre carteiras profissionais.

Oficdos expedidos

6.174-37).
— Ao Sr. José Gomes da Vinha Neves:
N. 10.314-8. — Solicitando comparecimetno afim de receber a
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Dia 19 de dezembro de 1938
Ao Sr. encarregado do SIP. em Friburgo — Estado do Rio:
N. 10.274-S. — Informando sobre carteiras profissionais rectamacias. — (SIP 20.714-38).
—Ao Sr. encarregado do SIP em Cataguazos — Minas Gerais:
N. 10.275-S. — Acusando o recebimento do ofício de 28 de ou-,
tubro de 1938. — (SIP 24.027-38).
— Ao Sr. encarregado do SIP, em Paracambi — Estado do Rio:
N. 10.281 - S. — Solicitando a devolução da carteira profissional
n. 32.319 da 26' série. — (SIP 21.166-38).
— Ao Sr. presidente do Sindicato dos Ferroviários da Leopoldina
Railway:
N. 10.282-S. — Reiterando os termos do oficio n. 7.919-8. —

,

(SIP 12.247-38).

— Ao Sr. Henrique Monteiro:
N. 10.295-8. — Solicitando comparecimento. — (SIP 26.201a
1,038).

— Ao Sr. João Veiga dos Santos:
N. 10.296-5. — Informando que a ficha de declaração n. 58.885,
da 26" série, está retida aguardando esclarecimentos sobre a prcifiss:
são. — ( SIP 26.256-38).
— Ao Sr. José Rodrigues Pereira:
N. 10.297-S. — Solicitando comparecimento afim de receber a
carteira profissional n. 6.240 da 9" série. — (SI? 25.683-38).
— Ao Sr. diretor do Departamento Estadual do Trabalha — São
Paulo:
N. 10.298-S. — Solicitando a devolução da carteira profissional
n. 305.865 da 28' série. — (SIP 27.897-38).
— Ao Sr. José Duarte Ortigão de Melo:
N. 10.305-S. — Solicitando comparecimento munido de um documento que prove sua identidade. — (SI? 27.209-38).
— Ao Sr. Maurice Wilfrid Hollick:
N. 10.306-8. — Solicitando comparecimento afim de prestar Os,
olarecimentos. — (SI? 26.796-38).
— Ao Sr. James Owen:
N. 10.307-5. — Solicitando comparecimento afim de prestar es.
clarecimentos. — (SIP 26.79.7-38).
— Ao Sr. encarregado do SIP em São Manuel — Minas Gerais:
N. 10.308-8. — Solicitando a devolução da carteira profissional
n. 16.927 da 6' série. — (SIP 17.736-38).
— Ao Sr. Reinaldo Dominicalli:
N. 10.309-S. — Solicitando comparecimento afim de receber a
carteira profissional n. 71.200 da 26' série. — (SI? 24.516-38).
— Ao Sr. Moisés Belo:
N. 10.310-S. — Solicitando comparecimento afim de receber
carteira profissional n. 65.052 da 26' série. — (SIE' 20.587-38).
— Ao Sr. Francisco Teodoro Rabelo:
N. 10.313-S. — Solicitando comparecimento Lfim de receber a
segunda via da carteira profissional n. 33.520 da 21° série. — (8111
segunda via da carteira profissional n. 33.513 da 21' série. — (SIP.

8 .169-38) .

- Ao Sr. José de Sousa Martins:
N. 10.315-5. — Solicitando comparecimento afim do receber a
segunda via da carteira profissional n. 33.522 da 21° sírie. — (S1P;
8.168-37).
Dia 20
Ao Sr. Antenor de Castro Magalhães:
N. 10.316-8. — Solicitando comparecimento atua de receber a
segunda via da carteira profissional n. 17.940 da 8' série. — (SIP,
'

2.538-37).

— Ao Sr. José Cordeiro:
N. 10.317-S. — Solicitando comparecimento afim de receber a
Ao Sr. Manuel José Luiz:
carteira profissional n. 4.205 da 26' série. — (SI? 16.1(1-38) .
N. 10.283-8. — Solicitando comparecimento afim de receber a
— Ao Sr. Hermnio Cassemiro:
Carteira profissional n. 75.548 da 26" série.
(SIP 24.733-38).
N. 10.318-8. — Solicitando comparecimento munido de um do..
- — À Sra. D. Zilda Ribeiro de Melo:
cumento que prove sua identidade. — (SI? 27,393-38).
• N. 10.284-S. — Solicitando a devolução da carteira profissional
s. 3.989 da 25° série. — (SIP 23.001-38).
— Ao se. inspetor regional em Belo Horizonte — Minas Gerais:
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos
N. 10.285-8. — Solicitando a devolução da carteira profissional
n. 38.948 da 25' série. — (SIP 25.105-38).
ATA DA 224' SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA
— Ao Sr. encarregado do Posto de Identificação n. 1:
NO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 1938
N. 10..J86-S. — Solicitando a devolução da carteira profissional
a. 54.987 da 29' série. — (SIP 25.485-38).
Aos sete dias do mês de dezembro de 1938, às 14 hortis, na sala
— Ao sr. inspetor regional em Porto Alegre — Rio Grande do respectiva da sede do Instituto de Aposentadoria e Pent-5, dos Ma:
ritimos, presente o número regimental de conselheiros, realizou-se
N. 10.287-S. — Solicitando a remessa do diploma de químico do a 224' sessão ordinária do Conselho Administrativo, sob a presidênSr. Savinia lio de Castro Marques. — (SIP 2.730-37).,
eia do presidente interino, Sr. Homero Mesquita.
— À Sra. D. Zilda Ribeiro de Melo:
N. 10.238-S. — Solicitando a devolução da carteira profissional
EXPEDIENTE DO DIA
a. 61.338 tia 20' série. — (S1P t2.748-38).
— As, Sr. presidente do S rato dos Vendedores Ambulantes do
a) Abaixo assinado doS funcionários deste Institul o, solirita"do
gratificação como nos anos anteriores;
Distrito Federal:
N. 10.289-S. — Tran,,mitindo os pareceres proferidos pelo prob) Oficio do Sr. Superintendente, encaminhando propostas para
curador Dr. Oscar Saraiva no processo S. 1. P. 12.311-38.
conserto
e conservação dos elevadores deste Instituto;
• —Ao Sr. David pereira:
c) Oficio do superintendente comunicando à Pvcieia que
N. 10.20-S. — Solicitando comparecimSe..to af m. de prestar es- já está organizada a biblioteca deste Instituto, conforme pre,pertg
2‘3449-444.ilákW al 4 .•

•(SIP 13.654-38).
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d) °moo cio Si. ,..:s...eete solicitando autorização para assinar
• contrato com o Instituto de Previdência, referente ao seguro de
renda • de vida dos associados que tiverem de transigir com a
Carteira Predial;
e) Mapa dos serviec,s da Secção Médica (Horário);
f) Informações do Serviço de Assistência Médica, respondendo
ao comunicado n. 425 desta Secretaria.

Proc. n. 71.018 - Aposentadoria - Celsa Vieira.- -- Aprov.,da a diligência solicitada pelo relatar.
Proc. n. 76.222 - Aposentadoria - Maria Amélia Pereira.
Deferida a pretensão da interessada, na forma do parecer do relatar.
Doc. s/n - (Ref. (tom. Secret. Conselho Administrativo). Deixa de tomar conhecimento da declaração do Dr. Ernesto Carneiro.
porque dois doentes já foram transferidos da Fundação Gafré Giuinle,
PROCESSOS JULGADOS
depois da mesma.
Proc. n. 78.896 - Reembolso de despesas médicas - José Ar..Pelo Conselheiro Gabriel Pereira de Sousa:
tur Pereira. - Aprovada a diligência solicitada pelo relatar.
Processo 68.693 - Pensão - Maria Correia da Cunha. - .ueN. 74.115 - Assistência médica - José dos Reis Góis. - Auferida a pretensão da interessada, na forma do Parecer do relatar. torizado o pagamento, na forma do parecer do relatar.
Processo 76•.154 - Aposentadoria - Carlos da Silva Ramos. Proc. n. 24.026 - Inscrição - Américo Camargo dos Santos:
Aprovada a diligência dolicitada pelo relator. -- Aprovada a diligência solicitada pelo relatos.
Processo 78.702 - Aposentadoria
Urbano José Joaquim da
Proc. n. 74.022 - Assistência médica - Vatter Falcão Cafe- Indeferida a pretensão do interessado, na forma do pa- zeiro. - Autorizado o pagamento na forma do parecer do relatei..
recer do relatar.
s/n - (Ref. Com . Secretaria do Conselho AdministratWOjProcesso 74.217 - Serviços Médicos - Manuel Crispim de - ODoc.
Conselho Administrativo tomou ciência das declarações dos doi:Sousa. - Aprovada a diligência solicitada pelo relatar.
Ernesto Carneiro, diretor da Secção Médica, Odilon Batista d
Processo 75.434 - Assistência médica __. Pedro Veloso Sil- tares
Condeixa'Filho.
veira. - Aprovada a diligência solicitada pelo relatar.
Pelo conselheiro Misto Werneck Correia e Castro:
Processo 79.166 - Radioterapia superficial
José dos Santos
Faltosa. - Aprovada a diligência solicitada pelo relatar.
n. 38.876
Pensão - Benedita Clarinda de Siqueira Proc.
,
Processo 79.112 - Aplicações especializadas - Antônio Fran- Arruda. - Mantida
a
decisão
anterior.
cisco da Silva. - Aprovada a diligência solicitada pelo relatar.
Proc. n. 79.033 - Sinistro n. 119 - Isaias Germáno Sciliing
„ ..
Pelo Conselheiro Artur Padovani:
- Autorizado o pagamento na forma do parecer do relatar.
Proc. n. 78.146 - Comunicado n. 413. - Na forma dc parecer'
Processo 75.734 - Assistência médica - .A.rchanjo Palhares.
- Aprovada a diligência solicitada pelo conselheiro Dias da Rocha. do Consultoria, salvo melhor juizo, deve o .Conselho agir na ég
-péci
Processo 74.216 - Assistência médica - Manuel Teodoro dos
Proc. n. 76.099 - Radiografia - Américo Soares de ;Miranda.
Santos. - Aprovada a diligência solicitada pelo conselheiro Dias da - Aprovada
a diligência solicitada peld conselheiro Alvaro Dias dà
Rocha.
Processo 79.16-1 - Ondas curtas - Darei Cantuária Medronho. Rocha.
Aprovada a diligência solicitada pelo conselheiro Dias da Bocha.
N. 75.731 - Assistência rrédica - Atacílio de Pinho..-.ApralProcesso 79.111 - Massagens manuais - Abel da Costa. - vada a diligência solicitada pelo conselheiro Dias da Rocha..
Aprovada a diligência solicitada pelo conselheiro Dias da Rocha.
Proc. n. 79.045 -- Massagens manuais - Madrona da Silveira.
Processo 78.286 - Sinistro n. 78 - Sabino Faustino da Silva. - Aprovada a diligência solicitada pelo conselheiro Dias ;da RaCha.
- Deferido o pagamento na forma do parecer do relatar.
Ofício s/n. - Solicitação do Sr. presidente para que, lhe éeja
Processo 79.084 - Sinistro n. 122 - João Antônio da Rocha. autorizado firmar contrato com o Instituto de Previdência tom. reDeferido o pagamento na forma do parecer do relator.
lação a seguro de renda e vida dos associados deste Instituto citue
desejarem transigir com a. Carteira Predial. -- De acordo. Pela atiPelo Conselheiro Alvaro Dias da Rocha:
torização.
,
•
.•
Processo 34.412 - Aposentadoria - Manuel Veríssimo dos
Pelo conselheiro Antônio Rodrigues Brandão.
Santos. - Ciente, arquive-se.
•
Processo 43.672 - Aposentadoria -.Pedro Amâncio de Sousa.
Proc. n. 59.097 - Aposentadoria
José Batista de Oliveira.
•
- Concedida a aposentadoria, na forma do parecer do relatar.
na forma do parecer filo ra- Deferida a pretensão dointeressado,
, .
Processo 66.150 - Aposentadoria (Revisão de cálculos) - José lator.
da Costa Lima. - Indeferida a pretensão do interessado, na forma
Proc. n. 28.014 - Aposentarforia - Parfirio Marques cld Rego.
elo parecer do relatar.
•
- Concedida a aposentadoria, na forma do parecer do relatar.
Proc. n. 69.309 - Pensão - Ana, Leecádia e Celestina PoProcesso 74.116 - Acumulação de contribuições - Orlando
reira da Silva. - Deferida,a pretensão das interessadas, na forma-do
Matos. - Deve Contribuir de acôrdo com o parecer do relatar.
Processo 78.383 - Inspeção médica - Euclides Antônio da• parecer do relatar.
Proc. 71.847 - Pensão - Dolores Mondego Quintela. .- De- Autorizado o pagamento na forma do-parecer do relatar.
Processo 51.428 - Consulta - Delegacia de Maceió. - Res- . ferida a pretensão 'da -interessada na forma, do parecer-do relatar.
Proc. n. 1 .1.828 - Reernholso, despesas de tratamento - Heitor
ponda-se que o Conselho Nacional do Trabalho já resolveu o assunto
•
quando, no processo 1.178-34, decidiu que a quota de previdência Theberge.. - Indeferida a -pretensão do .interessado,, na farina do
•
incide sôbre faturas referentes a fornecimentos de chatas, aluguel parecer do relatar.
Proc. n. 75.872 - Dívida -ativa - Companhia Amarante.- e
de rebocadores e outras. (D. O. 25-8-36 pag. 18.757).
•
.pague :eir dia nn
Processo 73.948 - Consulta sôbre contribuições de empregados
-Aceitadpros,quea-fimntrsd
extrangeiros - Rio de Janeiro Li g hterage Company Ltd. - Apro- contribuições que se forem vencendo, .além das prestações mensais
. vada a diligência-solicitada pelo relatar.
relativas ao débito já levantado. propostas do documento. deProcesso 79.459 - Compra de material - Almoxarifado. - devendo a Secção competente observar, .quanto aos juros da móra.
Aprovada a diligência iolic
itada pelo relatar.
portaria do Sr. ministro do Trabalho, publicado no DiáripOticird
Processo 66.293 - Internação - Afonso da Silva Oliveira. - de 30 de novembro último.
.
..
Aprovada a diligência solicitada pelo relatar.
Proc.
n.
71.831
Dívida
ativa
Empresa
de NaVelraçãO Sul
Processo 75.732 - Assistência médica - Walter Jorge Berry. Fluminense, - Que se aceite a proposta da empresa
devedora desde
• Aprovada a diligência solicitada pela relatar.
Processo 76.552 - Assistência médica - Raimundo Gastão do que pague, como promete:mensalrbente, tis atrazados na-importância de quotas de 4:715$200 . quanto à • contribuição de 'seu § empiegaCouto. - Aprovada a diligência solicitada pelo relatar.
-In •
Processo 72.557 - Pagamento inspeção médica - António da dos nossos associados e o restante emn prestações de 3:45-02400,
alusiva juros de 1% aõ mês.' relativos ao tempo e à importância deSilva Soares. - Aprovada a diligência solicitada pelo relator.
Processo 78.402 - Concorrência para aquisição de material - vida, com a condição fie pagar em dia, alem' do prometido; 'tis con• Almozarifado. - Determinado que sejam adquiridas as referidas tribuições que se farei)] vencencia: que se : negue, entretanto, o q-ire
pleiteia sobre a- multa.• qtre lhe foi aplicada, uma vez que 11ãO atenmercadorias adotando-se o critério do menor preço.
Processo 74.284 - Relatório Apresentado pela Delegacia de deu, em tempo, h notificação de fls. 4; que, relativamente -à''cantagem dos juros sobre o débito, observe e aplique a Secção 'comneAracajú. - Aprovado na forma do parecer do relatar.
Doo. s/n. - Proposta para execução dos serviços em um dos tente o que determina' a portaria do Sr. ministro do Trabalho. Inelevadores deste Instituto e conservação dos mesmos. - Aprovada dústria e Comércio, relativa ao assunto, publicada no -Diário Oficid
••
a diligência solicitada pelo relatar.
de 30 do novembro de 1938. • •
Proc. n. 78.693 - Funeral -.Agostinho Silva. -- Autorizado
Pelo conselheiro Aldemar Beltrão:
pagamento, devendo, entretanto, ser observado o determinado . no
Proc. u. 78.200 - Pensão - Francisco Neri de Santana, sen- o
do parecer do relatar.
.,.
citando para os Menores Nilton e José a reversão da pensão de que finalDoo.
a/a. - Abaixo assinado dos, funcionários deste Instituto
era beneficiária a mãe dás mesmos Eugénia Barbosa Oliveira. - pedindo gratificação. - Deferida a pretensão dos interessados, na
• • •..Aprovada a diligência solicitada pelo relator.
forma do parecer do relato; que passará a fazer parte integrante
Proc. n. 66.324 - Pensão (pedido de reconsideração) - Antódesta resolução.
Proc. n. 590/3 C. P. - Compra de casa "Classe A" - josê
fia de adro Martins.-- Indeferida a pretensão da interessada, por
. .Severiano Lopes de Queiroz. - Autorizada a . Operação pleiteada na
falta de apoio legal e mantida a decisão anterior.
•
Proo. n: 75.427 - Pensão - Alcides José da Silva. - Indefe- forma do parecer do relator.
•
-Adalberto fie Almeida
rid'a a pretensão Clta interessado, Pelas. ra. zões expostas no pareoer sio
Empréstimo.
Proc. n. 901/2.773
•

,

-

Aprovada g diligOnoia solicitada 'pelo

,
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Proo. n. 75.842 - Contribuirão pelo artigo 5 do decreto - lei 72Q
Proc. n. 78.873 - Raios ultra-violeta - José Euzébio de Carvalho. - Aprovada a diligência solicitada pelo conselheiro Dias da - Adélio Colombino de Oliveira Sarmento. - A vista das informa
ções constantes no prooesao, não ha nada a deferir.
r Rocha.
Pelo conselheiro Artur Padovani:
Pelo conselheiro Alcides Jos4 Dentga:
,
Proc.
n. 74.902 - Aposentadoria - Nair Magalhães de Matos":
Proc. n. 13.369 - Pensão - Márcia Barreto da Fonseca. -Concedida a pensão às filhas do primeiro matrimónio do "de cajus" - Indeferida a pretensão da interessada, na forma do parecer do res,4
26296 - ffiti4O 24

Osmarina e Maria José da Fonseca; determinado que fique em suspenso a parte destinada ó, viúva D. Márcia Barreto da Fonseca e sua
, filha Maria de Nazaré.
.1
.
Proc. n. 71.685 - Pensão - Noé.mia de Menezes Almeida Carneiro. - Deferida a pretensão da interessada, na fornia do parecer
do relator.
Proc. n. 62.347 - Aposentadoria - Euclides Teixeira. - Deferida a pretensão do interessado na forma do parecer do relator.
Proc. n. 52.809 - Divida ativa - João Tavares de Melo. Tomado ciência da liquidação do débito, foi determinado o arquivamento do mesmo.
Proc. n. 78.352 - Consulta do Juizo da Primeira Vara dos
Feitos da Fazenda, solicitando diversas informações sobre o associado Manuel Panilha. - Que o referido oficio seja respondido de
acordo com o determinado no parecer do relator, que passará a fazer parle integrante desta resolução.
.A •tÁ l DA
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•Aos quatorze dias do mês de dezembro de 1938, às 14 horas, na
sala respectiva da sede do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Marítimos, presente. o número regimental de conselheiros, realizou-se
a 2.25 sessãe ordinária do Conselho Administrativo, sob a presidên• do presidente interino, Sr, Homero Mesquita.
EXPF.THENTE DO DIA
aS• oficio dos associados solicitando a - suspensão dos descontos referentes ao ennerastimos, durante o .mês de dezembro corrente;
",b) ofício do Sr. superintendente Solicitando ao Conselho reconsideeação daderesão referente ao pedido de gratificação' aos funcionáriOe;
ei.e). oficio 331-28 do Sindicato Oficiais Maquinistas, protestando
contra resolução do Conselho Administrativo que concedeu gratificacão aos funcionários;
, .ofício do Superintendente, colocando à disposição da Federação
dos. Marítimos a gratificação que lhe couber . como bonificação de
Nato!: ..
e) _oficio 141 da Superintendèneea transmitindo cópia do decaiolei n. 937, do 8-12-38 publicado no "Diário Oficial" de 10-12-38,
pag. 24.940, sobre aposentadoria dos capitães de navios nacionais
nas sconclições do dec. lei 78;
••f) -cópia •do telegrama enviado pelo Conselho Administrativo ao
conselheiro Gibrão, por ocasião do falecimento de um membro de sua
família;
eg) telegrama transmitindo resolução do C. N. T. no recurso interposto pelo Sindicato Oficiais Maquinistas para que seja convocado
o suplente Leonel Marques para membro efetivo do Conselho deste
Insti tú to .
PROCESSOS JULGADOS

Pelo conselheiro ~lie' Pereira de Sousa:
yroc. n. 69.782 --- Pensão - Jovina Machado. - Deferida a pretomate :da interessada, •na forma do parecer do relator.
1
Proc. n. 41.962 - Pensão - Josefa Escorei Ferreira. - Dererida„a pretensão da interessada, na forma do parecer do relator.
„Proc. n. 76.343 - Pensão - Rita Gonçalves Gomes. - Delerida i a ,pretensão da interessada, na forma do parecer do relator.
Pelo conselheiro Alvaro Dias da Rocha:
'Proc. n. 31.523 - Pensão - Clauce .da Silva. - Aprovada a
tiligência solicitada pelo relatam.
Proc. n. 45.109 - Pensão - (Volta do C. N. T.) - Dooalice
ira da Silva. - Ciente.
•
Proc. n. 67.522 -Pensão - Olga Luz. - Indeferida a pretensão
n ira interessada, na forma do parecer do relatorProc. n. 76.38o - Aposentadoria - Durval Firmino dos Santos.
concedida a aposentadoria na forma do parecer do relator.
Doe. sin. - Mapa horátio dos Serviços Médicos. - Aprovado
= seforido mapa e aceitada a3 justificações apresentadas pelo doutor
illodrigors Lima constantes do documento- anexo ao presente, ficando,
ensone esse médico, sujeito a atender todos os casos de urgência que
oro sentarem fora das suas horas determinadas de consulta, desde
e coo , a urgência se ja devidamente comprovada pelo médico de plantão
e col o olo visitador.
*:
e,a , sn. - Catálogo da Biblioteca do /toOltuo.
aprovada a
solicitada
pelo
.
'
_
_ •, T el a f or •

•

'

lator.
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Pelo conselheiro Aldeinar Beltrão:
Proc. n. 69.957 - Pensão - Maria Paula Mourinho.
vada a diligência solicitada pelo relator.
•

Aprovi

{,
Proc. n. 29.702 - Pensão - (Volta do C. N. T.) - Francisoa\
de Almeida Coelho. - Ciente, arquive-se.
Proc. n. 19.287 - Aposentadoria - João Ferreira da Silva LopeaV
- Deferida a pretensão do interessado, na forma db parecer do me.
lator.
Proc. n. 75.455 - Aposentadoria - Piiomeno Torquato doe
Santos. - -Deferida g pretensão do interessado, na forma do parece
do relator.
Proc. n. 78.917 - Assiistêncie médica - Dernóstenes Soared

Ferreira. - Aprovada a diligência solicitada pelo relator.
• Pelo conselheiro Fausto Werneck Correia e Castro:
Proc. n. 79.031 - Aposciadoria - João Gualberto dos Santos.0
- Aprovada a diligência sohcitada pelo relator.
Proc. n. 78.943 - Concorrência - Fichas. --- Aprovada a dia
ligência solicitada pelo relator.
Proc. n. 69.364 - Licença - Vítor Branco Lobo. - Deferida;
a pretensão do inteiessado con 213 dos vencimentos, na forma do pae
rocer do relator.
Pelo conselheiro Ante:ui° Rodrigues Brandão:
Proc. n. 74.276 - Pensão - Lucinda Fernandes de Melo.
Concedida a pensão na forma de parecer do relator.
Proc. n. 61.981 - Pensão - Maria Vasques Gonzalez. - Cone
cedida a pensão na forma do parecer do relator.
Manuel Clementino Ray014Proc. n. 75.976 - Aposentadoria
Filho. - Concedida a aposentadoria na forma do parecer do roae
t,
lator.
Proc. n. (16.256 - Aposentadoria - João Mario de Campos. -o
Aprovada a diligência solicitada pelo relator.
Proc. n. 71.204 - Aposentadoria - José Rodrigues Carvalho. - Aprovada a diligência solicitada pelo relator.
Proc. n. 75.525 - Aposentadoria - Benedito Vieira Cabral. -4
Concedida a aposentadoria na fama do parecer do relator.
Proc. n. 79.596 - Abaixo assinado - Luiz Read da Costa Netoie outros. - Na forma do parecer do relator, foi .suspensa a consigna
ção de emprést mos no mês de dezembro do corrente ano.
Proc. n. 991-2.773 C. E. - Empréstimo - Adalberto de Almei:e
da Magalhães. - Autorizado a concessão do referido empréstimo, na.
forma do parecer do relator.
Dec. sin. - Abaixo assinado dos funcionários do Instituto,
dindo gratificação. - Mantida a decisão anterior e encaminhado .101
Conselho Nacional do Trabalho. •
Pelo censelheiro Pedro Cihreto:
Proc. n. -‘ 5.753 - Aposentadoria - Amaro dá Gosta Pinto. -e,
Deferida a pretensão do interessado, na forma do parocer do relator.
Proc. n. 37.3e1 - Pensão - Graciana Gomes. - Indeferida a,
pretensão da interessada na forma do parecer do relator.
Proc. n. 13.184 - Pensão (Revisão tempo de •serviço) - Alzira;
Raimunda Guin2arães. - Indeferida a pretensão da interessada na
forma do parecer do relator.
•Proc. n. 75.220 - Intervenção cirúrgica - João Felipe Pia.
ckring. - Aprovada a diligência solicitada pelo relator.
Proc. n. 74.299 - Serviços prestados a vários aoociados - Casa
de Saúde Santos S. A. - Aprovada à diligência soPeitada pelo rea,
tater.
Proc. n. 711-12 C. P. - Compra de terreno e construção 'do'Casa
"Classe C" - A . ISIIdeS Cavalcante Páscoa. - Deferida a Pretensão do
interessado, na forma do parecer do relator,
Proc. n. 65.157 - Assistência médica - Adão Cs rlos
- Aprovada a diligência sol:eetrala pelo relator. •
Proc. n. 73.017 - Pagamento Serviço Médico - Camilo Folia'
da Silva. - Aprovada a diligancia solicitada pelo relator.
Proc. n. 74.563 - .Assistência Inédea - Antônio Martins Mano;
Filho. - Aprovada a diligência solicitada pelo relator.
•
,
. • .,
Proc. a. 75.621 - Assistèneia médica especializada.-.Artur•Joa-.
quim Mate. - Aprovada a diligencia solicitada pelo Motor -. ••• • •. oe.
Proc . n. 79.160 -. Consul tas --Dr. Pernambuco Filho: - AnitaeO
4
.
vada a diligência solicitada
..„ pelo• . relator.
Proc. n. 72.711 -De4,l1ç5ocTe contribniçõea
4"á eei• -1-3ed
dos Santos. - Indeferida
'prè.tensão de intereesOale.`71.4 forrmiparecer do
i:•
•
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Proc. u. 21.24.3 — Inscrição — -Amórieo Gome, da Silva. —
1 ,1 Aprovada a inscriçáo do requerente • de seus beneficiários e autotrizado o cancelamento requerido.
proc. n. 76.652 — Quer ser associado do I. A. P. M. — Artur
! IAveline. — Indeferida.
• pretensão do interessado, na forma do parecer do relator.
(
Processo n. 74.295 —Consulta—Comp. Comércio e Navegação.
Foi determinado que seja trasmitido ti conculcaste, o parecer do r,
.fonsultor, que responde perfeitamente á consulta formulada.
Processo ri. 75.609 — Exame ocular — João Frederico Schwaf, dorf. — Aprovada a diligência solicitada pelo conselheiro Alcides
I Jose Dantas.
Processo n. 79.046 — Aplicações de ondas curtas — Pergenti-i
no Brasil Ferreira. — Aprovada a diligência solicitada pelo conselheiro Alcides José Dantas.
Pelo Conselheiro Alcides José Dantas.
Processo n. 46.474 — Pensão— Flávia de Oliveira Bantok. —
/ Deferida a pretensão da interessada, observando-se, entretanto, o
determinado no item b do parecer do relator.
ProcessO n. 73.871 — Aposentadoria — João Francisca Teixeie
ra; — Concedida a aposentadoria na forma do parecer do relator.,
Processo n. 75.336 — Aposentadoria — Targino Alves Tavares.- Cone,edida a aposentadoria na foram do parecer do relator.
í Processo ri. 71.463 — Aposentadoria — Manuel Paixão dos Reis.
Deferida a pretensão do interessado na forma do parecer do rala- tor.
'
Processo n. 66.085 — Aposentadoria — Antônio _pias Couto.
— Aprovada a diligência solicitada pelo relator.
Proce.sso n. 74.107 — Funeral do associado Minto Paiva. -F Autorisado
o pagamento da importância de 250$000, observando-se,
parém, o determinado no final do parecer do relator.
Processo n. 79.075 — Empresa João C. Medeiros solicitando
reajustamento de sua divida e bem assim a relevação dos juros de
mora que lhe foram impostos. — Autorisada a relevação dos
juros de 20%, cobrando-se sémente 1%, de acordo com o decrete
fiei n. 65.
Pelo Conselheiro Gabriel Pereira de Sousa.
Processo n. 75.868 — Companhia Fornecedora de Materals. -e
Pedindo recansideração da decisão do Conselho Administrativo que
lhe impoz uma multa pelo não recolhimento do débito. — Deferi-.
do por equidade, desde que a Empresa se comprometa ao pagamento do montante da divida relacionada acrescida dos juros de mára
Previstos no Decreto-Lei n. 65, dentro do prazo de trinta dias. Caso
contrário seja demandada a Empresa pela divida levantada pela
Secção competente com as multas legais.
Pelo Conselheiro Aldemar Beltrão.
J
1 Processo n. 28.861 — Aposentadoria (!Revisão de- cá,leulos)
José Gezário de Melo. — Desconte-se do associado a importânciamensal de 81$996, até liquidação do débito apurado em consequência,
da revisão dos cálcudos determinados pelo Conselho Nacional do
Trabalho.

TRIBUNAL DE CONTAS
ATC5 Do sn. NIuNISTRO PRESIDENTE AUGUSTO TAVARES DE

rana

Dia 21 de dezembro de 1938
Concedendo ao oficial administrativo da classe "J", do mesmo
Tribunal, Rafael Teixeira Soares, a licença de três meses, para
tratamento de sua saúde, de acordo com o art. 8', do decreto número 14.663. de 1 de fevereiro de 1921, ficando marcado o prazo
de oito dias para o pagamento do sélo devido.
PORTARIA N.

79

r
Tribunal de Contas — Portaria do Sr. ministro P residente —
, Estados Unidos do Brasil — O presidente do Tribunal de Contae
,a- Resolve, prorrogar o expediente do escriturário da classe "F"
do mesmo Tribunal, Juvenal José de Araújo, com exercício no Pratocolo Geral, diariamente, até tia 19 horas, para atender as lie,
i eessidados -dos serviços extraordinários e urgentes, relativo& a II.quidação das contas do exercício financeiro de 1938, a amarrar-ao,
arbitrar em trezentos mil róis (3008000) a gratificação alaram,
z atinária

devida ao citado funcionário, de conformidade cora os ars
PÊ * 49_45 O. Ilegui,me_gt@ filaRal ile koik~ ~hW

empenhando-se essa despesa à conta da sub-consignação ri. 29—Serviços Extraordinários, 05) — Tribunal de Contas, eausignace7a
Gratificações e aux ílios, da verba 1 — Pessoal, do urçaciaa.,-,-,
do Ministério da Fazenda para o vigente exercício, e do cré:lito
suplementar a essa sub-consi nmação, aberto pelo decreto-lei p/_.
mero 546, de 8 de julho de 193eS.
Tavai.c3
Rio de Janeiro, Zi de dezembro de 1938. — A
Lyra

TERMOS DE CONTRATO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Diretoria de Organização e Defesa da Produção
"ermo de acordo 'celebrado entre o Governo da União e o Estado
de Minas Gerais, para delegação das atribuições da Diretoria
de Organização e Defesa da Produção do Ministério da Agricultura, ao Serviço dg- Organização, Assistência e Fiscalização
do Trabalho, da Secretaria de Agricultura do Estado de Minas
Gerais.
AOS vinte dias do mês de dezembro de 1938, presentes na Se•retaria de Estado dos Negócio da Agricultura, o- respectivo ministro de Estado, Sr. Dr. Fernando Costa por parte do Governo da União o o Dr. Dr .Odilon de Andrade, advogado residente
nesta capital, com escritório à rua Visconde de Inhaúma n. 39, devidamente autorizado para representar o Estado de Minas Gerais,
na conformidade do artigo 19 da Constituição e artigo 23 do decretolei a. 581, de 1 de agosto de 1938. resolvem entrar em acordo,
para delegação das atribuições da Diretoria de Organização e Defesa da Produção do Ministério da Agricultura ao Serviço de Organização, Assistência e Fiscalização do Trabalho, da Secretaria de
Agricultura do Estado do Minas Gerais, sob as seguintes condições:
Cláusula primeira — Investir nas funções de delegad3 da Diretoria de Organização e Defesa da Produção, do Ministério da Agricultura, sem obus para a União, o Serviço de Organização, Assistência e Fiscalização do Trabalho daquele Estado, a quem caberá
por força das suas atribuições:
a) receber e encaminhar, devidamente informados, h Diretoria de Organização e Defesa da Produção, no prazo máxIma de 15
dias, os pedidos de registro das Cooperativas com sede na quele
Estado;
b) coletar, atravez de balanços e balancetes, dados e informações para fins de estatística e de divulgação, remetendo cópia desse
trabalho à Diretoria de Organização e Defesa da Produção;
c) proporcionar As sociedades cooperativas em geral a assistência tecanca necessária, em seus vários ramos e modalidades, e,
intensificar nos meios escolares a propaganda e a prática cio sistema cooperativista;
d) proceder a investigações sociais e económicas- que facilitem
o dese nvolvimento do caeperativismo e sua organização nos centros rurais pelo estimulo ao espírito associativo, do que será dado
conhecimento à Diretoria de Organização e Defesa da Produção;
e) fazer cumprir as leis e regulamentos aplicáveis às sociedades cooperativas, bem como os estatutos sociais das mesmas- e
fiscalizar o funcitnamento das mencionadas nas alíneas a e b do
artigo (5 do decreto-lei n. 581, de 1 de agosto de 1938.
Munia segunde — Para efeito do cumprimento das leis e -regulamentos, cabe ao Serviço de Organização, Assistência e Fiscalização do Trabalho. como delegado da Diretoria de Organização e
Defesa da Produção, por força do presente acordo. exercer as seguintes medidas repressoras:
a) aplicação das multas previstas no artigo 24 do decreto-lei
n. 581, de 1 de agosto de 1938, para as cooperativas que , não observarem os prescrições do mesmo;
b )determinar a fazer convocação das assembléias gerais e presidi-las, nos casos comprovados de violação da lei e disposições regulamentares e, se necessário, suspender o -seu funcionamento até
a substituição da administração;
e) solicitar da Diretoria de Organização e Defesa da Produção
a cassação do registro da- cooperativa infratora das leis, regulai-nentos_ou dos seu( estatutos sociais.
Cláusula terceira — De . qualquer .das penalidades .acima prealaia c_abcd, reourgo à Diretoria de Organização 9 Dig9da. -da Pro-

TI

11)11)

1

-dr •

+,

n-)Fi(i„\I

o, dentro do prazo máximo de 30 dias para o pHineft., caso e
í ;,_; cinco dias para es demais, devendo o mesmo ser remetido pelo
irviça de Organiztw:ão. Assistência e Fiscalização do TrRbalho, de„ticinmente informad;:, deliro do prazo de cinco dias.
quarta — Além das obrigações acima previstas, de, Cláusula
..
;:ra o Sermico de Oig.nização, Assistência e Fiscalização do Tra:Inibo colaborar com . 0 Diretoria de Organização e Defesa da Pro.1.7.1:i.,"-i,) no levantameme de inquiritos econômicos de interesse para
Te , t:i 1'dt-ima.
cláusula quinta — É facultado ao Ministi.;rio da Agricultura,
1 ,..i,- intermédio da Diretoria de Organização e Defesa da Produção,
-oceder a fiscalizações periódicas dos trabalhos executados pelo
s. , n‘iço de Organização; Assistência e Fiscalização do Trabalho, em
,.e das atribuições ene lhe são conferidas pelo presente acordo.
Cláusula sexta — r. facultado ao Serviço de Organização, Aso Fiscalização do Trabalho, manter um registro, que Só
-a procedido após c da Diretoria do Organização e Defesa da
i -.i.lução. para efeito de assistência lei:nitra, fiscalização, ,,statistica
informaçõeS, das cooperativas de qualquer natureza ou categoria
•,i,tente no Estado de Minas Gerais e as que ai se fundarem.
Cláusula sCdina — A Diretoria de Organização e D , fesa da
__ „loção para facilidade dos serviços atribuidos ao Serviço de Or"--. lização, Assistência e Fiscalização do Trabalho, obriga-se:
.--3
e) pleitear junte aos poderes competentes franquia postal e
-7 gi . áfica para o Serviço de Organização, Assistência e Fiscaliza-io do Trabalho, nos seus entendimentos com as sociedades coope-, .1' ivas e o Ministério da Agricultura, assim como na distribuição
-3--- :i, material de propaganda;
.
41
3 á) dar conhecimento imediato do registro. obtido pelas CoopeiJivas com sede no território do Estado de Minas Gerais ou sua
.:-ação e, bem assim, prestar todos os eclareeimentos.
Cláusula citava — Fica ressalvada à Diretoria de Organização
,• Defesa da Produção a faculdade de enviar ao Estado de Minas qp.fundonários no desem p enho de quaisquer comissões.

s/

(Sreciio I)

Tiozemben-

Cláusula nona — O Serxiço de Organização, As.,..o,ti:mcia e 1,scalização do Trabalho deverá dentro ,de seus programas, ter sempre em vista o plano básico traçado pelo Ministério ,da Agricultura de modo a que seja assegurada uma ação uniforme dentro
do território nacional.
Cláusula décima — As dúvidas que, por ventura, surgirem na
aplicação do presente acordo serão resolvidas por entendimentos diretos entre a Diretoria de Organização e Defesa da Produção e o
Serviço de Organizaçãt, Assistência e Fiscalização do Trabalho com
recurso para o minidro da Agricultura.
Cláusula décima primeira — No caso de quebra de qualquer
das cláusulas acima, pelo Serviço de Organização, Assistência e
Fiscalização do Trabalho, ficará o presente acordo automaticamente
rescindido, mediante, apenas, prévia notificação.
Cláusula décima segunda — O presente acordo v4gorará pelo
prazo de três anos, a contar da data do seu registro pelo Tribunal
de Contas considerando-se tacitamente prorrogado por igual periodo. se não for denunciado por qualquer das partes, até seii; meses antes de expirar o prazo.
Cláusula décima terceira — O presente acordo está isento de
sélo, por encerrar assunto de interesse da União.
E, para firmeza e validade do que acima fica estipulado, lavrou-se o presente termo no livro de acordos com a Secretaria
de Estado dos Negócios da Agricultura, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes acordantes já mencionadas
pelas testemunhas Armênio Aires, Urbano Wenceslau Herculano
Clamara, e por mim Anibal Xavier Rodrigues, oficial administratiSecvo, classe "J", desta Secretaria de Estado. com exercido isa
ção da Diretoria da Contabilidade, que o lavrei.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1938. — Fernmedo Cosia —
Odilon de Andrade. — Armenio Azres. — Urbano Wencesiaa Herculano Comera. — Annibal Xavier Rodriguez.
. Confere com o original. — Annibst Rodriat" oficial
Visto. — M. .174kg, pele .0efe.
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RENDAS PUBLICAS

PARTE COMERCIAI(
Camara Sindical dos Corretores da Bolsa de Fundos 148114,U 4. 1104
de Janeiro - Corso de Cimbio e Moeda Metal./

Praças

À vida
Livre
825773
• .$1463
$926

n11PWIMIN.

..

.,

Una. . . • • w • e4e8Al
tlemanba:
Reichsmark. • • • •

--

Fleisernarik. • • • • ................~
Unterstutzungsmark• ei

•

•••

••••n-•

••

~4

Ouro

*C

III

~O

OM •

e ••• •••n lege
.1n1.

• .... o

, . .0 Mi

lspanha
..~...
•p
tdça
• ........„..~....
sa
.41écilia. .... %........•••.. ....... ......~..
.,ioruega

)inamarca .

Im•N a

a

ntistria

•••••11.

a
a

395
- 00

Ma

"reme-belga

acuo
3éso-argentino

.............................ms~4~
.~...w........,........ccw."~

..

IMMe.

..

De i de dezembro a 22 de dezembro de 1938

84.216:0049900
40.450:8001000

Diferença da receita arrecadada para menos em
1938.

6.234:7959100
477.874:0559700
495.520:7828500

*-• • ~e ,ra en • •• orla gratemilt5•"110.19~
C•55 • 1~~~112113CONC*.~: ..
•a. osm ~4~,warsanWiAlr• *M.E

. • ... ......-.............~....we
clial,wiwaaW Me
....

nsn-uruguálo. . • • lif We...~~1,01.1~41~~~WW
. ira
• • • *4 /r. • • n••••-• IMO • • e,.
.^.~..WOM
7 10eirn
...... ww.w.1,1"-~wwww~~
rel,. . . . „ • e a . w • ..• ,... •••• •••• V. ••• • ***** •,••••• •••••••• • • wwer

979170
209772
8578
49005
9680
$914
48744
79685
11759
109700
49940
49900

•kirôa-s&ea
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1938. -- luoeno2 de Queiroz

17.456:7269800

Recebedoria do Distrito Federal
Comparação- da renda
Exclusive
Geral
depósitos
•

•n••

nMO

J

Moedas
-Anu
lollaik
:i.'lliNge. • .
;Tatioo-s uíço

Reeeile ~sal:

41215
-48909
-179600

a

4...14~.~46~1wedoW~GEM

..

'cdónia.

-$620
179642

•n••n•

N.o=

i)inamarea
.. .
•••
-Menos Aires (pôso-papel) . Á, . ........~
- Manda. • . . .
• e ••
. 04IW
:aplio. . • •. • • www~~~~wwwww ~94 .
Iumânia •
•
anua . . • • .. ewwww..~•~4~~~~~
. ',hile

. 2.137:2069000
1.853:9319100

II de dezembro de 1938
28 de dezembro de 1937

a

•
................ ,
•

checo-Stováquia.
siova-York

ReCeita do Ma;

48179 De 1 de dezembro a 32 de dezembro de 1937
59960
49200
$815 Diferença da receita arrecadada para menos em
1938.
-Receita global:
29992
-49020 De 2 de janeiro a 22 de dezembro de 1938
49300 De 2 de janeiro a 22 de dezembro de 1937

Mula

Verrechnungsmark .

'ortugal ...... ......~.. .
3élgica:
Papei.

Importãnelal

Datas

Oficial

a,arfe

Alfândega do Rio de Janeiro
~SITA ARRSCADAD/

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1098

-iondre q .

Dezembro de tms

13TA1TO OFItli2kI4 "(Seefio Ir

;',ál* Sábado 24

Arrecadada de 1 a 22 de dezem32.900:3629000 32.089:3409300
bro de 1938.
1.365:6132900 1.349:1419400
Em 23 de dezembro de 1938
34.265:9759900 33.455:4819900
Total.
30.069:3168260 29.219:3349200
Em igual período de 1937
Diferença para mais era 1938

4.219:1479760

4.196:6599700

•
de 1 de janeiro a
486.462:1309300 478.608:0869500
23 de dezembro de 1938
373.283:823900 363.992:8819300
Edu igual período de 1937
Arrecadada

Diferença para mais em 1937... 113.178:3079300 114.615:2058200

Vieira, síndico.

Recebedoria Federal

Cotações oficiais de tItulea

1 )1N-3rsas emissões de 1:000$. 5 ":9, part.. • .
>iversas emissões de 1:0009, 5 %, port. (cautelas)...
te.ajuatamento econômico de 1:0009, 5 %, port.., •

8269000
8129000
822,000

••I

-

Municipais:

orM ti mo de 1 906, 1~1.. . .

, -"préstimo de 1931, port..

••••••••

1539500
1829000

•n•••ore.e.

339000

O.....•••••••~W~W

.
• Apólices municipais dos Falados:
.N .ef. de Pôrto Alegre de 509,2 34 95, P ort •

Arrecadada de 1 a 20 de dezembro de 1938
Era 21 de dezembro de 1938

22.139:0459100

Total.
lán igual período de 1937

24.185:1499000
19.036:6479700

Diferença para mais em 1938

linaa Gerais de 2008.9 9: ((924) 2a série.
dinag Gerais de 2008, 1 írd, port.. (1984) 84 série.

ternembueo de tom 1 11; port.. . . .........

785'000
1479000
1729500
1709000
819000
1969000
.988$000

c
c

.........

~emanadas de Rb Paulo de ~A 8 %, port.. • •
0:4ffee de oomaahlatz
Pomo e Ienes de leo ~Mana.

1159608

1~4~
MONNOta Doma de az*" •• • w wwwwwwwm.~...•

es go pg=lbia da Mn!. - ~nal

1969000

41.

Queiroz

2.016:103900

5.148:5019300

Pan igual período de 1937

341.008:7649700
280.936:2969400
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COMPARAÇÃO DA ARRECADAÇÃO GERAL

Arrecadada de 3 de janeiro a 21 de dezembro de

Apólices Estaduais:

Mo Paulo da tOCG. 5 11. Wt.

Paulo

BOLETIM N. 18

AróliceQ da UrdRo:

ADOI ces

em São

COMPARAÇÃO DA RPNDA EXCLUSIVE DEPÓSITOS

Arceadada dê 1 a 20 de dezembro de 1938
Som 21 de dezembro de 1938

22.007:9469400
2.639:6119909

Total.
Em brtue período de 1937

24.017:5589300
18.69:006$360

Diferença para mais em IC33
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DEPARTANIENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO
PÚBLICO
Divisão de SOieção é Aperieiçoamentà do Pessoal
CONCURSO DE MONOGRAFIAS .
Resultado da identificação dos autores das monografias claSsilicadaa, apurado a 22 de dezembro-do 1938, em sessão,paiblica preaidida pelo Sr. Dr. Luiz Simões Lopes, na Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil.
••-•• .1 0 muno - ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS SESN:IDORES Do • ESTADO
45 - Sigfrield - (Monografia premiada com .2:0008000) - Ari
ge Castro Fernandes, oficial administrativo do Ministério da. Agripultura, com exercido no .Serviço do Pessoal.
•
20 - Armei - (Monografia classificada) - Paulo Acioli de Sá,
tecnicologista L do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio,
com exercicio no Instituto Nacional de Tecnologia.
45 - Iole - (Monografia classificada) Fanqueira Soares; oficial administrativo 11, do Ministério da Agricultura, com exercicio na Secção de, Assistencia Social do Serviço do Pessoal.
3 - Burnes - (Monografia classificada) - Rubens-de-Siqueira,
Oficia/ administrativo 1, do Ministério da Marinha, com exercido na
Secretaria .da Marinha.
2° GRUPO --- RACIONALIzA I:IÃO DE NORMAS E MÉTODOS DE TRABALHO
A identificação dos candidatos não foi feita em virtude de um
recurso interposto por um dos candidatos que não pôde ser julgado
em tempo. A identificação terá lugar em local e dia comunicados
Oportunamente pio Didrio Oficial.
3° GRUPO - PADRONIZAÇÃO E ABASTECIMENTO DO MATERIAL PARA AS
REPARTIÇÕE S
30 - Cassius Neto - (Monogrifa premiada com 2:0098000)
E. L. Berlinck, assistente técnico de 1' classe, chefe de ,Secção de
Estudos de Materiais da Comissão Central de Compras.
43 - Terwal - (Monografia classificada) - Valter Vieira dos
Santos, escriturário F. da Estrada de Ferro Central do Brasil, soai
exercício no Departamento Comercial, Ministério da Viação e Obras
Públicas.
-25 - Industrial - Pedro Lessa Spyer, catedrático interino de
economia das indústrias da Escola Nacional de Química, Ministério
da Educação e Saude. (Monografia ,classificada)..
28 - Indayatan - (Monografia classificada) - Fausto Ferral-.
ra da Cunha, auxiliar de escrita de 3' classe, do Ministério da Edificação e Sande, com exercido no Hospital. Estácio de Sá.
,40 - Ita,poan - (Monografia classificada) - Lucilo Briggs
-Brito. assistente técnico de 3 4 classe do Departamento Administrativo do Serviço Público, com exercido na Divisão do Material.de Janeiro, em 23 do dezembro do 1938. - Ernesto Street,
. Rio
.
eeéretário do concurso.
.11/INISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES
Policia Civil do Distrito Federal
INSPETORIA 1)0 TRÁFEGO DO DISTRITO FEDERAL
Pelo presente edital ficam notificados a comparecer nesta Bispeteria dentro do prazo de 48 horas, para responder por infrações dó
.Regulamento do Transito, os proprietário ,; ou condutores de VeldUkod
abaix.o _manejo:nadas:
Matrícula indistinto - Art. 366:
ônibus:
Auto Viação Cruzeiro do Sul, as. 526, 706 e 974, mete. 84 o
848-L.
João Ferreira & Martiuss, ris, 594e 937, anta. 2484. e 79.
Independência Auto Ónibus Ltda. ris. 895 e 898, art. 848-E e

,•••:,

-

!

5

5.5

C

José Eduardo .Nfactali„v•„Sraire g, -a.. 3, •art.,-,2184.
Artur Exposito»
186,..ar1. , 248-L. •
Eduardo Bem! •Sardiali•a; a: 357, art., 248-L.
João Wellich, a. 903, -art. 248-L. •
Artur Barbosa Júnior, a. 992, art. 102.
Otávio .;Pereira. Figtrevedo,. n.• 1:113, árt:.-218,-L.• •
Antônio..Vieira Cordeiro Júnior; a,- 1 . 424; art. 248-L •
Francisco Assis Correia Melo, n. 1.221, art. 248-L.
„
João NunesXerreira,-,n-.,
„•
1 Fausto Gapanema, ri. 2.026, art. 102.
Ajax Mendes, n. 2.164, art. -248-L.
aIário Andrade - Morei, ri. 2.209, art. 102.
,Virgilio Alberto -Aguiar, ri. 2.800, art. 218 -L.
Antônio Couto, n. 3..199,„ art 102...
• Luiz Alves Gregório, n. .3„91G, art. -102.:
Alexandre Balista, n. • 3..993,. art. -102.
José Nogueira Carvalho, D. 4.141, art. 248-L.
Sílvio Fernandes Loureiro, n. •.305, art.; 102
Otton Soares, n. 4.520, art. 102.
Manuel Pereira ReiNelo, n. .4..64, art. 102.
Damásio Vilela Monteiro, ri. 5.364, art. 102.,
Reitor Xavier Pereira da Cunha, n. 5.516, art. 102
Paulino Vieira da Costa, n. 5:602, * art. 248-L.
•
`,4"'
José 141asearenhas Júnior, n. 5.740, art. 248-L.
Osvaldo da Gosta Macedo, ri, 6.120, • art. 2.48-L.
Eduardo Guinle Filho,- ri. '6.234, art.
Gustavo Ferreira Piiith; n. 6.652, art.' 102.
Aristides Francisco Júnior, n. 7.167, art. 85.
Luiz Tributino, n. 1.168, arte. 82 e 81;
Oscar Moura Muniz, n. 7.245, art. 248-L. '
Henrique Amaral Pereira, n. 7.860, art. 102.
Franz Lewy, n. 7:392, art. 248-L.
Gustavo Monteiro Sabini, n. 8.414, art. 248-L
Alfredo Colombo, n. 8.427, art. 102.'
Manuel de Oliveira, Ti -. '8.643, art. 82.
• João Batista Couto, n- .• 8.911, art. 102,
José Buarque de Macedo, n. 9.550, art. 248-L.
Abílio da Costa Mendes, 11. 11.103, art. 248-1,.
Ulisses Falcão, n. 11.738, art. 248-L.
João Maria de Brito, n. 11.861, art. 102;
Luiz Gomeis, n. 13.054, art. 248-L.
Pérides Boaventura, n. 13.106, art. 248-AM.
Aníbal Manuel Pereira, n. 13.175, art. 81.
João Tavares da Silva, n. 18.465, art. 86.
Adolfo Vitório da Costa, n. 14.657, art. 102
José Vizeu, n. 14.864; art. 102.
Augusto da Silva Barrou), n. 15.809, art. .2484
Narcisõ Lopes Duarte, n. 16.822, art. 81.
• Nilo Medeiros, n. 17.908, art. 248-L.
Elpídio da Rocha Porta, n. 18.492, arts. 102 e 257.
João Henrique Silva Seixas, n. 18.655, art. 102.
Américo Duarte da Cruz, n. 19.203, art. 102.
José da Gosta Martins, n. 20.336, art. 102.
, César Pires de Melo,, n. 20.717, art. 102.
Fausto Werneek . Correia dá Castro, n. 21. !:29, art.
Armando de Freitas Rolim, n. 21.907, art. 248-L.
Emídio Correia, n. 22,147, art. 102.
José Afonso de Miranda, n. 24.288, art. Y.
Carlos Alberto da Costa Muniz, art. 102.
Benjamin da Cunha, n. 25.423, art. 81.
José Machado, n. 25.478, art. 248-L.
José Américo Moutinho, n. 26.266, art. 102.
Roberto Silva Freire, ri. 26.686, art. 102.
gário José Vieira Bastos, n. 26.846, art. 3 0 2 .
Jorge de Araujo Martins, n. 27.254, art. 2i8-L.
Joaquim Pereira Araujo, n. 27.364, ala. 248-L.
.Nota - A falta de pagamento das multas, importa na apreensão
dos documentos do veículo, ou de seu condutor. de acordo com o pre"Meto no artigo n. 382, do regulamento em vigar.
Rio de Janeiro, 22 da dezembro de 1938..- O inspeter.
••••
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Policia do Distrito Federa'

2I8-L.

Cia. de Carris, Luz e Fita do Rio de Janeiro, n. 46, art. 248-1...
Sociedade Cooperativa dos Ghauffaurs, a. 202, art. 848-L._
Viação Continental Ltda.. n. 224, art. 248-L.
Cruz Filho & Cia. Ltda., n. 303, art. 79.
•
José Correia Lopes &n. 462, arts. 82 e '81.
Caldeira & Silva, n. 499, a,rt. 248-L.
-Roberto J. Schmidt. n. 718, art. 248-L.
. Renascença Auto ónibus Ltda., n. 853, art. 248-1.„
Ca:aa.
pairinao Correia, n. 377. art. 24644,
-- José Antunes, n. 1.793, art. 314, A único.
• Ant(•.', nio Martins Lea,f, ri. 8.132, art. 248-1,
Aaratário Pinto Liai:1'9a, n. 8.285, art. 102, .
..'.aP)nia elos Santos, n. 9.221, art. 102.
Evaristo Freitas, n. Ü.7,art. log.
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INSPETORIA DO TRAFEGO,
ELATI .E DE MOTORISTAS

11
,

Resultadó dos exames efetuados no dia 23 do corrente.
Antônio fioadTigues Mourão, Clemente Ferreira dos.SantaW,
n Machado Ferreira Manai Moura de Férias, José Marca:ano)
ax, Mário Pernandes, Ettor Lope:f Correia, Paulo Sonsa

imbabs.
11P6.

iMeauitado doe exarnes .“de motorneiros , efetuados PO dia 23 dt,
~te.
41P. - Amiloar Ricardo, Manuel latias de Sant,"Ana„Wilson,de

Obimetra, António jomutin de QliyeintFilho, Carlos Godclipe Graça,
• lIt i

Sábado

iot.‘111(a ( 1 1 ." 11l.V1. (S oei. : e

F l ídie da Silva, Heitor Mourelfd !arete, Maniaël - Alves Silva, (Mio Miai° Coelho, Otacilio dos Santos, Amâncio Sanches Reis;
lir Gosta.
Casservação — A falta á alameda na turma efetiva importará
, tc_AI/lento de nova inscrição. (Art. 294 de R.T.).
Ir lieloria de Tráfego, em 23 de dezembro de 1933. — O inspe• geral de podida, (ess)Cap. Riograndino Kruel.

diçObS, ou não tenham reeecas correndo as despesas por conta do
proponente.
120 ) As despesas com os transportes dos artigos pedidos, ou
mesmo regeitados, correrão por conta dos fornecedores. 08 artigos
iião fornecidos ou regeitados e não substituidos, dentro do prazo
marcado, serão adquiridos na praça por conta do fornecedor, independente de qualquer aviso.
130) As concorrências para o fornecimento de generos alimentidos e forragem, serão feitas mensalmente, era virtude das Wel-.
laçêàes mercantis, podendo, no entretanto, serem prorrogadas por
mais de um mês.
14 0 ) Os preços apresentados, coro exceção doa generos atimene
tidos e forragem, vigorarão pelo prazo de 4 meses, considerandose esse prazo prorrogavel por igual tempo, e assim sucessivamente,
até a conclusão do exercício se antes de 15 dias de sua terminação
não tiverem os fornecejeres pedido alteração dos preços. Fica entalido que essa faculdade cabe a todos que hajam apresentado
preços. Esses pedidos serão feitos em requerimento dirigido ao
Sr. coronel comandante geral acompanhado de uma relação, cru
duas vias, onde constem os navos preços e os dos que pretendam alterar.
150 ) Quando houver alteração de preços previstos na 14a cláusula deste edital, e convier á Corporaaeu. licara prevalecendo o preço do que estiver imediatamente colocado, sem que para isso haja
notificação previa ao fornecedor preferido.
16 0 ) Os artigos pedidos serão entregues pelos fornecedores nos
quarteis ou lugares indicados pela Intendência Geral, dentro dos
prazos estipulados n03 ie:spectivos pedidos, que não poderão ser
excedidos, salvo em caso de força maior, a juizo da Diretoria da
Intendência Geral ou da autoridade que organizar o pedido, devidamente comprovado cora os documeetos, e isso antes de terminado o prazo para a enteag,a.
170 ) As contas devem ser entregues na repartição da origem,
até o dia 5 do mês seguinte ao da entrega do material, ficando arquivadas na Contadoria, para serem pagas no fim do exercício, as
apresentadas depois da data aqui fiaada.
180) F i cam isen!na das canções, as inscrições de estabelecimentcl do Esteia) ou por e'e retrer“e a da s. bem como para fornecimentos de gcnercs e forragem por serem da concorrência mensal.
190 ) Os concorrei,- que tenham feito caução para garantia
de fornecimento em 1928, poderão transferi-Ia para o corrente ano,
desde que solicitem esta providência ao comando geral.
200 ) Na quantidade l:quida dos artigos pedidos não serão computados. can hipótese a"guien, o peso do vasilhame e respectiva embalagem.
21 0 ) Os preços a presentados para a roupa lavada a que se
refere o 130 grupo. serão aceitos pelo global da proposta, ficando,
no entanto. a Intendência Geral com a liberdade de escolher os
mais baratos de cada proposta, se assim convier.
220 ) Os grupos a qu e se refere o presente edital, são os se-

intendência Geral da Policia Militar do Distrito Federal
De ordem do Sr. coronel comandante geral e, de acôrdo com
utorização do Sr. Dr. ministro da Justiça e Negócios Interiocomunicado em oficio n. 701, do Sr. chefe do Gabinete, dai de 15 do corrente, faço público que esta Intendência, situada
ui Evaristo da Veiga n. 78, está recebendo requerimentos de
ri4;ee para fornecimento, durante o ano de 1939, dos artigos
da,des dos grupos abaixo.
X concorrência é feita de conformidade com o artigo n. 52 do
igo de Contabilidade Pública, observados os seus parágrafos e
Migo 53, obedecendo ás seguintes cláusulas:
l a , Os pedidos de inscrição são dirigidos ao Sr. coroenl coatteite geaal, cru requerimento até o dia 7 de janeiro proaieno,
to horas, acompanhados dos documentos compronatórios da idoante cio requerente, com declaração de se sujeitar á todas as exicias, quer as relativas ás concorrências em geral previstas no
igo de Contabilidade. quer as deate edita l , bem assim ás. coases do Regulamento da Policia Militar na parte relativa a icr:mentos, importando a infração dos mesmos no cancelamento da
-rieeco
Os candidatos á inscrição são obrigados a apresentar o
bo do depósito da caução (em dinheiro ou em apálicea fetis), na Caixa Econômica, relativa a cada grupo, para garaatta
forncairnentos que lhes venham a ser adjudicados;
3,3 ' Os documentos comorobatorios do idoneidade Ia que se
re a cláusula 1 a deste rri . tal. são os seguintes:
ro Recibo do Imposto sehre a Renda;
b contrato social;
e. ) recibo do depósito da caução na Caixa Eeolórniel;
atlj‘ da Recebedoria do Distrito Federal: recibo de Tihnstc;a
Issão; registro de patente, quando for o caso; registro para o
ércio que explorarem,. serdo o de fazenda e calçados em a, ,rena sceta . Quando se tratar de Sociedade .A.nêntlea. é preciso pra- a sua constituição nos termos da lei:
e) da Prefeitura de Di:trito Federal: recibo do lesam:eito de
osto do negócio; o recibo de impo:-to sobre "comisaões econ, ações" apresentado, não exime o do pagamento referente ao
'stro dos artigos para os quais se pretenda inscrever;
f) certidão negativa do pagamento do imposto de indústria e
?issão, sendo dispensada se já for fornecedor da Corporação:
g) certidão do Departamento Nacional do Trabalho, na qual guintes:
:ta ter o requerente cumprido as disposições do regulamento
I. Gr'00
CalIÇÃO 2:000000
,avado pelo decreto n. 20,291 de 12 de agosto de 1931;
l
a
série
—
Conauelivel
para
máquinas, automóveis e eutros
propostas
feitas
nas
listas
impressas
as
.4°) Só serão aceitas
dactilografadas. fornecidre por esta Interaiència Geral ,nos con- misteres;
2a série — Materia l de limpeza e de lubrificação de máquinas,
'entes. Feias listas. especialmente feitas para cada grupo, serão
,sentacle s no dia referido na cláusula 7, com os preços dos veículos e outros eb,Vos;
3a série — Carvão mineral.
go .- que se promizerere a fornecer, eco envelope fechado e com
cc ee do respectivo grupo:
20 Geepe — Caução 2:0003000
Por ronveniêncfa do serviço, serão aceitos, corno se listas
i
a
série
—
Armamento,
arreiamento, equipamento e seus acescatálogos
de
nreeas
de
poças
de
automóveis
dos
repreos
,.anles /as diversas fábricas, desde que sejam os mesmos en- sórios; série — Coures e artigos de correiaria.
2a
leados pelos concorrentes e preencham todos os requisitos exi,s para as :demais relaeÕee. exceto a aposição dos preços por
3° Gi • upo — Caução 3:0002000
Ferramentas;
—
ia
série
cae propostas serão apresentadas em duas vias, sendo a pri2a série — Ácidos para oficinas e usinas;
:ra a lista fornecida por esta Intendancia. Geral cujos dizeres,
3a série ___ Ferramentas em geral;
pretexto algum, poderão ser alterados e a segunda em papel da
4a série — Tintas vernizes e material para pintura;
comercial do prononente. Estas listas serão datadas e assinaP série — Louças;
"sendo nelas especificado s em agarismos e por extenso, os pre6a série — Material para limpeza dos quedeis.
de cada artigo, sem arréscimos, emendas, entrelinhas, rasuras
resaalvas. Somente a l a via será selada.
40 Grupo — Caução 2:000$000
7°) No dia 9 de janeiro, ás tA horas, perante o Conselho Mapre1'
série
—
Madeiras;
iistrativo da Repartição, serão abertas todas as propostas
2' série — Material para construção.
fadas pelas firmas previamente habilitadas, presentes ou não
mometOo. Os concorrentes, se assim entenderem, rubricerão as
50 Grupo — Caução 2:0061000
eeestas.
10 série — esmeras de ar e pneumáticos;
8 1 ) }eirado o prazo para a inscrição, aluguem mais poderá
2'
série — Peças e acessórios para automóveis, Inclusive fer•.1"e\er-se. salvo para futuras concorrências.
ramentas.
90 ) Para aquisicão de artigos que nã,o tenham sido previstos
havido preços, ou
60 Grupo — Caução 2:0001000
- ta concorrência ou para os quais não tenham
smo que haja preço e não convenha á Corporação, se lar* •
Peças
de fardamento e acessórios:
—
ia
série
tisição depois de consultados, por meio de convites, aos ~ceia2' série — Panos;
as no genero. Os preços apresentados por este meio silo admi3' série — Artigos para alfaiates;
38 a registro, vigorando pelo prazo estabelecido na 14a eliminara.
44 série — Aviamentos;
100) Não serão tornadas em considerado as .propostas que
P
série — Calçados e perneiras.
itiverem preços excedentes de 10 % dos correntes no mareado.
74» Grupo — Coupé. 2:000$008
11 0 ) Os artigos a serem fornecidos serão de ia qualidade e
_alecerão aos tipos existentes no mostruário o constantes do caia série — Drogas, medicamentos e reativas;
. w, de encargos da repartição. A Intendência Geral poderá Lin261 série — Preparados farmacêuticos;
.' a exame ou análise Os artigos que mio obedeçam a,quelas seuaa sécia — Desinfetantes.

;•
1)Iskii1i) '1)14• 1(rgE . (Séesão 1)

Sábado 24

Desembre •14 , 12

80

Grupo — Caapaa 24(lgo$ogo
não terem podido apresentar a certidão a coe se refere o doer'
$
n.
20..291, de ig de agosto de 1931, certidao essa que todos revi( 1
parti euratiVolki!
;
,
serem em tempo, conforme provaram pelos esetões do protocelO
I
justrumentos cirúrfle011.,(•c:
'Ministério do Trabalho.
-t
1
Caução: 240400O' .
3;
- 90 Grupo
' • De conformidade um a cláusula 10a dú edital de concorre .e:-.
r
após o julgamento das idoneidades, o engenheiro-chefe presidéisr•
"ta sértiS 0..e Material dentário;
da comissão julgadora, procedeu h abertura dos segundos envéluere
I r »duck) b~ Material fotográfico e cinematográfico.
que continham as propostas das firmas classificadas, os quais fera.
'i()* Grupo — Caugdo 200$000
lidos em voz alta, apresentando o seguinte resultado:
Vasilhame e apessórios para laboratório farinaSérie nScft
Preço global
Preço só da e. truiséutjeo.
Concorrentes
110 Grupo -- estie& 2,000$000
— Item A
tura — Item E

#.46 adi*
204 aérle

Material

Móveis;
1 8 aérhe
2a série — Roupa branca de cama e mesa; •

3° série — Artigos para dormitórios;
4° série 1-- Tapeçaria e bandeiras.
120 Grupo — Caução 2:00(4000
série
—
Objetos
de expediente e material para impressao;
1a
24 sério — Aparelhos e objetos para escritório.
13° Grupo — Caução 2:00(8000
Série única — Material de electricidade e caixas de avisos policia

140 Grupo — Cauçdo 200$000

Série única ...... Papel e acessórios para instrumentos de música.
15° Grupo — Caução 2008000
. Série única — Lavagem e passagem a ferro, de roupa pessoal,
de cama e mesa.
Nota — Na Intendência Geral da Peada Militar do Distrito
Federal, serão fornecidos ao g interessados, todos os informes de
que necessitarem, listas impressas com os dizeres dos artigos para
os quais desejarem apresentar preços, bem como a minuta do requerimsonto da inscrição.
Quartel á rua Evaristo da Veiga, em 22 de dezembro de 1938.
— Domingos José Pereira Junior, tenente coronel diretor.

Escritório de Obras
•

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS E TULS'AMENTO DE IDONEIDADE DOS CONCORRENTES À EXECUCÃO DA ESTRUTURA EM CONCRETO
ArtmADo Do Novo EDIFÍCIO DA IMPRENSA NACIONAL

Aos vinte dias do mês de dezembro de 1938, neste Escritório de
Obras, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, às 14 horas.
reuniu-se a comissão composta dos Srs. Dr. Luiz Hildebrando de
13. Horta Barbosa, engenheiro-chefe; Jaziel Luz, engenheiro, e Luiz
José Pereira das Neves, oficial administrativo, classe I, .para, nos
termos do edital de concorrência publicado no Didrio Oficial n. 268,
de 22 de novembro de 1938, a páginas 23.324 a 326 e avisos de retificação ao edital, publicados no Didrio Oficial n. 286. de 13 de dezembro de 1938 a páginas 25.216 e n. 287 de 14 de dezembro de 1938
a páginas 25.340 e aviso publicado no do dia 24 de novembro a páginas 23.591 e em dias subsequentes, proceder ao recebimento dos
enválucros de que trata a cláusula segunda do edital acima referido.
Com a-presença das firmas: Brandão Magalhães & Comp., Limitada, representada pelo Sr. Lino Colonna dos Santos; Empresa Siemens-Bauunion, secção da Empresa Brasileira de Eletricidade Siemens-Schuckert S. A., representada pelo Sr. Humberto Menescal;
Gusmão, Dourado, Baldassini Limitada, representada pelo Sr. Adolfo
Dourado Lopes; Companhia Construtora Baerlein, representada pelo
Sr. Porto Barroso; •B. Dutra & Comp., representa;la pelo Sr. Age-.
eilao Dutra; Cesar Melo Cunha & Comp., Limitada, representada pelo
Sr. Cesar Melo Cunha; Edgard Ftaja Gabaglia, representada pelo senhor Cacillo P. de Araujo; Construtora Continenf ai Limitada, representada pelo Sr. Caio Mota; Leão, Ribeiro tt Comp., Linsitada. rspresentada pelo Sr. Enrico S. Melo; Empresa de Cmstruções Gerais
Limitada, representada pelo Sr. Jorge E. Furquim Werneck; Companhia Construtora Nacional S. A., representada pelo Sr. Hermann
Schroeder; Mário Chagas Dória, representada pelo Sr. Edgard M. Rodrigues; J. Gurgel Dantas, representada pelo Sr. Gurgel Dantas; Cavalcanti, Junqueira S. A., representada pelo Sr. Alberto Cavaleanti;
Graça Couto ês- Comp., representada pelo Sr. Nelson Freitas; Dourado S. A. representada pelo Sr. Nélcio Dourado Lopes; Alberto
fins, representada pelo Sr. Guilherme Pieratti e finalmente a Companhia de Construções Ottino, representada pelo Sr. Remo A. Ottino.
Procedeu-se imediatamente à abertura dos envótueros que continham .3s documentos de idoneidade, os quais se achavam fechados,.
e foram liGos em voz alta, tendo após a leitura dos mesmos sido declaradas leóneas as firmas Brandão Magalhães & Comp., Limitada,
Empresa Siemens-Bauunion, secção da Empresa Brasileira de Eletricidade Slemens-Schuckert S. A., Companhia Construtora Baerlein.
Edgard Raja Gabaglia, Construtora Continental Limitada. Leão, Ribeiro & Comp., Limitada, Empresa de Construções Gerais Limitada,
Companhia Construtora Nacional:S.1:A.; Mário pinga s; Dória, J. Gur; gel Dantas, Cavalcanti, Junqueira A31. --A., DOUTEICIO, S. A..; Alberto
, Hans e desclassificadas as firmas Gusmão, DouradosBaldassinisLimiJade, B. Dutra & Comp. Limitada, Cesar de Melo Cunha & Comp., LiSnitada, Graça Couto & Comp. e Companhia Construeões ()Mino, visto

Empresa Siemeng-Bauunioir
secção da Empresa Brasi' leira de Eletricidade Siemens-Schuckert S. A. ....
J. Gurgel Dantas
Cavalcanti, Junqueira S. A
Dourado S. A.
Companhia Construtora Nacional S. A.
Companhia Construtora Baerlein
..
Construtora Continental Limitada,•
Leão, Ribeiro & Comp. Limitada
Brandão Magalhães & Comp.
Limitada.
Mário Chagas Dória
Empresa de Construções Qe• raia Limitada. . .
.....
X --•-• Alberto Haas
Edgard Raja Gabaglia

3.255:930$000
3.275:0003000
3.329:0003000
3.347:1633900

3.219 seses1),
3.002:100$0,3.275:00080
3.226:85180

3.360:0003000

3.290 : 000$0,,

3.380:0003000 .

3.360 : 00080

3.383:0004040

2.974

3.41A:60040

3.390 :348SS

3.433:1003000
3.472:0003000

3.241:39SS
3.3(8:005-

3.600:0008000
3.800 :0008000
4.198:9908000

• 3.561:0014;0
Não apresent
3.7130880$e

Foi excluida a proposta da firma Alberto Rasa, por não has
incluido o preço para o item "B", conforme estabelece o edital .
'
•
concorrência.
Estavam as propostas devidamente seladas de acordo com a 1
foram rubricadas nas quatro vias pelo engenheiro-chefe e os cone(
rentes, e serão publicadas na Integra no Didrio Oficial juntamente Ce
esta ata e o quadro comparativo dos preços oferecidos.
Escritório de Obras do Ministério da Justiça e Negócios Inter, ir
em 20 de dezembro de 1938. — Luis Hildebrando de B. Horta Barbo.
Jaziel Lus. — Luis José Pereira das Neves.
•

PUOPrrSTAS

A Enspessa Construtora Siemens-Bauuniess, secção da Compeli]
Brasileira de Eletricidade Siemens-Schuckert S. A., estabelecida rua General Câmara n. 56, 3° andar, vem apresentar a V. Ex.' a t.
proposta para a execução da estrutura em cOnoreto armado do ode;
cio da Imprensa Nacional, no terreno eito à avenida Rodrigues AUS,
nesta capital.
Declaração — A proponente declara que se submete a teeass
cláusulas e espeeificações do edital da concorrência pública n. • s
publicado no Diário Oficia/ de 22 de novembro do corrente ano,
sinas 23.324 a 23.326, de 13 de dezembro de 1938, página 25.e.
e de, 15 de dezembro de 1938, página 25.449.
Preços — São os seguintes os preços para a execução dos ti-ai
lhos especificados no referido edital:
a) preço global para execução de todas as obras e obrigues,
especificadas no edital: 3.255:9308000 (três mil duzentos e e
coenta e o ;nco contos novecentos e trinta mil réis);
• b) preço global pear execução da estrutura projetada na ba -: •
quantidades de concreto, ferro e moldes, constantes dos quadros 1 e;
do edital: 3.219:2968000 (três mil duzentos e dezenove contes
zentos e noventa e seis Mil réis).
c) preço de um (i) metro cúbico de concreto do traço esp(..!:,cado para a estrutura suposto pronto e colocado nos moldes em go-.
quer dos tetos, coberturas, caixas, escadas ou quaisquer outres:r
mentos da construção: 18213000 (cento e oitenta e dois mil rei
d) pr cfs de uma (1) tonelada de ferro cortado, dobrado, alens
e colorado nas fôrmas, já incluidas- as perdas de pontas e variarte •,
bitotas:
De 4" de diâmetro, um conto oitocentos e vinte mil réis
1 :82tDe 7/8" de diâmetro, uni conto oitocentos e vinte mil
• réis. . . .
•1 :82“3.,
De 3/4" de diâmetro, um conto oitocentos e vinte mil ;
réis
De 5/8" de diâmetro, uni conto oitocentos e oitenta
mil réis. .
:shg,,Ss:•
De 1/2" de diâmetro, um conto novecentos e vinte mil
se s,4
réis. . . .
•:92u4ssr
De 3/8" de diâmetro, dois contos e setenta mil réis
2:070,ffi;
De 5/16" de diâmetro, dois contos cento e setenta mil
• • •réis. . .
••
2-170Sf
De 1/4" de diâmetro, dois .contes e duzentos e vinte mit
• réis. • . • ..• • .......
De, 3/16" de .diâmetro, doia contoe eetreze
. ntos -mil: réis
2:300
e) preço nor metro quadrado de fôrma montada e escorada,
chiado os trabalhos posteriores de desmontagem a ret,iraga tu _ID.:
•
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Is. Â madeira será de propriedade do empreiteiro entes "e 'depois
nsada. As fôrmas deverão ser limpas e perfeitas sob o ponto de
ta %mico a juizo do Escritório de Obras: 13000 (rteze mil réu).
Prazo — O prazo para a total execução de toda a obra contraIa será de 200 (duzentos) dias consecutivos contados do registro do
atrato pelo Tribunal de Contas.
Oondiçóes de pagamento — Serão as mencionadas nas cdjusules
gésima quarta (34a) e trigésima quinta (35a).
Rio do Janeiro, 20 de dezembro de 1938. — Pela Companhia
asneira de Eletricidade Siemens-Schuckert S. A., Humberto Meca-.

A firma J. Gurgel Danfas, abaixo assinada, declara que se susdina inteiramente a todas as cláusulas do edital e especificações:
Preços:
a) Preço global para execução de todas as obras e obrigações
)eciiieadas no edital: 3.275:000000 (três mil duzentos e setenta e
'co contos de réis);
b) preço global para execução de estrutura projetada na base
quantidades de concreto, ferro e moldes constantes dos (emace%
do edital: 3.002:100000 (três mil e dtrIS contos e cem Mil
tS) ;

c) preço de um metro (laico de concreto do traço especificado
ca estrul ora, suposto, pronto e colocado nos, moldes. em qualquer
3 tetos, eeberturaa. caixas, escadas ou. quaisquer outros elemento.:
- construeão: 160000 (cento e sessenta. reit réis;
d) prece) de uma tonelada de ferro cortado. =vedo. dobrado e
tocado nas formas, já incluidas as perdas de pontas e variações
'Dias, de acordo com o q uadro II do edital:
Bitol
1", um conto novecentos e oitenta mil réis
1:980J-400
7'8", um conto novecentoé: e oitenta mil réis
I :980.,s0:0
eisis8otat
3/1", um conto novecentos e oitenta mil réis
5/8", nal conto novecentos e oitenta mil réis
2:98oSseee
2:itst)800o
• 1/2", do i s contos de reis
2:240R1o0
• 3/8". dois contos duzentos e quarenta mil
s 5/16", dois contos duzentos e quarenta mil réis
2:210$0C,0
2 30080 O
, 1/4", dois contos e trez e ntos mil reis
2:500804)0
3/16", dois contos e quinhentos mil reis
e) prece, por metia quadrado de fôrma trete:Ida e escot eeeia Miludo o trabelhos posteriores de desmontagem e rei irada fln.
10aan41 (dez mil e duzentos réis).
Pene();
razo
para a execução da obra será de 200 (titteente,
Op
nseetiii‘os. contados do registro do contraio pelo Tributei
<das.
G i i rg:q Diln:CTS
Rio
Janeiro, 20 de dezembro de 19. —
Cavaleonli, Junqueira S. A., com e-critério o—C ellg,C11(1“L'it4
te;. nstruçõe- á rua General Câmara n. 64, 5 0 antiar.
dar a estrutura em concreto armado do ertirie'o da Imprensa Naanal, em inteira subordinação a todas as cláissnles e especiricactle
edital cie concorrência e modificações puWiendes no D idri.n afica?!
22 de 1:ovembro, 13 e 11 de dezembro de 1938 e nes ss-_,guitVes
,ndiçiies
ze Preçe -. g lobal para etecução de tostes as obras e obrieaf,óes
pecificadee no edital: 3.3?9:0003000 (três mil trezentos; e vise? e
)Ve contos de réis);
1.) preço global para execução da estrutura projetada, na leise
qoantalades de concreto, ferro e moldes cons'antes dos quadros
e I! do ,edital: 3.275:000000 (três mil duzentos e setenta e cinco
mtos de eéis);
c . preço de um metro cúbico fle concreto no traço e,spect[ido a estrutura suposto, pronto e coloca I.) nos moldes e.ii
nele ler nos tetos, coberturas, caixas, escadas ou quaisquer out s
icre atos da construção: 1708000 (cento e setenta mil réis);
u,s preço de uma tonelada de ferro cortado, dobrado, armado
• colocado nas fôrmas, já incluídas as perdas de pontas e soriação
e bitola
1" r'e• diâmetro, um conto novecentos e vinte mil
asa,
1:920a000
'te 7/8" ti, diâmetro, um conto novecentos 'e vinte mil
•920$000
réis.
c 2/4" (-1.? diâmetro, um conto novecentos e vinte mil
reis
1:920a000
te 5/8" de diâmetro, um conto novecentos e vinte mil
reis
1:920$000
)e 1/2" de diâmetro, um conto novecentos e oitenta
1:980000
mil 'és.
'ae a/8 de diametro. dois contos e trezentos - mil réis
2:300$000
ae 5/16". dois contos trezontos e sessenta mil réis
2.360$000
3e 1/4" de diametro. dois contos e' quinhentos mil réis
2:50030a0
ia, 3/16" de diâmetro, dois contos e setecentos mil
réds . . • .
1:740$09.2
i''or

7

-e
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•

é) preço por metro quadrado de forma montada e escorada, ia.
'aluindo os trabalhos posteriores de desmontagem e -retirada das
mesmas: 13$400 (treze mil e quatrocentos réis);
1) praco para o total execução de toda a obra: 200 (duzentos)
dias consecutivos, contados do registro do contrato pelo Tribunal de
Contas.
Rio de Janeiro, 20 de dozensbro de 1938. — Por Cavalcanti,
Junqueira. S. A., A. Cavalcanti. diretor.

De acordo com os editais do concorrência, para a execução da
estrutura em concreto armado do edifício da Imprensa Nacional, oublicados seccão I do Diário Oficial de vinte e dois de novembro e
íssze e quatorze de dezembro p. passados, a páginas vinte e três nal
trezentos e vinte e quatro a vinte e três mil trezentos e vinte e seis e
vinte e cinco mil duzentos e dezesseis e vinte e cinco mil trezentos e
.iarenta, vimos apresentar a nossa proposta, em quatro vias, cie
cordo com o que
segue:
Projeto e espeeifirações — Obedeceremos fielmente às pianbs
que nos foram entregues e as especificações e demais condiçõs coaLaias no hicfrio Oficiai acima rferidos.
- Prazo (tas obras — Será de duzentos dias consecutivos, contados
do registro do contrato peto Tribunal de Contas.
Preço — _ts obras acima- propostas serão executadas pelos seguintes preços:
item A — Preço global oara a execução de todas
as obras e obrigações especificadas neste
edital, três mil trezentos e quarenta e sete
contos cento e sessenta e tres mil e novecentos réis
3.317:163$900
Item B — Preço global para a execução da estrutura projetada na base das quantidades de
cancro:c, ferro e incides constantes dos quadros 1 e II dos editáts, três mil duzentos e
-vinte e seis contes oitocentos e cincoenta e
um mil réis
3.226:8a106a
Item C — Preço poe meie() cúbico de concreto do
traço especificado para a estrutura, suposto,
pronto e colocado nos tnoldes ern qualquer dos
tetos. ,..ol-:erturas. caixas, escada; ou quaisquer
outros elementos da construção. cento e setenlá e cinco mil réis,
175$001
Item D — Preço de uma • tonelada cio ferro cortado, dobrado, armado e colocado nas fôrmas,
já ineluidas as perdas de pontas e variações
de bitoles. Este preço deverá ser apresentado
para soda um dos diametros do quadro 11 dos
editeis:
De 1", dois contos cento e cincoenta mil réis
2:1508000
De 7/8", dois contos cento e cincoenta mil reis
2:150$00(J
De 3/4", dois contos cento e oitenta e cinco mil
réis. . .
e:185800J
De 5/e". dois contos dozeiitos e quinze mil réis
2 :215$0e0
2: 400$030
De 1/2", dois contos e quatrocentos mil réis...«
2 :51~00
De 3/8", dois contos quinhentos e dez mil reis
2:6008%6
De 5/16", nlois cantos e seiscentos mil reis
2:7108000
De 1/4". deis contos setecentos e dez mil reis
De 3/16". dois 'mios oitocentos e noventa mil réis
2 :89%000
Item E — Preço poe metro quadrado de fórma
montada e escoraea, incluindo os trabalhos
pcstertu,es do desmontagem e retirada das
mesmas. A madeiea será propriedade do empreiteiro antes e depois de usada, nove mil e
98200
duzentos reis
..
Rio de Janeieo, 0 de dezembro da 1938. — Alberto Dourado
Se

Lopes.

A Companhia Construtora Nacional S. A., estabelecido à rua
Dom Gerardo n. 42. 3 . andar, nesta capital, vem pelo presente, nos
termos do edital de concorrência n. 11, de 21 de novembro pp., apresentar proposta para a construeão da estrutura em concreto armado
do edifício da Imprensa Nacional.
Assim propõe-se a executar todos os serviços especificados no
referido edital pelos seguintes preços:
a) Preço global para execução de todas as obras e obrigações
especificadas no referido edital: 3.360:000$000 (três mil trezentos
e sessenta contos de reis).
b) Preço global para a ,execução da estrutura projetada na base
das qualidades de conereto, ferro e moldes constantes dos quadros
I e II do rererido reis!: 3.290:000000 (très mil duzentos e no•.
venta contos de réis)
c) Preço de um metro cúbico de concreto do traço especificado
-para a estrutura suposto pronto e colocado nos moldes em qualquer
dos tétos, coberturas, caixas, escadas ou quaisque outros elementos
ggen
de gonstrução, para uma gula de rutura. 28 gias,
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1693000
Wrico, de 130 kg. por centímetro quadrado, •no
Scento 'e sessenta e nove mil réis).
d) Preço de uma tonelada de ferro cortado, dobrado, armado e
¡Solando nas formas, já incluídas as perdas de pontas e variação de
•Anotas:
Diâmetro
Diâmetro
Diâmetro
Diâmetro
Diâmetro
Diâmetro
Diâmetro
Diâmetro
Diâmetro

1", 2:2008000 (Dois contos e duzentos mil réis).
7/8", 2:2008000 (Dois contos e duzentos mil réis).:
3/4", 2:2008000 (Dois contos e duzentos mil réis).
5/8", 2:2008000 (Dois contos e duzentos mil réis).
1/2", 2:3008000 (Dois contos e trezentos mi' réis)..
3/8", 2:4008000 (Dois contos e quatrocentos mil réis).
5/16", 2:500 43000 (Dois contos e quinhentos mil réis).
1/4", 2:6008000 (Dois contos e seiscentos mil réis).
3/16", 2:700,000 (Dois contos e setecentos mil réis).

e) Preço por metro quadrado de fôrma montada e escorada, in-

cluindo os trabalhos posteriores e desmontagem e retirada das
mesmas: 118000 (Onze mil réis).
O prazo para a integral terminação da estrutura será de 200
.(duzentos) dias consecutivos, contados do registro do contrato pelo
t'I'ibunal de Contas.
Declara ainda_ formalmente, a proponente, que se subordina
Inteiramente a todas as cláusulas, condições e especificações do citado edital de 21 de novembro pp.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1939. — Companhia Construtora Nacional S. A., H. Almeida.

•

Détêbibfõ de 1938 !:.(;10

.ttsts..
t e e.strs.
'a) Previ global Para a exetuçãO
to
ã."È brirM bbrigaic4especificadas; 3.3830008000 (tres mil trezentos e oitenta elres,
tos de réis). •
•• •
5) Preço global' para execução da estructura projectado na
das quantidades de concreto, ferro e moldes'eonstantes dos qtrad:,.
I e II dos mencionados editais e retifieaeões publicadasss.1.:r.i,
2.974:2168280 (dois mil .noVecentos e setenta e quatro contos.:disiíft.•
Los e oitenta e seis réis).
•
91

•'

:

e) Preço do um metro cúbico de concreto do traço especific: •
para a estrutura suposto, pronto e colocado' nos moldes esi
quer dos tetos, coberturas, caixas, escadas ou qualquer °tia.°
mento de construção: 1708000 (cento e setenta mil réis).
d) Preço de uma tonelada de ferro cortado, dobrado, sainOit''
colocado nas formas, já incluidas as perdas de pontas e variaefic
bitolas de acordo com o quadro II e rectificação posterior, a seq.
de I", 1:8538651 (um conto oitocentos e einceenta e tre,s mil e 5,
centos e cincoenta e um réis).

De 7/8" 1:8538651 (um conto ,oitocentos e eincoenta e tres
e seiscentos e cincoenta e rtm réis).
De 3/4" '1:8533651 (um conto oitocentos e cinceenta e ires m:
seiscentos e cincoenta e um réis).
' De 5/8" 1:34651 (um conto oitocentos e cineoenta e Ires is,
seiscentos e cincoenta e um réis).

De 1/2" 1:9128123 (um conto novecentos e doze mil e hem
A Companhia Construtora Baerlein, estabelecido à rua Rodrigo •vinte e tres réis)...
Silva n. 11, 20 andar, tem o prazer de submeter à V. S. a sua proDe 3/8" 2:0878533 ' (dois contos oitenta e sete mil e quinhe'
posta para execução da estrutura em concreto armado- do futuro e trinta
e oito réis).
edifício da Imprensa Nacional, tudo de inteiro acôrdo com os editais
de concorrência pública n. 11, publicados nos Mario Oficial de 22
De 5/16" 2:1463010 (dois contos cento *e quarenta e seis
de novembro pp., 13, 14 e 15 do corrente, à páginas 23.324 à 23.326, dez réis).
25.216, 25.340 e 25.449, respectivamente, e com as plantas que lhe
foassn fornecidas.
De 1/4" 2:2048482 (dois contos duzentos e quatro mil 'e' •r
A proponente declara a sua inteisa subordinação à todas as trocentos e oitenta e dois réis).
cláusulas e especificações dos editais, cujos inteiros teores farão
De 3/16" 2:3798898 (dois contos trezentos e setenta e novo
parte integrante do contrato que em consequência fôr lavrado indeoitocentos e noventa e oito réis).
pendente de transcrição.
Satisfazendo ao que exige a cláusula terceira do edital, declara
e) Preço por metro quadrado de forma montada e eeess
serem os seguintes os seus preços:
incluindo os trabalhos posteriores de desmontagem e retirada
a) Preço global para execução de todas as obras e obrigações. mesmas, 108000 (dez mil réis).
especificadas neste edital: 3.380:0008000 (três mil trezentos e
O prazo para a total execução de toda a obra será de 200
oitenta contos do réis) .
zentos, dias consecutivos centados do registre do contrato pelo
b) Preço global para execução da estrutura projetada na base bunal de Contas.
das quantidades de concreto, ferro e moldes constantes dos quadros
Rio de janeieo, 20 de dezembro de 1938. — Construtora
I e II deste edital: 3:360:0008000 (três mil, trezentos e sessenta
contos de réis).
c) Preço por um metro cúbico de concreto no traço especificado
Pre.sado senhor:
para a estrutura suposto pronto e colocado nos moldes em qualquer
dos tétos, coberturas, caixas e escadas ou quaisquer outros eleLeão, Ribeiro & Companhia Limitada, -engenheiros empreíte,
mentos da construção: 1738700 (cento e setenta e três mil, sete- estabelecidos
nesta Capital, à•avenida Graça Aranha n. 40-24centos réis).
mento, atendendo ao edital de concorrência pública n. 11, têm o )x
d) Preço por uma tonelada de ferro cortado, dobrado, armado e de apresentar a sua proposta para a execução da estrutura em.
colocadó nas fôrmas, já inclulindo as perdas de pontas e variações ereto armado do edifício da Imprensa Nacional, sob as seguintes
de bitola, para . cada um dos diâmetros do quadro II do edital:
dições:
1" — 7/8" — 3/4" — 5/8",
2:2$00()
1' — Os proponentes declaram que ás submetem a todas as
1/2"
2.3108000
aulas do edital de concorrSneia;
3/8"
2:5108000
5/16"
2:576$200
2' — Preços:
1/4"
2:6438400
t
3/16"
2:8428500
a) preço global para execução de todas as obras e obrigaçõe-.,
pecifieadas no edita., 3.414:0008000 (três mil, quatrocentos e.3,
e)- Preço por um metro quadrado de fôrma montada, e escorada, torze contos de réis);
incluindo os trabalhos posteriores de desmontagem e retirada das
b) preço global para execução da estrutura projetada na bas,,„.
mesmas, sendo a madeira de propriedade nossa antes e depois de
quantidades de concreto, ferro e moldes constantes dos quadros 1,
usadas: 108900 (dez mil e novecentos réis).
do edital, 3.390:3488800 (três mil, trezentos e noventa contos.
Atendendo ao que dispõem as oláusulas 14' e 18' do edital, declara zentos e quarenta e oito mil e oitocentos réis);
a proponente que o prazo para total execução de toda a obra será de
2,00 (duzentos) dias consecutivos; contados do registro do contrato
c) preço de um metro cnbieó de concreto do traço especif;
pelo Tribunal de Contas.
para a estrutura suposta pronto e colocado nos moldes em qini •
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1938. — Comsaahia Cons- dos tetos, coberturas, caixas, escadas ou quaisquer outros elen-e da construção, 1678000 (cento e sessenta e sete mil réis);
trutora Baerlein.
•

A Construtora Continental Limitada, com eéde nesta 'Capital,
vem apresentar proposta para a execução da estrutura em concreto armado do Edifício da Imprensa Nacional, de conformidade
com os editais publicados, datados de 21 de novembro do corrente
ano e retificações publicadas em 13 e 14 do corrente mês, com as
• espeeificações deles constantes, com as plantas fornecidas e com os
preços a seguir, decItusande a pro,p.onente, formalmente, - inteira subordinação a tostas as clausulaa !o.espécificaMs dos referidds, editais

real:h:0.11Ni ntisica03.8A

, .

d) preço de uma tonelaia de ferro cortado, dobrado, arma
colocado nas formas, já incluidas as perdas de pontas e varibei
bitolas. Dos seguintes diâmeis os constantes do quadro II do 'edit; .
I"— 2:3328000 (dois contos, trezentos e trinta e dois mil
718" — 2:3328000 (dois contos, - trezentos e trinta e . •doiréis);
314" — 2:3328000 (dois 'MO, Ireaentos e triista è
,
réis);

•

26 7150 Sábado 24

DIÁRIO OFICIAL

518" — 2:3328000 (doi.> contos, trezentos e trinta e dois mil
,Sis)

112" — 2:4283000 (dois tontos, quatrocentos e vinte e oito mil
2.5136000 (dois contos quinhentos e treze mil réis):
5116" — 2:5733000 (dois contos, quinhentos e setenta e très mil
318" —

éis)

114" — 2:634000 (dois contos, seiscentos e trinta e quatro mil
;
3116" — 2:8156000 (dois contos, oitocentos e quinze mil réls).
e) preço por metro quadrado de forma montada e escorada ¡aluindo os trabalhos posteriores de desmontagem e retirada das ma,
ias, 12/000 (doze ra" réis).
— Prazo:
O prazo para a total execução da obra será de 200 "(duzentos) dias
ansecutivcs contados do registro do contrato pelo Tribunal de Coas.
Aguardando o honroso verideturn de V. Excia., subscrevem-ao
tenciosamente.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1938. — Ledo, Ribeiro 1k CosaanAia Limitada.
Proposta da firma Brandão, Magalhães & Comp. Ltds,
vertida Rio Branco n. 137, 5° andar, salas 517/520s

Sedo

W , Preço global para execução de todas as obras
e obrigaçõe.s especificadas no edital: tres
mil quatrocentos e trinta e tres contos e
$. 433; 1008000
cem mil reis
4, preço global para execução da estrutura projejada na base das quantidades parceladas de
concreto, ferro e moldes constantes dos
quadros I e II deste edital: tres mil duzentos e quarenta e um contos trezentos e
:00
.
oitenta e sete mil e duzentos réi g
a Preço de um metro cúbico de concreto vibrado
do traço especificado nos termos do título
Estrutura, alínea onze para a estrutura.
suposto pronto e colocado nos moldes em
qualquer dos tetos ooberturas, caixas, escadas ou quaisquer outros elementos da
construção: (1598000) cento e eincoenta
e nove mi! réis — Quadro I — 6.189m3,000
984 : 1 wo
a 1598000 .
11 Preço de uma tonelada de ferro cortado, dobrado, armado e colocado nas fôrmas já
incluídas as perda4 de pontas , e variações
de bitola conforme a distribuição do quadro II co edital:
Y4011**; 1": 169T, 2, a um conto novecentos e trinta
327:909600
e oito mil réis (1:9388000)
718" 45T,8 a um conto novecentos e
88:7688401'
trinta e oito mil réis (1:9388000).
3/4" 89T,7 a um conto novecentos e trin173 :8388600
ta e oito mil réis (1:9381000)
5/8" 39T,1 a um conto novecentos e trin114:335$800
ta e oito mil réis
1/2" 98T,1 a um cohto novecentos e nof95:709$500
venta e cinco mil reis (1:9958000)—
3/8" 12T,8 a dois contos cento e sessenta
27:6863400
e Ires mil reis (2:1631000)
5/16" 45T,6 a dois contos duzentos e
101 :2328000
vinte mil réis (2:2208000)
1/4" 152T,3 a dois contos duzentos e se346 :482$500
tenta e cinco mil réis (2:2751000).
3/16" 5T.6 a dois contos quatrocentos e
13:6888400
quarenta e quatro mil réis (2:4441)—
1.389:8418200
por metro quadrado de fôrma montada e
escorada, incluindo os trabalhos posteriores de desmontagem,.e retirada das mesmas, conforme as quantidades do quadro I:
Teto intermediário, 3.898m2,0:
1° teto, 24.528m2,0, a 171700—
2° teto, 17.090m2,0
3° teto, 5.832m2,0
40 teto, 5.754m2,0
Cobertura e torre, 1.548m2,0
Total : 34 .122ra.2.,9, s 128700

(Secçãn

T1

Onzena/aro le 1938
1n7=1=11s0.-

ou sejam por m2:
doze mil e setecentos reis para o 1° teto
com pé direito de 6,40, e doze mil •
setteentos reis para o resto.
Prazo: 200 dias conforme edital.
Declaramos formalmente nos submeter inteiramente a hdas as
Cláusulas e especificações do edital.
Rio, 20 de dezembro de 1938. — Brandão, Magalhães &
Ltada.
Proposta que faz Mário Chagas Dóris, engenheiro civil e construtor, carteira profissional CREA n, 462-D, estabelecido à rua Te&
filo Otoni n. 70. 10 andar:
Satisfazendo ao edital de concorrência n. ti, declaro estar de
Inteiro acordo com todas as cláusulas e especificações deste edital,
às quais me subordino inteiramente.
a,) Preço global do item a, para todas as obras e
obrigações especificadas no edital, incluido
o concreto translácido, tres mil quatrocentos e setenta e dois contos de reis

3. 472 :0008000

b) Preço global para a execução da estrutura projetada na base das quantidades de concreto
ferro e moldes constantes dos quadros I e
II, deste edital:
1) Concreto 6.169m3,000 x 1608..
990:2401000
2) Ferro .
1.389:3658000
3) Moldes 58.650m2,00 x 161000
938:4001000
`fres mil trezentos e dezoito contos e cinco
mil i éis .

3.318:0058000

• Preço de um metro cúbico de concreto do traço
especificado para a estrutura, suposto,
pronto e colocado nos moldes em qualquer
aos tetos, coberturas, caixas, escadas ou
quaisquer outros elementos da construção,
cento e sessenta mil réis

1608000 -

d) Preço de uma tonelada de ferro, cortado, dobrado, armado e colocado nas fôrmas, já
incluidas as perdas de pontas e variação
de bitolas.
Ferro de 1" •
Ferro de 7/8 • ,.
Ferro de 3/4 • •
Ferro de 5/8 ., •
Ferro de 1/2 • •
Ferro de 3/8 „ •
Ferro de 5,'16 • •
Ferro de 1/4 .
Ferro de 3/16 . •

1:9501000 a tonelada
1:9508000 a tonelada
1:9508000 a tonelada
1:9501000 a tonelada
2:0008000 a tonelada
2:1501000 a tonelada
2:2008000 a tonelada
2:2501000 a tonelada
2:4008000 a tonelada

e) Preço por metro quadrado de fôrma montada e
escorada, incluindo os trabalhos posteriores de desmontagem e retirada das mesmas, dezesseis mil reis

168000

O prazo para a execução doa serviços será de 200 dias
Rio, 20 de dezembro cie 1938. — Mario Chagas Dona.
A Empresa de Construções Gerais Ltda., vem oferecer proposta
para a construção da estrutura em concreto armado do Edifício da
Imprensa Nacional, calcada nas cláusulas do edital de concorrência
publicada no Didrio Oficial de 22 de novembro de 1938.
Propõe executar as obras nas seguintes condições:

Preço

Prazo de entrega — 200 (duzentos) dias consecutivos contados
da data do registro do contrato pelo Tribunal de Contas.
434:1455600

Preço da obra:
a) execução de todas as obras e obrigações especificada. TIO edital, 3.600:0001000 (três mil e seiscentos contos de rE;s);

b) execução da estrutura projetada na base das quantidades de
concreto, ferro e moldes constántes dos quadros I e II do edital de
867:4958000 eoneorréncia, 3.561:0008000 Xtrés nal4 quinhentos e sessenta e um
entoa de réia).;
433 :3491400
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C) Tonelada de ferro cortado, dobrado, armado e colocado nas, ,---.

incluídas as perdas de pontas e variação de bitola:
,
Para ferro de 5/8 e 1", 2:3881000 (dois contos trezentos e O/senta mil réis).
, ...-ri Para ferro de 1/2" 2:001000 (dois contos quatrocentos e ses-i
‘ ¡lenta mil réis).
•
Para ferro de 3/8", 2.6643000 (dois contos seiscentos e sessenta
30 quatro mil réis).
Para ferro de 5/16", 2:7421000 (dois contos setecentos e quti-,
;
nta e dois mil réis).
'
Para /erro de 1/4", 2:8083000 (dois contos oitocentos e oito ml
ermas já

Noa

5-4935g1;5.3n§§
c2..3--....,Pão4
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è4C-iMAli.V4Mg4giA.
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• , para ferro de 3/16", 3:0061000 (três contos e seis mil réis).
• d) Metro cúbico de concreto do traço especificado para a estrutura pronto e colocado nos moldes em qualquer dos tétos, coberturas,
'fflaixas, escadas ou quaisquer elementos da construção, 1721000 (cento
setenta e dois mil réis).
e) Metro quadrado de forma montada e escorada inCluindo os
krabalhos posteriores de montagem e retirada das mesmas, 13:3101
[(treze mil trezentos e quarenta réis).
Declara expressamente f3ubm e te r-a0 às condições do edital de
°a.
old
tromM

,-.eM '

ígé tti Empresa do Construções Gerais Ltda., :(Assinatura

Tintos oitocentos e oitenta mil réis).
Para o item -- 2201000' (duzentos e vinte mil réis), por Metrd
újsdbico.
Para o item d — 2:5002000 (dois contos e quinhentos mil réis)1,
D

rit tonelarra, para qual quer bitola.

•

Para o item e — 123000 (doze mil réis) por metro quadradd.
O prazo para a conclusão das obras será o fixado na cláusula
18a (décima oitava) •do edital de concorrência:
í. Aproveito-me do ensejo para reiterar, a V. Ex. os ireus pró-,
,*estos do mais alto 'apreço e consideração.
• Rio, 20 , de dezembro de 1938. — Pp. Edgard naja Gabaglia, Medi

•tinho Rodriguee Moura°.

-kn
CNC,2 ,- ,

gag[gralqqa
c:›__w__=r-mgRtoQ
Ocmegir)?re182,-... .d.N
R4RC424-('4g;e4Re4
2

tterbeira do edital de concorrência são:
,
Para o item a — 4.19829903000 ( q uatro mil cento e noventa é
fflito contos novecentos e noventa mil réis).
Para o item b . — 9.760:8802000 (três mil setecentos b" 'Sessenta
C

C003C'1

lutam:nuga
.... „48
RARtdo;,,1Roo,n

iis).

Proposta que faz a firma Alberto Haas, engenheiro civil, com esiritério à rua Ramalho Ortigão n. 9, 3 0 andar, nesta capital, refe/rente lt concorrência pública n. 11, para a execução da estrutura em
laoncreto armado do edifício da Imprensa Nacional, de acordo com as
aondiclies publicadas ro Diário Oficial de 22 de novembro de 1938.
is páginas 23.324 e seguintes, tis quais declara submeter-se integralplante:
g I. Que o prazo conforme edital de concorrência pública, é dó
'r(200) duzentos dias, da data do registro do contrato, pelo Tribunal
11e Contas.
=
II. Preço para e a execução de todas as obras especificadas no
) *ditai de ubncorriincia: 3.800:00011000 (três mil e oitocentos cantor/
Oe róis).
"
III. Preço do um metro cúbico de concreto do traço especificadd.
1741000 (cento e setenta e quatro mil réis).
'
IV. Preço de uma tonelada cie ferro cortado, armado e colocada.
IPS fOrmas:
I1 • 1", 7/8" e 3/4":(p or quilo). (dois mil trezentos e quarenta réis)
tS$840.
5/8 e 1/2" (por Quito (do/kz mil e quatrocentos réis), 21400.
•
• 3/8", 5/16", 1/4" e :tf16", (por quilo) (dois mil quatrocentos e
(essenta róis), 2$460.
". V. Preço de um metro quadrado cie fôrma montada e escorada
'abluindo os trabalhos posteriores, 121000 (doze mil réis).
-- 4
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1938. — Alberto HaaR.
t4
1'
- Edgard Raja Gabaglia, estabelecido h avenida Graça Aranha mlmero 82,20 ardar, com escritório de construções, vem propôr a Vossa
a execução da estrutura em concreto armado do MIM()
lii-Excelência
ta Imprensa Nacional, de acordo com o edital de concorrência e ao
ibspecificacões publicadas no Didrio Oficial d'e 22 de novembro dó
(Í1038. páginas 23.324 e seguintes, e que ficam fazendo parte bate-.
( grante da presente proposta como se nela transcritas fossem.
Os preços para a execucão do serviço de acordo com a cláusula
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allISISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E StACDF
Seri iço de. Febre Amarele
DISTRITO FEDERAL
1.7.

49-38

Pelo presente faço púlJ Lica paia conhecimento geral e principalanente para ciência do lutei ,sado que o Sr. Carlos Cardoso Martins,
residente à rua Buarque d.. Macedo n. 5, 5° andar, apartamento 51,
responsável do terreno loc. ajudo à aveaida Suburbana ara., está
número 10.191 (7° termo),
sendo intimado pelo termo
Incidente &Ware o terreno irra referido, de . aekdo com o termo de
intinaaça'o que vai adiant.e
1" Tnnz4o E INMLSÇÃO
De eenorm!4ad' roil aLh. •12 do Regulamento do Serviço de
Profilaxia da Febre Amar,o3,1!) tit'asil, aprovado pelo decreto nn'roer° 21.434, de 23 de maio de 13?. fica por este intruniento intimado o reaponsável corra dublo do terreno Óit.o à avenida Suburbana c/ a . e, na falta do romp..imento desta intimação, sujeitos às
penalidades da lei, a executar no prazo 'de 8 dias o seguinte: Proceder no terreno acima nr .. nconado aas melhoramentos necessários
afim de ser evitada, por c amicto, a estagnação de águas.
N. B. — O terreno e:o :ipreço foi desmembrado do prédio de
n. 229 da avenida Suburbana a se estende do Hospital Central do
Exército à fábrica da Socielade Anónima Casa Sano (Av. Suburbana
p. 235) e da avenida Subirbana ao leito da E. F. LeoPoldina
Railway.
Rio de Janeiro; 24 de novembro de 1938. — Dr. Sylvio Cardoso.

Universidade de São Paulo
FACULDADE DE FARMACIA E ODONTOLOGIA
CONCURSO PARA DOCÊNCIA LIVRE

De ardem do Sr. diretor e de Wird° com a legislação vigente,
'aço público, para conhecimento dos interessados que, de 1 a 31 de
Janeiro de 1939, estarão abertas, na Secretaria da Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade de São Paulo, sita à rua Três
Bios n. 579, as inscrições ao concurso para a Docência Livre das
Cadeiras Farmácia Quiroica, Química Industrial Farmacêutica, 111kW* e Legislação Farmacêutica e Química Biológica (10', li a, 12'
'o 13* cadeiras do curso de Farmácia) e Prótese Buco-Facial, Patologia e Terapéntiea aplicada e Ortodontia e Odontopediatria (108.
e Ir cadeiras do curso .i,3 odontologia.)

• ir

São as seguintes as exi .g.lacia legais:
Sá poderão inscrever-s •:n concurso, os brasileiros natos ou naturalizados, portadores, Dei., .oenos, ha cinco anos, de diploma proMasional. ou eiêntlfico de Istituto oficialmente reconhecido pelo
klovárno Federal, onde se ;onli.s e ensino da disciplina a cujo concurso se propõem.
Os candidatos deverão : , o 'es,ntar no ato da inscrição:
3 um requerimento com firma reconhecida, dirigido ao diretor
Faculdade, no dual g era indicado o nome, filiação, naturalidade,
estado civil, idade, residência, profissão, tempo decerrido de sua
lormatura, fazendo-o acompanhar das provas competentes;
3 diploma profissional em original, devidamente registrado no
Departamento Nacional de Educação, Saúde Pública e no DeputaMento de Saúde do Estado;
11, prova de que é . brasilelra nato ou naturalizado;
4', prova de quitação com o Serviço Militar;
5', prova de sanidade a idoneidade moral;
memorial, cora doe imentao da atividade profissional ou
Clantifica, que tenha axerci lo e qu.7 se relacione com a álsciplina em
concurso;
7°, 50 exemplares de tala tc.c original, ainda não publicada, com
po páginas, no mínimo sôlam as‘linto de livre escolha do candidato
g pertinente à matéria em aJorici:a.
O memorial acima citado dirá respeito a tudo que se relacione
tom a formação intelectual do candidato e com a sua vida e atividade
profissional ou cientifica e será dividido nas seguintes partes:
o) indicação pormenorizada de sua educação secundária, preCismado as datas, lugares e institutições em que estudou e premios ou
outras distinções conseguidas: descrição minuciosa do seu curso superior com a indicação da época e lugar em que foi feito e relação
dait notas obtidas em exame;
b) relatório de toda sua atividade cientifica, reportando-se às
Mandrias e trabalhos de qualquer forma divulgados e que versem

;inclusivamente 'Obre a disciplina em concurso;
e) rehtello dos trabalhos científicos oiatros que haja divulgado
pão diretamente relacionados com a cadeira em concurso;
d) relação minuciosa de todas as funções públicas ou parti-.
Mares, de exclusivo luterana profissional, que tenha exercido.
Todae essas Infernizo:0es deverão ser acompanhadas d a certid5e4
!Moinais eu reproduodee devidamente autenticadas.
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O concurso constará de
a) defesa de tese;
b) prova escrita;
e) prova prática;
d) prova didática.
São isentas de sêlo a tese é os trabalhos lurpreasbit 5pz%leetki
lados como títulos, devendo os demais documentos serem estampa.
lhadoá na forma da lei.
Secretaria da Faculdade de Farmácia e Odontologia da Univerefo
dade de São Paulo, em 1 de outubro de 1938. — O secretário, prd*
Ar,:hilnet(es Baillot.
.r~.n•0211

Reconheo a firma supra do prof. Archimedes
São Paulo — Tabclionato Veiga, 6 do outubro de 1938. Era ta&
temunho (estava o sinal público) da verdade.. — Luiz Mendes . Redres
frites, escrevente, atitorizado.
(c 7.063 -- 20-9-1938 — 1.1933400 — 15 vows9A

Serviço de Aguas e Esgotos do Distrito Federal
De ordem do Sr. diretor, aviso os senhores proprietários Oult
deverão tomar, dentro do prazo de oito dias, a contar da primeirs$

publicação deste, as providências abaixo mencionadas.
Se o serviço não fôr executado dentro desse prazo, terá aplicadsl
uenalidade prevista no decreto n. 24.732, de 13 de JUN! de ISM
Apresentar defesa sob pena de revelia:
Auto n. 1.632 — Rua Paula Matos n. 145 — Artigo 90.
Auto n. 1.638 — Rua D. Manuel n. 58 — Artigo 90.
Auto n. 1.651 — Rua do Senado n. 188 — Artigo 88.
Auto n. 1.634 — Rua Fagundes Varela n. 110 Artigo 88.
Apresentar defesa e ampliar a caixa que protege o hiotit'
metro:
Auto ri. 1.640 — Rua Barata Ribeiro n. 740 — Artigo 92
Substituir a caixa de madeira por uma de aivemulat.
Auto n. 1.646 — Rua Conde de Leopoldina a. 541,— Artigo 02.
Construir caixa de alvenaria para proteger o hidielmetni
Auto n. 1.636 — Rua Pompeu Loreiro n. 80 — Artigo 00.
Auto n. 1.037 — Rua Toneleros n. 330 — Artigo PO.
Auto n. 1.639 — Rua da Misericórdia n. O — Artigo 90.
Auto n. 1.644 — Rua Conde de Leopoldina n. 771 — Artigo *12..
Auto n. 1.845 — Rua Conde de Leopoldina n. 535 — Artigo 91t,
Auto n. 1.647 — Rua Conde de Leopo/dina n. 429 — Artlgon
Colocar porta no caixa existente:
Auto n. 1.641 — Rua General Severiano n. 100, casa X ". A1N
Ligo 90.
Auto n. 1.612 — Rua General Severiano n. 100, casa XI — Ag+
tigo 90.
Auto n. 1.643 — Rua General Severiano n. 100, casa "lin
— Artigo 90.
Auto n. 1.648 — Rua Conde de Leopoldina n. 445 o- Artigo Os
Secção de Expediente, 21 de dezembro de 1038, a-;* neopAIN
Dias Ribeiro, chefe da Secção.
Serviço de Aguas e Esgotos do Distrito Federal
De ordem do Sr. diretor, convido os p roprietários dos inaidiall
abaixo mencionados a virem satisfazer, dentro do prazo de oito dias,
a contar da primeira publicação e na Tesouraria desta rep artição, it
rua do Riachuelo E. 287, os débitos por que são resp onsáveis, sog
'pena de serem os mesmos enviados à cobrança executiva:
Número da conta — Re.,I,Trr.Pavel — Localidade — Importância devidt/
2.288 — Joaquim Pereira Bernardes, rua Felipe Camarão
Camarão Il. 134, casa 5
20$00q
2.289 — Zaca.rias Gomes Esteia, rua Carvalho ANrin
mero 123
e0$000
2. "90 — Hermógenes M. Rebelo, rua Bela. núraa.:u 135,
casa 5
20$00%
".291 — Alfredo C. Nogueira, rua Coronel Cabrita mi..
mero 17
...
20$00C1
2.292 — Domingos B. de Lima, rua Capitão Barrão número 9
2osooe
2.294 — Proprietário, avenida Francisco Bicalho sem número .
xotado
2.295 — S. A. Lar Brasileiro, rua Visconde de 8an144
Isabel n. 363
..*
mon
2.298 — Marcos E. M. de Barros, avenida Paulo de Frono
tia n. 120
zoem

2.297

Cândido A. de Matas, rua Conde de Bomfini
mero 49, sobrado
2.298 — João E. Evangelista, rua Frei Sampaio número 89
•
2.299 — Américo Silva, rua Cindida Bastos o. 18
2.301 — Artur M. de Abreu, rua Uranoe
2.303 — Bens Tupógi, rua Conde de Bonatim

90,000
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Atamero da conta - Responsavel - Localidade - Importancia devida Nâmero da conta - Responsavel - Localidade - Importância devida
2.804 - Alberto Bejancenet, rua Oliveira da Silva nú2.371 - Deolinda Lago V. P. Coelho, avenida Suburbana
mero 15
203000
número 1.289
503000
2.305 - José Lima, rua Paranapiacaba n. 140
203000 2,372 - Benedito Antônio Buem:), rua Paulo de Frontin
2.306 - Ana Alves Eiró, rua Padre Nóbrega n. 20..
262000
número 24
203000
2.307 - João Correia Dias da Costa, rua José Higino nú2,373 - Cândido Augusto de latos, rua Conde de Bommero 373
203000
fim n. 49
203000
,
203000 2.374 - Companhia Usinas Sergipe S. A., rua Pereira
• 1.308 - Benedito Janot, rua José Higino n. 86
Leonor
N.
Borlido,
rua
Barão
de
Mesquita
nú2.309 de Almeida n. 27
203000
mero 684
203000 2.375 - Adelino C. A Luz, rua Dr. Aristão n. 87
203000
2.310 - Joaquim Gonçalves, rua Pereira Barreto n. 62
203000 2 376 - Emp. M. da Baixada Fluminense, rua Ricardo
2.311 -. Maria 11. Chagas, rua José Higino n. 282
203000
Machado n. 110
.
1
203000
1.312 - Oscar Maia, rua Alzira Brandão n. 90
203000 2 377 - Oscar de Carvalho Azevedo, rua Salvador Correia
Instituto N. de Previdência, rua João da Mata
11. 62, casa XXIV
2313
503000
número 25
203000 2,378 - Alvaro Carlos e outros, rua Salvador Corre:a ma2.315 - Tomaz C. Albuquerque, rua Conde de Bomfim
mei° 78
503000
número 842
203000 2,379 - Júlio João B. Isnard, rua Salvador Correia nú2.317 - Benedito Janot, rua José Iligino n. 82
203000
mero 92
503000
2.318 - Instituto N. de Previdência, avenida Maracanã
2.380 - João Augusto da Costa, rua Salvador Correia ma203000
número 1.298
mero 100
508000
2.319 - Le,onor F. Borlido, rua Barão de Mesquita nú2,381 - Manuel Lopes dos Santos, rua Salvador Correia
203000
mero 686
n. 116, casa I
101000
2.320 - Alberto de Luca, avenida Maracanã n. 1.281...
203000 2.382 - Violeta da Rocha Amaral, rua Salvador Correia
Martinho José de Freitas, rua Maxwell n. 353..
203000
n._ 116, casa VII
• 2.322
50$000
2.383 - Levi Silveira, rua Salvador Correia n. 116,
2.323 - Romana Monteiro, rua Visconde de Itamarati
••
503000
•
número 32
casa DC
503000
2.384 - Maria Teresa Miráglia, rua Salvador Correia ma.-•
• 2.824 - Sebastião Alves Lobo, rua José Bonifácio nú503000
mero 110
•
mero 116, casa XVIII
503000
•
2.385 - Maria Luiza F. Dodsworth, rua Ministro Viveiros
2.826 - Antônio Rigoae, rua Amaral n. 33
503000
de Castro n 5
503000
2.327 - Bento José Gomes, rua Siric1 n. 3
603000 2.386 - A mesma, rua Ministro Viveiros de Castro nú, 2.328 - Antônio N. Fernandes, rua António Badajós
mero 7
.
503000
503000 2.387 - A mesma, rua Ministro Viveiros de Castro número 167
•
Alberto Inácio Bittencourt, rua Coqueiros mimero 9
2.329
508000
,
mero 15
501000 2.388 - novinha Monarcha, rua Ministro Viveiros de Cas2.330 - Alice Saraiva Fernandes, rua Francisco Fragoso
tro n. 13
503000
508000 2.389 - A mesma, rua Ministro Viveiros de Castro n. 15
•
número 71
501000
da Fonseca,
rua Ubaldino do -Amaral rua Ministro Viveiros de Castro n. 17
2.390
Adriano
-P.A
mesma,
1.83i
503000
número 89
54000 239i ,-- Custódio Dias Nogueira, rua Ministro Viveiros de
1.832 - Manuel L. Marinho, rua Ubaldino do Amaral
Castro n. IS
j508000
número 42
501000 2.892 - Graduo R. de Sousa, rua Ministro Viveiro, 'de
2.333 0.- António Nunes B. do Prado, rua Pinte de AzoCastro n. 30
503000
vedo n. 29
1503000 2.393 - Joaquim José de Sousa, rua Ministro Viveiros de
Rosa
C.
Lengruber,
rua
Santana
n.
178
508000
1.334 .Castro n. 47
101009
1.335 - Maria Lilian, rua dos Invilidoe n. 139
501000 2.394 - Maria Campos Melo, rua Ministro Viveiros de
2.336 - José I. da Silva, rua Américo Brasillense ntiCastro n. 48
54000
moo 2.395 - Tito Carvalho, rua Ministro Viveiros de Castro
mero 122
11
8.337, - Amaro da Rocha Nunes, rua Capitão Sampaio
número 50
603000
número 98
Manuel
Joaquim
501000
2.396
Il.
Carvalho,
rua
Ministro
Vi503000
1.338 - Ana Alvos Eiró, rua Padre Nerega n. 20
veiros de Castro n. 51
30000
11.339 - Calim Abrahão, rua Jarina n. 113
54000
2.397
t-- Leonor A. • Silva, rua Ministro Viveiros de Castre
2.340 - Filomena F. Rodrigues, rua Sacadura Cabral
número 54
•
501000
número 129
501000 2.398 - Ester
M. J. G. Cariai:), rua Ministro Viveiros do
Castro n. 62
3.341,-. Visconde de Morais, rua Bacadura Cabral mi503004
503000 2.399 - Alrnerinda de Sousa, rua Ministro Viveiros de
mero 228
Castro .n. 71
; 21 .842 - Francisc o Van Erven, rua Teixeira de Melo no503000
mero 10
.,
603000 2.400 -- Francisco B. Accetta, rua Ministro Viveiros de
Castro n. 76
508000
2.343 - José Jacinto Leal, rua Laurindo Filho a. 113
508000
g.401 - Cecilia M. B. Oliveira, rua Ministro Viveiros de
2.344 - António G. de Carvalho, avenida Henrique VaCastro n. 87
ladares n. 139
503000
54004
1503000 2.402 - Amélia W. Duvivier, rua Ministro Viveiros de
11.345 - Enock R. Pinheiro, rua Barão n. 3
Castro n. 100
503000
503000
, .346 - José F. Ferreira rua &ferino Costa n. 149 **ia
501000 2.403 - Isaac Cohen, rua Ministro Viveiros de Castro nú.347 - Marciano A. Vieira, rua Francisca Vale n. 24 ..
mero 104
de Morais, rua Sacadura -Cabral mi503000
; .348 - Visconde
503000 2.404 - Luiz de Sousa Lobo, rua Lacerda Coutinho n0.mero 228
503000
mero 18
503000
1.349 - Alexandre D. Fontanela, rua Silva Jardim n. 25
501000 2.405 - Jacob .do E. Azevedo, rua Anita Garibaldi nú0.350 - João Alves Pontes, rua Vinte de Abril n. 36
mero 14 •
•508000
1.331 - Candido B. de Oliveira, rua A n. 97 (Fazenda
503000 2.406 - Rodolfo R. Kovach, rua Anita Garibaldi n. 18
501000
da Bica)
2001000 2.407 - Guilherme Estelita, rua Anita Garibaldi n. NI .•
54000
13.352 - Manuel das Neves Velos°, rua São José n. 22
2.408 - Mário de Góis e Vasconcelos, rua Anita Gari.
1,353 - Servia Electrica Ltd., rua Senador Pompeu núbaldi n. 38
503000
2008000
meros 46-58
3001000 2.409 - Davi Bloch, rua Figueiredo Magalhães n. 107
503000
3.324 - Helena Correia, rua 'piranga n. 52
2.410 - Sára A. P. Sampaio, rua Figueiredo Magalhães
2.355 - João da Silva Dias, rua Visconde de Cabo Frio
603000
número 115
201000 '
número 46
; 3.856 - Nair Uri( de Figueiredo, rua Sampaio Viana nú
2.411 .-- Ester V. de Oliveira, rua Figueiredo Magalhães
número 26-A
203000
mero 55
803000
503000 2.412 - Kasemir Iodahoreli, rua Figueiredo Magalhães
2.358 - Ana de Jesus Gomes, rua Barreiros n. 138-A
número 140
50300e
1.359 - Maximino A. de Sousa, avenida Júlio Furtado
601000
503000 2.413 - Antônio E. Faia, praça Serzedelo Correia a. 37 número 200
2.414 - Paulino F. P. Fonseca, rua Biqueira Campo*
1.361 - José Vicente Mirandela, rua Miguel Fernandes
603000
número 53
2003000
número 4
503000 2.415 - Companhia F. C. Jardim Botânico, rua Biqueira
3.362 - José Martins Ferreira, rua Maria José n. 48
303000
Campos n. 43
502000
2.383 - Antônio Luiz do Lago, rua Juruena n. 49
. 3.364 - Cecilio Assé Jorge, (Estacão de Cascadura), va2.416 - Paulino F. P. Fonseca, rua Biqueira Campos st•
mero 55-A
501000
503000
rejo . .
•
5(3000 2.417 - Francisco Vieira Leitão, rua Biqueira Calme
-11.365 - Francisco Sousa, rua Carolina Machado rt . 1.950
número 61
503000
,3.386 - Joaquim de Melo, rua Paraopeba n. 225
008000
3.367 - Ladislau Jacinto de Melo, rua Paraopeba u. 133 i .503000 2.418 - Francisco R. Ferreira, rua Siqueira Campos mir
04004
••
mero . 65-A '
• .2.369 - Associação Emp. Com . Rio de Janeiro, avenida*
50$060 2,419 - Luciano C. B. e Sousa, rua Siqueira Campos ml.g
Rio Branco li. 120
moro 69
503000
,•.•._,,,,,,,p,
11.370 - Aibinq 4,1 Sousa Crus. avenida Rio Branco n. 141
54.$04
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2.420 - O mesmo, rua Siqueira Campos n. 71
505000
2.421 - Joaquim F. Ramos, rua Siqueira Campos n. 73
50$000
2.422 - Joaquim F. Ramos, rua Siqueira Campos n. 75
50$000
2.423 - A. Costa Lima, rua Siqueira Campos n. 87
505000
2.424 - Cirilo S. Cesar, rua Siqueira Campos n. 91-A
50$000
2.425 - Francisco José Antônio Cardixe, rua Siqueira
Campos n 93
3(.$000
2.426 - Ismael A. Muna, rua Siqueira Campos n. 97
50$000
2.427 - Rezende Melo & Comp., rua Siqueira Campos número 07
50$000
2.428 - Paulo Henrique Denizot, rua Siqueira Campos
número 121
0$000
2.429 - Fernando P. de M. Pires, rua Siqueira Campos
número 127
5')$000
2.430 - O mesmo, rua Siqueira Campos n: 125
50$000
2.431 - Pedro O. S. Filho, rua Siqueira Campos n. 135,
50$000
casa IX
2.432 - José M. de Oliveira, rua Siqueira Campos n 135,
casa X
50$000
2.433 - José de Almeida, rua Siqueira Campos n. 135,
5015000
casa I
2.434 - Delmina Costa, rua Siqueira Campos n. 135,
0$000
casa II
2.435 - Elias Rabi, rua Siqueira Campos n. 135, casa III
505000
2.438 - Herminio T. Paiva, rua Siqueira Campos n. 135,
505000
casa IV
2.437 - Alice L. F. Santos, rua Siqueira Campos n. 135,
casa VI
505000
505000
2.438 - José A. de Sousa, rua Siqueira Campos a. 139
2.439 - António Pereira da Silva, rua Siqueira Cativos
número _203
505000
2.440 - O mesmo, rua Siqueira Campes n. 205
505000
2.441 - Luciano A. Rodrigues, rua Siqueira Campos mlmero 213
505000
O mesmo, rua Siqueira Campos n. 215
505000
2.442
505000
2.443 - O mesmo, rua Siqueira Campos n. 219
505000
2.444 - O mesmo, rua Siqueira Campos n. 219-A
505000
2.445 - O mesmo, rua Siqueira Campos n. 219-B
2.446 - José A. Teixeira, rua Siqueira Campos n. 289 ..
505000
2.447 - Franklin A. Ribeiro, Estrada de Santa Cruz nú2005000
mero 1.383
2.448 - Ana G. S. Araújo, rua São Luiz Gonzaga n. 227 1005000
2.449 -. Manuel P. Coleta, rua Comendador Pinto n. 105 2005000
2.450 - José S. Candeias, rua General Polidoro n. 155
200$000
4005000
2.451 - Paulo T. Frita, rua Carlos Seid n. 406
Manuel António B. Martinho, avenida Suburbana
2.452
número 1.183
505000
2.453 - Joaquim Gomes Calva, rua Capitão Sampaio nú5(4000
mero 104
2.454 - João António Almeida Gonzaga, rua Marquês de
Valença ns. 20-20-A
505000
2.455 - Francisco P. Samartino, rua Aristides Lobo nú505000
mero 5
2.458 - João António Fragoso, rua São Francisco Xavier
505000
número 912
2.457 - E. Kenitz & Comp. Ltd., Estrada Intendente Ma2005000
galhães sem número
2.458 - Joaquim José M. Filho, rua Barão de Ipanema
50$000.
número 87
2.459 - João B. F. Batista, rua Almirante Gonçalves
505000
mero 50
505000
2.460 - Pedro Franco Camargo, rua Sousa Lima n. 71
2,4411 - Alaide Guimarães Ramos, rua Pompeu Loureiro
505000
n. 85, casa IV
2.482 - Joaquim R. Pin-Antal, rua Capitão Sampaio nú505000
mero 56
505000
2.443 -- Custódio Leite, rua Frei Bento n. 188
505000
2.484 -- Francisco de Brito, rua Lavradores n. 50
505000
2.485 -- Maria L. C. M. Freire, rua Helena n. 23
205000
2.466 -- Alvaro F. Guimarães, rua São Pedro n. 314-A
2.487 -_ Emilio A. Castanheira, rua Conde de Bomfim nú20$000
mero 5
20$000
2.468 -- Ricardo S. da Rocha, rua Aguiar n. 59
205000
2.469 -- Oscar Borgeth, rua Aguiar n. 21
205000
2.470 -- Luiz C. de Cerqueira, rua Aguiar n. 24
20,5000
2.471 -- Roberto A. Ribeiro, rua Aguiar n. 61
2.472 -- Aristides Vicente Cartolano, rua Pereira Bar2(',5000
reto n. 65
205000
2.472 -- João Lúcio Malafaia, rua José Higino n. 217
2.474 -- Elisiário M. Guimarães, rua Barão de Mesquita
205000
n. 524-A
9.475 -- Companhia Imobiliária Nacional, rua Eduardo
20$000
Ramos n. 36
205000
2.478 -- Oscar Weiss, rua Clemente Falcão n. 53
2.477 -- Alfredo Paula Freitas, rua Barão de Mesquita
205000
número 524
205000
2.478 -- Manuel Ferreira Bastos, rua Bomfim n. 335
205000
21.479 -- António Pinto Osório, rua Bela n. 344
208000
2.480 -- Alfredo C. Pinto Osório, rua Bela n. 340
205000
Irene DenLeenee, avenida Suburbana a. 1.782
1.484
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2.482 - Manuel Oliveira Brandão Sobrinho, avenida
Suburbana D. 1.146
50n0Q
2 483 - Maria 1. Alves Correia, rua Magalhães Castro número 189, casas I, II e IIIk
50$000,
2.484 - Inocèncio C. Saião Carvalho, rua Ana Néri n. 81
20$000
2.485 - Júlio Pacheco da Rocha, rua Ana Guimarães número 89
26$000
2.486 - José Gomes de Azevedo, rua dos Artistas n. 19.... 20$000
2.487 - Oscar de Carvalho Azevedo, rua Uruguai n. 122
20$000
2.488 - Luiz da Silva Gomes, rua Maria José n. 191
505000
2.489 - Eduardo Ferreira Cardoso, rua da Quitanis. número 186
505000
205000
2.490 - Jurandir Martins Cesta, rua Uruguai n. 490
2.491
20$000
O mesmo, rua Uruguai n. 492
205000,
2.492 - O mesmo, rua Uruguai n. 494
2.492-A- O mesmo, rua Uruguai n. 496
2113000
205000
2.493 - O mesmo, rua Uruguai n. 488
20$000
2.494 - O mesmo, rua Uruguai n. 486
20$000
2.495 - Oscar Barcelos, rua Marechal Trompowsky n. 37
2.498 - Walerian Klechmowsky, rua Clemente Falcão nú205000
mero 35
20$000
2.497 - Domingos José Pereira, rua General Bruce n. 109
2.498 - Cândido Pereira N. Barbosa, rua Conde de Bom205000.
fim n. 769, fundos
205004
2.499 - Alberto Sampaio, rua Sampaio Viana n. 3'7
2.500 - Manuel Francisco dos Santos, avenida Antenor
505000
Navarro n. 312
2.501 - Josefa Alves Guedes, rua Pompeu Loureiro nú505000
mero 60
2.502 - António Barbosa Pereira, rua Cardoso de Morais
505000
•
número 582
505000
José Batista, Estrada Santa Cruz n. 5.078
2.503
Secção de Expediente, 22 de dezembro de 1938. - Theophil#
Dias Ribeiro, chefe da Secção.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Tribunal de Contas
DIRETORIA DE TOMADA DE CONTAS
Pelo presente edital ficam intimados os herdeiros do Sr. kugu.S.
to Gomes de Andrade, ex-escrivão da Coletoria das Rendas Federai*
do "Rio das Pedras", no Estado de São Paulo, no período de 1 de ia"
neiro a 22 de fevereiro de 1919, para, no prazo de trinta dias, omita.
dos da data da publicação deste, alegarem o que fôr a bem de seus.
direitos, oonstituirem procurador na sede deste Tribunal ou profiuzimi
rem documentos sobre a importância de 380879, ou declararem o do"
micilio, para o efeito de ser nele notificado das decisões proferidas
tomada de contas, sejam elas interlocutórias ou definitivas, sob pen4
de revelia.
O débito acima provêm de Bóio de nomeação não cobrada réus)
(3853440) e de percentagens a maior retiradas em 1919 (15439) pal.
referido ex-escrivão. (Proo. n. 33.991).
Diretoria de Tomada de Contas, 15 de dezembro de 1938.
José de Moraes, diretor.

Diretoria do Domínio da União
De ordem do Sr. chefe do Serviço Regional, chamo a atenção doi
Interessados para o aforamento do terreno nacional adjacente ao
qual está construido o prédio n. 121 da rua Senador Dantas, regue",
rido por Manuel dos Santos Guelhas, conforme publicação no'Diii",
rio Oficial" de 23 de novembro da 1938.
Processo n. 49.353-38. Serviço Regional no Distrito Federal, eni
22 de novembro de 1938. - Arnaldo Pé Pinto, escrivão
(C. 7.918 - 22-11-1938 - 4173100, 29 vezes)i.'

Diretoria do Domínio da União
De ordem do Sr. chefe do Serviço Regional, chamo a atenção dos
Interessados para o af.oramento do lote n. 28, sito à rua General
Olímpio, na Fazenda Nacional de Santa Cruz, requerido por Cama.
lita dos Santos Morais, conforme publicação feita no Diário Oficial'
de 28 de novembro de 1938. (Processo n. 50.653-38).
Secção de Cadastro e Registro no Distrito Federal, em 23 d4
novembro de 1938. - O escrivão, Arnaldo Fé Pinto, escrivã%
classe
(C. 7.934 - 24-11-38 - 414$100 - 29 vezes))

Diretoria do Domínio da União
De ordem do Sr. Chefe do Serviço Regional, chamo atenção do3
interessados para o aforamento do lote n. 22, sito à rua General
Olimpio, na Fazenda Nacional de Santa Cruz, requerido por Antôni0
Batista, conforme publicação feita do "Diário Oficiai de 29 de no,
vembro de 1938, processo n. 57.275-38. Secção de Cadastro e Re,
gistre no Distrito Federal, em 23 de novembro de 1938. - Amolde
Fe Pinto,,escrivão.

(C. 7.785 - 28-11-1938 - 4145100);
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Diretoria das Rendas Internas
Pelo presente edital, ficam de ordem do Sr. diretor das Rendas
jnternas, intimadas as seguintes pessoas naturais e jurídicas: Américo Martins & Cia., Aristodemo Bellio„I. Janot Pacheco, Companhia
(lera' de Comércio, Cícero de Figueiredo, Companhia Agrícola Bom
Retiro, Corporacão Fruteira de Ultramar, Décio de Paula Machado,
Eduardo Haerdy & Cia., Ltda., Digardo Caselli et Cia., Grilo Paz
Camp. Herbert Hoinkis, H. Papert & Nephew, José Albino Pimentol &' Cia., José G. Silva. José Antônio Martins, Jorge Denot,
Manuel Pedro & Cia., Matérias Primas do Brasil, Oliveira & Vicente,
R. Guimarães & Cia., Salvador Copello & Pupo, Société Minière
industrielle Franco Brésiliene, S. Comercial Brasileira Importadora
lBocobraz, Steinemann 83 Cia. Ltd e Salvador Cunha, para, no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste, fornecerrem comprovação da entrega de câmbio ao Banco do Brasil, a que
Se rgere o processo fichado no Tesouro Nacional sob n. 72.138, de
Secretaria da Diretoria das Rendas Internas, em 23 de dezembro de 1938. — Abiathar Britto, secretário.
,Comissão Central de Compras
RETIFICAÇÃO

Na relação das requisições com ofertas de cotações para o dia
111Ia .t.3 de dezembro corrente, publicada no Diário Oficial do dia
go, à página 25.972, onde se lê:
419.014-A — Grupo 14 0 . Manteiga, etc.
Leia-se:
419.014. — Grupo 14°. Manteiga, etc.

Comissão Central de Compras
- A Comissão Central de Compras do Govêrno Federal, leva ao
tio- nhetimento dos Srs. interessados que, de acordo com o art. 1°, do
doou to 20.460 de 30 de setembro de 1931, solicita para o dia 26 de
dezembro de 1938, ofertas de cotações para as requisições constantes
da rclação abaixo, cujas especificações se acham afixadas no local
devido na sede da comissão, à Avenida Graça Aranha n. 62:
Requisição — Material
419.195/6-A — Agulha de njquel, etc.
425-033 — Material de expediente.
Rio, 23 de dezembro de 1938. — A. de Faria Filho, diretor.

Recebedoria do Distrito Federal
INDÚSTRIAS E PROFISSÕES PARA 1939
RarriFicaçÃo
Verificando que no edital de alterações de lançamento de Imposto
tt . I ProfissôPs para o ano de 1939, publicado às fls. 20
do serlemento n. 269, do Diário Oficial de 23 de novembro de 1938.
houve um engano proveniente da substituição do nome de Manuel
Duarte Ribeiro, estabelecido na rua Almirante Alexandrino n. 176.
por A Guido Bufarini, S. A., faço público para o conhecimento ri.)s
Interessados as retificações seguintes:
Pua Almirante Alexandrino n. 176, Manuel Duarte Ribeiro, aiterado o valor locativo para 27:0008000, por ano, e eliminando-se do
referido edital na rua Almirante Alexandrino. A. Guido Bufarini, S.
A.. — que é estabelecido à rua Bento Lisboa a. 4, onde foi alterado
fp valor locativo, conforme consta da publicação feita.
Rio, 23 de dezembro de 1938. — Jayme Severiano, lançador do
• D5strito.
isto — Fabio Paulo Buena Brandão, subdiretor.

Recebedoria do 'Distrito Federal
Por ordem do Sr. subdiretor da Terceira Subdiretoria, fica intimada a "Associação Beneficiente dos Geleiros do Distrito Federal"
'que foi localizada na rua de Maris e Barros n. 143, a comparecer
'dentro no prazo de trinta (30) dias, sob pena de cobrança executiva,
O, esta repartição afim de efetuar o pagamento do selo, devido pela
kertidão que requereu no processo de n. 42.184.
Terceira Subdiretoria, em vinte e três do dezembro de mil nokecentos e trinta e oito. — Flermar Wanderley, escriturário.

Recebedoria do Distrito Federal
Por ordem do Sr. subdiretor da Terceira Subdiretoria, fica ini. Amada a firma Claudia() de Sousa Castro, que foi estabelecida na
a do Lavradio n. 121 com marcenaria, a vir kesta repartição deuriu prazo de trinta dias (30) afim de satisfazer a revalidação de
/. no processo de número 26.444 de 1937.
Terceira Subdiretoria, 23 de dez.embro de 1938. — Ilermar IVanftrle y. escriturário classe D.

Recebedoria do Distrito Federal
Por ordem do Sr. subdiretor da Terceira Subdiretoria, ficam intimadar as firmas Moreira da Cunha Ltda., que foi estabelecida na
rua de Afonso Pena n. 148, e Antônio Augusto Borges de Pinho, que
foi estabelecido na rua -de Fernaiides Guimarães n. 101, a virem a esta
Repartição afim de satisfazerem as exigências estabelecidas nos processos de números 5.545-38, 41.293-317, respectivamente.Terceira Subdiretoria, vinte e três de dezembro de 1938. —
Herrtar Wanderley, escrithrario da letra D.

MINISTÉRIO DA MARINUA
Escola Naval
.

ADM'SSÃO AO CURSO PRÉVIO

De ordem do Sr. contra-almirante diretor, comunico a quem interessar que na Escola Naval, Ilha de Villegaignon, acham-se abertas
as inscrições para a matrícula no Curso Prévio, de acordo com o que
se segue:
1. Número de vagas:
O número de vagas, tanto para os candidatos ao Corpo de Oficiais
da Armada como para os candidatos ao Corpo de Fuzileiros Navais,
será fixado oportunamente.
2. Das inscrições:
De 1 a 15 de janeiro de 1938 serão recebidos, na Secretaria da
Escola, das 10 às 14 horas, os requerimentos (modelo A) instruidos
com os seguintes documentos:
a) certificado de Saude Pública, provando que o candidato foi
vacinado há menos de seis meses;
b) certidão de idade fornecida pelo Registro Civil, para provar
que o candidato é brasileiro e que, em 1 de abril do ano da matricula,
conta menos de 18 anos de idade;
c) atestado de bons antecedentes, fornecido pelo Gabinete de Identificação e Estatística, no lugar onde houver, ou por autoridade competente;
c/) cfrclaração escrita testemunhada de que o candidato 4 solteiro
(modelo B)•
e) certificado do curso secundário fundamental de cinco anos.
3. Da matrícula:
Inscrito o candidato, a admissão somento será outorgada se o candidato satisfizer as seguintes condições, dentro do número de vagas
existentes, e de acordo com a classificação que obtiver no concurso
de admissão:
•
a) condições físicas exigidas para o serviço naval, verificadas em
inspeção de saude, perante uma junta de cinco (5) médic,s:
b) aprovação em concurso de admissão feita na sede da Escola
Naval, constante de provas escritas de Português, Matemáticas e Física
e Quím,ica. de acordo com os programas de ensino do Colégio Pedro II.
4. Forma de requerimento e de declaração de estado civil:
a) requerimento dirigido ao diretor:
MODELO A
"Senhor almirante, diretor da Escola Naval.
, pai, mãe viuva, tutor ou procurador
com p • deeres especiais para requerer matrícula do menor.
com .... anos do idade, brasileiro, requer a V. Ex. se
digne de mandar In
screvê-lo como candidato à matrícula nossa Escola,
no cursa (de aspirante a guarda-marinha ou de aspirante ao Corpo de
Fuzileirus Navais, conforme for o .caso).
Declaro aceitar as responsabilidade estabelecidas no Regulamento
da Escoa e no seu Regimento Interno.
Nestes termos
Pede deferimento.
(A.)
Observações — i. — Firma reconhecida e juntar dois retratos
pequenos do tipo identificação;
2.11 — A mãi viuve, tutor ou procurador deve apresentar os titules
que c,conprovem as sua responsabilidade legal em relação 8A candidato.
b) forma da declaração de estado civil:
MODELO B
"Declaro que meu filho, tutelado ou correspondido, F. . ...
, é solteiro e residente à rua
(Estampilhado, firmado oom duas testemunhas, que deverão ter
suas firmas reconhecidas.)
5. Observações gerais:
a) todos os documentos exigidos para a inscrição, além dos selos
comuns, levam mais uma estampilha de 1$000 e um selo de Aduoaoão
de $200 denominados selos de juntadas, que serão colocados nos do.
cimentos e inutilizados pelo secretário da Escola;
b) Qualquer outro esclarecimento poderá ser obtido na Secretaria
da Escola Naval.
Sec..etaria da Escola. 'Naval, em 15 de dezembro do 1938. — Jals
Amorim Junior, capitão de fragata. seoretário.
,.
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Diretoria de Fazenda
COMISSÃO DE CONCORRÊNCIAS
EDITAL DE REFERÊNCIA

Dezembro de

Colégio Militar do Rio de Janeiro

Chama-se a atenção dos interessados para o edital de conCOT-,i
rèneia publicado no "Diário Oficial" de 20 do corrente, à páging
25.995.

De oraern do Exmo. Sr. contra-almirante diretor geral do Fa-

*muda, chamo a atenção ,dos interessados para o edital que, se 1,,eha

Colégio Militar do Rio de Janeiro
CONCORRÊ:NUA ADMINISTRATIVA
De ordem do Sr. coronel diretor presidente do C. A., faço pilel
blieo que de acorde com o aitigo 52 do Código de Contabilidade dá
União e aviso as. 35 e 36, de 9 de novembro e 2 de dezembro do cor.
rente ano, se acha aberta a inscrição para fornecimento de artgiog
necessários a este Estabelecimento durante o ano de 1939, sob as cora,
dições do edital publicado no "Diário oficial" de 21, página 28.097.,-,
— Luiz Maxim° Pereira de Araujo, cap. secretário.

EDITAL DE REFERÈNCIA

Campo de Instrução de Gericinó

publicado no Diário Oficial do dia 21 do mês de dezembro do 1938,
re l ativo à concorrèneia administrativa, que será realizada nesta Diretoria, no dia 30 do mês de dezembro de 1938. para fornecimento
de artigo do grupo 6.'
Diretoria de Fazenda. em 2-3 de dezembro de 1938. — José
dportsili, i• tenente C. N. socretáelo.
--Diretoria de Fazenda
COMISSÃO DE CONCORRÊNCIAS'

De ordem do Eirno. Sr. contra-almirante diretor geral, coa:sklo os senhores concorrentes dos grupos 15 e 17 a comparecerem
*a sala desta Comiesão de Concorrências, às 13 hras d dia 27 de dezembro de 1938, para tratar de assunto que lhes diz respeito.
Comissão de Concorrências da Diretoria de Fazenda da Marinha,
CM 23 de dezembro de 1938. — José Sporte/li, capitão-tenente coailkdox naval eeeratário.

Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concor4
rència administrativa publicado no "Diário Oficial" de 20 do correia.
te, à página 26.000.
Vila Militar, 21 de dezembro de 1938, — Ruben Durdo Barboegi
20 tenente, secretário do C.A.

MINISTÉRIO DA GUERRA

Estado Maior do Exército

Prhneiro Regimento de Infantaria

ESCOLA DAS ARMAS -- ORUPO ESCOLA

CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA

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

EDITAL N. 2

Chama-se t aten4o dos intercssados para o edital de concorrência admin 4strativa, publicada no "Diário Oficiar, de 14 do corrente mês de dezembro, à página n. 25.343.
Quartel ao 1 0 Regimento de Tnfantatia, na Vila Militar — Capital Federai 4 13 de derembro de 1938. — °sumido Vareja° da Feri-.
sem, 20 tenente, secretáriJ do C. A.

CONCORREM:11A ADMINISTRATIVA

Primeiro Bat alhão de Pontoneiros
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concor.
rência publicado no "Diário Oficial" de 20 do corrente, à página
25.873.

Diretoria de Aeronáutica do Exército

DEPÓSITO CENTRAL DE AERONÁUTICA I — De ordem do Sr. chefe do Depósito Central de Aeronáutica,
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concor- chamo a atenção dos interessados para o edital de concorrência purência pública, publicado no Diário Oficial de 16 do corrente, à pá- blicado no "Diário Oficial", de 12 deste mês. — Avelino Camargo,
gina 25.834.
1 tenente tesoureiro.

Diretoria do Serviço de Engenharia

Quartel General da Primeira Região Militar e 1 , D. I.

D. A. C. da l a R. M.

Chama-se a atenção dos interessados para o edital de amemrência publicado no "Diário Oficial" de 17 do corrente, à página
85.738.

ORUPAMENTo DE cisara
Dia/40. Grupo de Artilharia de Costa e Forte da Lago
Edital de concorrência
Diretoria de- Fundos do Exército
Lia ordem do Sr. capitão Aristoteles Domiciano dos Santos, pre..
do C/A. desta Dia. e Forte acha-se aberta a inscrição pare
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concor- tridente
fornecimento de artigos de consumo habitual a esta Bia. durante
Mieis publicado no Didrio Oficial de 16 do corrente, à página o
ano de 1939, de acórdo com os grupos abaixo especificados:
25.618.
1.° Grupo (IG 11) Mataria prima, produtos manufaturados a
semi-manufaturados
para oficina de carpinteiro.
Regiment o Andrade Neves
2.° Grupo (IG 13) Mataria prima, artigos manufaturados -f
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concor- semi-manufaturados para oficina de sapateiro.
filmeis publicado no Didrio Oficial de 16 do corrente, à página
3.° Grupo (IG 05) Maferia prima, produtos manufaturados e
25.616.
semi-manufaturados para oficina de alfaiate.
4.0 Grupo (IG 16) Material de alojamento.
5.0 Grupo (IG 19) Instrumental de música e marcial.
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva
Z.° Grupo (1G 31) Material de limpesa.
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concor7.0 Grupo (IG 34) Combustiveis.
rência publicado no Didrio Oficial de 18 do corrente, à página
8.0 Grupo (IG 35) Lubrificantes.
25.614.
9.0 Grupo (IG 25) Cafe.
10. 0 Grupo (IG 26) Pescado nacional.
11.° Grupo (I0 27) Frutas, verduras e temperos.
Laboratório Quimico Farmacêutico Militar
12.° Grupo (IG 22) Generos,doces e conservas alimentfcias.
Chama-se a atenção doa interessados para o edital de coam,
13.° Grupo (IG 23) Carnes.
Anela administrativa, publicado no Didrio Oficial de 14 do corrente,
14.° Grupo (IG 24) Pão.
ta página 25.380.
INSTRUOSES

Serviço Central de Transportes
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de ooncorrènga publicado no ~rio Oficial de 12 do corrente, à página 25.110.
Primeiro Grupo de Ohuxes
Chama -se a atenção dos interessados para o edital de eoneorrèn1,14 publicado no Diário Oficiai de 21 do corrente, à página 26.095.

1

1 — A inscrição far-se-á mediante requerimento dirigido ao
Sr. presidente do C. A. Tal requerimento será acompanhado dos
documentos abaixo, que se destinam a provar a idoneidade dos concurrentes:
a) registi• o do contrato sócial ou da firma individual no Departamento Nacional de Indústria e Comércio, com declaração eapress4
do capital;
-•
eslatutcw, em original ou Diário Oficial em" que se achana
puolicados com aprovação e registro, quando forem sociedade anó.e
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weems-s"limas legalmente constituídas de aeórdo com o decreto n. 343, de 4 18. Goiabada Peixe, quilo, • dois mil e duzentos
2$200
de julho de 1890;
Marmreélias.da Peixe, quilo; três mil e quatroc) Didrin Oficial com a publicação do decreto autorizando a
centos reis
3S.:00
funcionar na Republica, quando se tratar de firma estrangeira;
d) quittdão dos impostos sobre a renda, municipais e federais, :15. Pêssego, abacax1, quilo, dois mil e quatrocentos reis
2$400
pujo prazo para pagamento já tenha terminado;
Elvilha "O", lata, mil e setecentos reis
15700
e) certidão de que trata o § 1° do artigo 33 do Regulamento 16.
15600
anexo ao decreto n. 21.291, de '12 de agosto de 1931 (dois terços 17. Ervilha "1", lata, mil e seiscentos reis
18. Ervilha "2", lata, mil e quinhentos reis
15500
pelo me:los de brasileiros empregados);
19. Ervilha "3", lata, .mil e quatrocentos reis
15400
f) ',uiva de que é negociante especializado dos artigos que de- 20.
Extrato de tomate Peixe, lata, novecentos e
keja fornecer: essa prova deverá ser feita com documentos próprios,
cincoenta reis .
$950
t Alé111 da licença da Prefeitura;
Farinha de mandioca, quilo, setecentos réis
$700
g) cerlitiao provando que cumpriu fielmente o último contrato, 21.
Farinha de trigo de 1', quilo, mil reis
15000
,pu ajuste celebrado com o Govèno, no caso do já haver sido fome- 22.
23. Farinha do trigo de 2', quilo, novecentos e
'odor;
cincoenta reis
$950
h) os documentos a que se referem as alineas anteriores deve-. 24. Feijão preto, quilo, quinhentos e quarenta
Irão ser, sempre em original ou em certidão legais;
réis.
$540
?) os pedidos de inscrição deverão ser bem claros, declarando o
Manteiga, lata de dez quilos, quilo, seis mil e
„requerente, discriminadamente, os documentos que apresenta.
quinhentos réis . .
65500
2 - Os documentos relativos aos impostos federais e munici- 26. Massa para sopa, quilo, mil e trezentos réis
1$300
pais prevalecerão até um mês depois da data legal para a sua reno- 27. Massa .de tomate, quilo, cinco mil e trezentos
vação, o inscrito que não apresentar, dentro desse tempo, os novos
réis.
55300
¡documentos será excluido e )aãO poderá, sem que os legalize, tomar 28. Mate em folha, quilo, mil réis.
15000
parte na concorrência.
•
29. Sal grosso, quilo, trezentos réis
$300
3 - Para os negociantes cuja habilitação se tenha processado 30. Vinagre, com casco, litro, mil e seiscentos réis
15600
perante o Serviço de Intendência, ,conforme prevê o inciso 20 da
Grupo III - Carne verde
jeira B do aviso n. 35, de 9 de novembro do corrente ano, bastará
Carne de vaca, verde, quilo, mil e setecentos
'DOMO prova da idoneidade para a inscrição, apresentar a respectiva
réis.
15700
pertidão passada por aquele serviço. Caso tal certidão não possa
Atoompanhar o requerimento de inscrição, deve, o peticionário de-,
Grupo•IV - Plio
¡Maur que a idoneidade será comunicada pelo citado Serviço por
de
1' qualidade, quilo, mil trego'
)ineio de rádiograma.
1).4.0 de tri
,
santos e oineoenta réis
15350
4 - Os concorrentes encontrarão na tesouraria da . Unidade, lis5,a5 detalhadas dos artigos a que se. referem 'os grupos 'acima ou nd.
Material
de
Limpeza
Grupo V Pidrio Oficial de 25 de junho de 1938.
5 - Os adjudicatários nessa concorrência caucionarão dentre
1.Cruzvaldina, ¡ata, litro, quatro mil e quinhen¡(o preso de cinco dias, contados da data em que tiverem sido notitos réis . .
4$500
ficados para isso, as importâncias para cada grupo, assim digeriu&
2. Plit, litro, onze mil réis
115000
• Siadas: 8. Rodo de borracha, dúzia, trinta e três mil réis 335000
1.0 Grupo (IG 11) - Caução, 505000.
4. Sabão Português, quilo, mil seiscentos réis
15600
2.0 Grupo (IG 13) - Caução 3505000.
6. Sapólio, pau, trezentos e oitenta reis
$38()
3.0 Grupo (IG 05) - Caução 3505000.
6. Sabril, pacote, dois mil réis
25000
4.° Grupo (IG 16) - Caução 1255000.
.¡ 7. Soda cáustica, lata, três mil e oitocentos reis
35800
5•0 Grupo (IG 19) - Caução. 1255000.'
8. Vassouras de piaçaba, com 22 e 24 furos, dú6.0 Grupo (IG 31) - Caução 505000.
zia, trinta mil réis
305000
7.° Grupo (IG 34) - Caução 3:0005000.
0. Vassourinha de piaçaba, dúzia, oito mil reis
85000
8.0 Grupo (IG 35) - Caução 1:0005000„
Quartel
em
Pinheiros,
Estado
do
Rio,
20
de
dezembro
de 1938.
9.° Grupo (IG 25) - Caução 6005000.
s- Joaquim Francisco de Castro Júnior, capitão, presidente da Co10.0 Grupo (IG 26) - Caução 1505000.
Miss ão
11.0 Grupo (IG 27) - Caução. 6005000.
12.0 Grupo (IG 22) - Caução 6005000.
13.0 Grupo (IG 23) - Caução 1505000.
Segundo Batalhão de Caçadores
14P (IG 24) - Caução 1005000.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
6 - Os requerimentos de inscrição devem dar entrada nesta
tateria e Forte até o dia 27 do corrente.
Mapa demonstrativo dos preços apresentados pela firma abaixo,
Capital Federal, 19 de dezembro de 1938. - Afaima da Rocha única concorrente ao fornecimento de material para o ano de 1938,
&Na, 10 tenente - Relator e secretário.
de acôrdo com O edital, publicado no D. O. de 25 de novembro último.
Número de ordem - Discriminaçrio - Unidade

g.

Segundo Batalhão de Caçadores

COMISSIO DE RANCHO
Mapa demonstrativo dos preços dos gêneros alimentícios, etc.,
Cresentados pelas firmas abaixo, para fornecimento durante o ano
de 1939, de acordo com o edital de concorrência publicado no "Diário
Oficial de 28 de novembro do corrente ano.
N. de ordem - Discriminação - Unidade
, Grupo I

Géneros

1. Açucar Pérola, quilo, mil cento e eincoenta
reis . . .
2. Açuoar Campeão, quilo, mil oitenta reis
8. Arroz a,vulha de I", quilo, mil e. trezentos
reis.
4. Arroz agulha de 2', quilo, mil e duzentos réis
á. Arroz Blue-Rose, quilo, mil e cem réis
6. Arroz japonês, quilo, mil réis
g. Azeite Tricana, quilo, nove mil e seiscentos
réis
. g. Banha, quilo, txês mil seiscentas e cincoenta
réis
0. Batata inglesa, quilo, seiscentos róis
O. Carne seoa, quilo, , três mil e trezentos réis
11. Café moido, quilo, mil e oitocentos réis
12. Bananada Peixe, quilo, dois mil e duzentos
réis.

15150
15080
15300
15200
15100
15000
95600
35650
$800
35300
15800
'5200

GRUPO V --Artigos de remonte de calçado*
1. Arestas sortidas, pacote, um (seis mil e trezentos reis)
2. Botões rápidos, caixa de milheiro, caixa (vinte e dois
mil réis) .
3. Cêra preta em rodinhas, para sapateiro, dúzia (dois
mil e trezentos reis) .
4. Carretel de linha n. 30, um (dois mil e setecentos
reis)
5. Forma de tarracha para sapateiro, uma (vinte e seis
mil reis)
..
6. Fio Dmnbar n. 3 e 5, novêlo de uma libra,......
novelo, um
(quarenta e ono mil reis)
7. Fio patente para sapateiro n. 12 HB, novélo, um (mil
setecentos reis)
.....
8. Fio patente para sapateiro n. 12 RB, pacote de 24 novélos, pacote (trinta e oito mil réis) .
9. Graxa preta ou marron para calçado, lata de 400
gramas, ltaa (quatro mil e trez entos)
10. Linha em °Ores para cordeiro, n. 20, carritel,
(sete mil e trezentos) .
.11. Idem, idem a. 60, carritel, um (nove mil e seiscentos
reis)
.... . .........
42. Michelim para couro, lata, uma (cinco mil e duzentos
réis)
......... e .....
18. Sola em meios, para sapateiro, quilo, quilo, (nove mil
e seiscentos reis)
..........
14: Sola em meios, engraxada, para cordeiro, quilo, (nove
mil e seiscentos reis) .
........
15. Suvela de paimiar com cabo, uma (trée . m11 ., duzentos
reis,
.........

Dom'
225000
25300
25700
265000
185000
15700
885000
45800
78800
00600
55209
9,600
J.

otop
(Jos
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36. Idem, sem cabo, uma, (oitocentos rela)' .
••
$800 6. Cadeira giratória com mola, de peroba lustrada em es17. &rol, quilo, dezesseis mil reis) . . .
161000
curo, tipo americano, uma (cento e quinze mil
48. Tachas para salto, de ferro, quilo, (seis mil e duzentos
reis)
61200
reis)
........
.
7. Cadeira de peroba lustrada em côr escura, giratória,
19. Tinta em cores para sapateiro, lata, uma (quatro mil
sem mola, tipo americano, uma (oitenta e cinco
41900
e novecentos reis)
..
mil reis)
.....
20. Tacha azuladas, na. sortidos, pacotes de 400 gramas,
8. Cadeira polTrona, fixa, de peroba lustrada cru côr es41200
pacote, um (quatro e duzentos reis)
rceuirs)a, tipo americano, uma, (sessenta e oito mil
31. 9gulhas para corrieiro, papel, um (dois mil e oito21800 9• Cadeira para escritório, tipo americano, de peroba
centos reis)
22. Atanado de 1. a pele, uma (cento e trinta e quatro mil
lustrada em cdr escura, reforçada, uma, (vinte e
1341000
reis)
....
nove mil e setecentos reis) . . .
181800 10. Cesto para papeis, de peroba lustrada, uma (vinte e
23. Couro orá, quilo (dezoito mil e oitocentos réis)
41000
24. Escovas para engraxar botinas, uma (quatro mil reis)
oito mil mie
12100 11. Grupo rie peroba, lustrada em cór escura, composto de
25. Alicate para corrieiro, um, (doze mil reis)
26. Costinha de ósso, uma (quatro mil e quinhentos
um sofá e duas poltronas, tipo americano, um
41500
reis)
(duzentos e trinta mil reis)
.....
27. Máquina para cortar correia, uma (cento e noventa
12. Estante de peroba lustrada em cór escura, medindo
1901000
mil reis) .
..
...
1,m60 x 1,m20 x 0,m40 de fundo, com duas portas
28. Tacha amarela n. 14, pacote, (quatorze mil e novede correr envidraçada e três prateleiras, uma
141900
centos reis)
..........
(duzentos e noventa e cinco mil réis) .
uma
(deamarela,
para
couro,
garrafa,
29. Tinta inglésa,
13. Mesa para escrituração e/ duas gavetas, lustrada em
181000
zoito mil reis) .
cór escura, de 1,m30 x 0,m70, uma (cento e se64200
30. Pregos para salto, pacote, (seis mil e duzentos reis)
tonta mil réis)
14. Mesa para máquina de escrever, de peroba lustrada
GRUPO VI - Artigos de ferragens para animais.
em cór escura, com 3 gavetas, medindo 0,m90
0,m50, uma. (cento e quinze mil reis)
1. Carvão de pedra para forja, inglês, quilo, (quatro$490
centos e noventa reis)
GRUPO WH - Material de Alojamento
`nitt vi nacionais. 1 111 5 milheiro,
2. Cravos- , -. ^r f
vinte e oito mil e quatrocentos reis) .
281400 1. Cama de madeira Patente, tipo militar, de 1,m80
3. Idem, idem, idem. ,C116, milheiro, (trinta e um mil e
0,m70, uma, (trinta e quatro mil e quinhentos
311200
duzentos reis)
réis)
..............
4. Idem, idem, idem, CH 7. milheiro, trinta e três mil
2. Colchões cheio de capim, com riscado de La quali331800
oitocentos .reig)
dade, de 4m80 x 0,m70, um (quinze mil e qua..........
trocentos reis)
......
5. Cravos nara ferrar animais, ingleses, C115, milheiro,
381900 8. Colchão cheio de crina vegetal, com riscado trançado
(trinta e oito mil e novecentos reis). .... • •
de 1.a qualidade, de 1,m80 x 0,m70, um (vinte e
0. Idem, idem, idem, C'H 6, milheiro (quarenta e três mil
nove mil e novecentos reis) .
431200
e duzentos reis)
......
4. Travesseiro cheio de capim, com riscado de La quali7. Idem. idem, idem. CH 7, milheiro, (quarenta e cinco
dado, um, de b,m60 x 0,m40 (dois mil e seiscentos
451400
mil e quatrocentos reis) .
réis)
8. Escovas de raiz de 1. a qualidade, n. 115, uma( dois
21700 5. Travesseiro cheio de crina vegetal, com riscado tranmil e s'tecentos reis)
...
çado, de 1.a qualidade, de 0,21160 x 0.m40, (três
9. Escovas de raiz de 1. 11 qualidade n. 116, uma (dois mil
mi/ e novecentos reis) . . . .
21850 6. Travesseiro de algodão, de riscado de La qualidade,
oitocentos e cincoenta reis .
10. Perro em barra nara ferradura, de 1" x 3/8" x 3/16"
de 0,m60 x 0,m40, um, (cinco mil e duzentos
•
ou 1" x 3/5" x 1/8", quilo( dois mil seis centos e
réis)
.... . .
...
21640
quarenta reis)
...
...
7. Travesseiro cheio de paina, com riscado trançado de
H. Perro para ferradura, velho, cortado em pedaços
1.a qualidade, de 0,m60 x 0,m40, um (nove mil e
11190
apropriados. quilo. (mil cento e noventa reis)
setecentos reis)
H. Forja de campanha, com bacia redonda, n. 1, uma
8. Cama Patente tipo militar, com armário, de 1,m80 x
2381000
(duzentos e trinta e oito mil reis)
0,m70, uma (noventa e quatro mil e quinhentos
reis)
...........
13. Idem, idem, idem, n. 2, uma (duzentos e noventa e
2941000
mil reis) .
GRUPO 2a- Artigos de roupa de cama e mesa
44. Idem, idem com bacia quadrada, n. 1, uma, (duzentos
2661000
e sessenta e seis mil reis) .
1. Toalha de meio linho branco, de 1,m50 x 1,m60,
15. Idem, idem, idem n. 2, uma, (trezentos e vinte e dois
uma (quinze mil quatrocentos oincoenta reis)
3221000
....... •
mil reis)
2. Toalha branca de algodão adamascado, de 1,m50
18 . Ras padei ra de fe rro nem animais, com aza, uma, (mil
1,m80, uma, (nove mil e setecentos)
/1800
e oitocentos reis)
....
3. Toalha de meio linho branca de 3,m70 x 1,m60, uma,
17. Idem, idem com cabo e pente, reforçadas, uma (três
(trinta e nove mil e quatrocentos reis)
31300 4. Toalha de adamascado de algodão branca, de 3,m70
mil e trezentos reis)
24000
18. Rodos de borracha, um (dois mil reis) .
1.m60. uma (trinta e dois mil reis)
19. Vassoura de oins-zava com 22 furos, uma (dois mil e
Toalha
felpuda branca, para rosto, de 0,m90 x 0,m50,
5.
21500
.......
quinhentos reis)
uma (três mil reis).
20. VassourÕes de piassava, com cabo, um (três mil e treToalha felpuda grande, branca, de 1,m60 i 0,m80,
31300 6.
..
zentos reis)
uma, (sete mil e novecentos reis) .
7. Algodão nacional. com (n.70 de largura, em peça?, do
l;RUPO VII - Mobiliário e móveis diversos
40 metros, uma (quinze mil e setecentos reis) .
Idem,
idem. com 0,m50 de largura, peça com 1'0 metros,
8.
Armário
de
peroba,
lustrado,
para
praça,
com
.duas
1.
uma, (doze mil e quatrocentos reis) .
divises e duas portas com fechaduras indepen9. Avental de algodão para copeiro, um, (cinco mil e dudentes, medindo 1,m80 de altura, 1.tn20 de frente
zentos reis) .
e 0,m50 de fundo, tendo cada divisão uma prate10, Avental de algodão para cozinheiro, um (cinco mil e
leira e páu para cabides, um (duzentos e vinte
duzentos reis) .
mil reis)
2204000
11. Górro de algodão para cozinheiro, um, ("quatro mil e
2. Arquivo de peroba, com 8 gavetas, com esteira de
trezentos reis) .
correr e um armário na parte inferior, de 1,m60
12. Jaqueta de algodão para copeiro, uma (trinta e quatro
x 0,m50 x 0.m50, lustrado na cór escura, um (dumil e quinhentos reis) .
2404000
zentos e quarenta mil reis)
....
t3. Idem de linho p ara copeiro, uma (setenta e cinco mil
R. Arquivo de peroba, com 10 gavetas, com esteira de
reis) .
correr e um armário na parte inferior, de 1,m75
is. pano de algodão para pratos, de 1,m00 x 0,m80, um,
▪ 0,m70 x 0,m50, um, trezentos e quarenta mil
340,000
(très mil reis) .
reis)
15. Atoalhado adamascado branco com t.m00 de largura,
4. Bureau de peroba, lustrado em côr escura, com 7 gaveia R f hno de entrer. m Adindo 1.m50 x 0,m80,
metro. (quatro mil seicentos eineoenta).
um (trezentos e trinta e cinco mil reis) 3354000 18. /de .t), meio linho, adamascado. com 1,m00 de largura
metro (dezessete mil e quinhentos reis)
5. -Idem,. idem de '1,m3 0:t 0,t1.170, c/ 7 gavetas e duas
17. (3uardanapnc adsmacadoR de 0,m50 x 0 , mSO, um.
tons, de correr, um (duzentos e noventa e cinco
(dois mil e duzentoe reis) ,
2954000
réis) .

84000
68$00g

29470a
284000
230100q
29540061
170100C1
1151002

841504
154401
291009
1
2$6041
4

31984
51204

91704
941544

45144/4

9179
39104,
321004
300$;'
151704
121404
51204
5$204
41304
341504
751006
33006:
44054
174306
2coa
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2° — Dar entrada no C. A. dos requerimentos de inscrição até as
38. Iciern. meio linho, adamascado, de 0,m50 x 0,m50, um,
4$300 12 horas do dia 3 de janeiro próximo, contendo a declaraeão de que
(quatro mil e trezentos reis)
iit
se sujeitare às disposições do Regulamento do Código de Centabilida.de
. (38. Colcha Iiirmea ,a.. idgodão com festoné p/cama de setg-n00 Peblira e às exigências do presente edital, e ac3mpanhados dos doteiro, uma. - (oito mil e novecentos reis)
cementes exigidos para a comprova(elo de idoneidade ou da certidão
20„ Fronha de cretone com cadarço , uma (mil setecentos
18770 resecet.‘s ou ainda de que a idoneidade será comunicada par radioe setenta reis)
. .
,
grama. Poderão ser recebidas novas propostas e alterendo os pre21. Lençol de cretone para cama de solteiro, um, (c-f,
MOO ços dos existentes de quatro em quatro meses.
mil e duzentos reis)
Quartel em Pinheiro, Estado do Rio, dezembro eo t938. --'—.As propostas em duas vias, dos artigos R folie-sue.
' Juno Maxiinian( Olivier Filho, capitão smetáriO, do C. A.
a primeira, sem rasuras ou emendas, ou entrelinhas, snitneisnanc'o os
preços dos artigos por extenso e em algarismos, serão apessisn'ed.es
ao secretário do C. A. desta Bateria, nos dias ntois,at o dia 5, às
Primeira Região Militar
14 horas. Deverão ser colocadas em sobrecartas não trnnsperentes,
devidamente lacradas, tendo por fora as seguintes insesisões:
PRIMEIRA DIVISÃO DE INEANARIA
a) endereço da Bateria;
b) nome da firma concorrente;
BATALHÃO VILAGR AM CABRITA
c) artsges ou grupos de material a que se refere p-or.Ista.
Retificação
4 — O adjudicatário caucionará na 3° B. I. A. C. corressondisnte
iko edital de concorrência para 1939, publicado no Dié;.io
a importância de 1e% Toara n tots: ola erhe nniirl de ala g]
16
do
corrente,
na
34'
linha,
onde
se
lê:
de
O concorrente a que for adjucado qualquer artigo e não apre2"
sentar a caução dentro de cinco dias após a notifiesção não será
Leia-se:
aceite o, p ortanto, considerado inidênco.
••
dia 24".
.5" — O fornecimento que, sem motivo de força maior devidamente comprovada deixar de entregar dentro do prazo fixai.) no peDiretoria de Fundos do Exército
dido os artigos nele incluidos, pagará uma mu/ta progrrissiva, da rnaRET I Fl CAÇ ÃO
feira seguinte e sobre a importância total dos artigos nã o entregues:
a) 0.3% por dia que exceder do prazo até 15 dias de atrazo;
- No edital de concorrência, publicado no Diário Oficial de 16 do
b) 0,5% por dia que exceder do prazo precedente atá 30 dias de
Wrrente mês, à página n. 25.618, 7' linha, onde se lê: "193r, atrazo;
leia-se "1939".
c'; findo o prazo de trinta (30) dias de atrazn, será n material
adquirido de que possa fornecê-lo no mesmo prazo, correndo a difeInspetoria Geral do Segundo Grupo de Regiões Militares rença de preço por conta do fornecedor faltoso.
— Os artigos recusados pela segunda vez de um mesino peCONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
dido, o C. A. poderá cancelá-lo, ad q uirindo-os de quem possa entregá-los no mesmo prazo, correndo a diferença de-preço por conta do
AVISO
acijuertárin faltoso.
De ordem do Exmo. Sr. general-presidente do C. A., avisa-s..
7° — Os artigos fornecidos serão de primeira qualidade, podendo
*os interessados que, em virtude do que consta do ofício n. 12, de
43 - XII- 938, do Exmo. Sr. general-diretor de Intendência da Guerra, o C. A. recusá-los se não estiverem de acordo, enricais-m-5e na reinpublicado no Boletim da Diretoria Provisória das Armas de Infos- cidência de um mesmo pedido a multa estipulada no n. 6.
• Os pedidos verbais, telefônicos ou mesmo essritos que não
¡terias Cavalaria e Artilharia, n. 193, de 20-XII-938, sôbre coneerkências administrativas fica sem efeito o edital de concorrência pu- se revistam de todas as formalidades legais .(empenho, visto e autoblicado por esta Inspetoria no Diário Oficial de 20 do corrente, pá- rização), não serão levados em consideração para futueas responsa/sina 28.005.
bilidades por parte do Governe.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1938. — Vicente Saguas
-- As contas serãci processadas no praxe máxime de oito dias
Ia Júnior. 1° tenente-secretário do C. A.
e -pagas rse de quinze dias. • Serão feitas em três vias, seladas devidamente e acompanhadas dos respectivos pedidos, conteni as referidas coetas 0,33 x 0,32 de dimensões (art. 165 do R. A. E•,publiTerceira Bateria Independente de Artilharia de Costa —•
cado ne. Diário Oficial de 7-11-938).
FORTE DO IMBUI — BARRA . DO RIO DE JANEIRO
10 — Os preços inscritos vigorarão por quatro meses, cabendo o
•
CONSELHO DZ ADMINISTRAÇÃO --- CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA
fornecimento do proponente inscrito com preços mais vantajosos, até
findo aquele prazo, seja reaberta a inscrição. Se não houver
De ordem do Sr. presidente do O. A. desta unidade e de acordo que
inscrições com preços mais' baratos, continuará o mesmo fornecedor'
diretivas
do
Exmo.
Sr.
ministro
da
Guerra,
publicadas*
no
Iam as
durante o exercido.
D
r iiírio Oficiai de ii de novembro próximo passado, em aviso n. 35, de
ft"— Em igualdede de condições terão preferência as firmas
9 do citado mês, do Sr. diretor de Intendência da Guerra, ,acham-se cionais.
naabertas as inscrições para a concorrência administrativa, destinada
*o fornecimento durante o ano de 1939, dos artigos de consumo ha— Quaisquer outros esclarepimentos, serão dados nos dias
uteia12da
bitual e abaixo grupados:
s 8 à.s is horas.
Grupo I G — 01 — Mobiliário de madeira. •
Qunrtel no Forte do Imbui, 20 de dezembro de 1938. — Odilon
Coelho Neves, 1° tenente fiscal administrativo, servindo de secretário
Grupo I G — 02 — Arquivos e fichários.
Grupo I G — 03 — Máquinas de escrever e de calcular. Grupo I G — 08 — Ferramentas e utensílios para seleiro-cora

,

Grupo I G — 10 — Máquinas, aparelhos, ferramentas para oficina
carpinteiro.
• Grupo I G-18 — Material de alojamento.
Grupo I G— 19 — Instrumental de música e marcial,
Grupo I 4:3-• 20 — Artigos de expediente.
grupo I — 21 — Livros de escrituração e impressos.
Grupo I O — 24 — Pão.
g rupo I G — 27 — Frutas, verdumes e temperoet
Grupo I G— 29 — Material para rancho.

Grupo I G — 30 — Material para cozinha.
Grupo I G — 31 — Material de limpeza.
grupo I O — 33 — Sobressalentes e acessórios par ftutomoveis.
grupo I — Combustivel e lubrificantes.
grupo II — Madeiras e material de contruçãn em oral.
Grupo III — Tintas para pintar e tudo relacionado.
Grupo IV — Material para instalações elétricas, etc.
Orupo V — Material de esportes.
'As relações discriminativas dos diversos grupos acham-se à disVsição dos interessados na Secretaria desta Bateria e Forte.
i
tis Os candidatos deverão obedecer aos seguintes requisltos:
1. —• Idoneidade devidamente comprovada, de acordo (som a legislação em vigor e aviso n. 758, de 12-XI-937, publicada no D. O. de
17-XI-937. Os julgados idôneos pela D. I. G., S. I. R., ou qualquer
Estabelecimento de Material de Intendência poderão tornar parte na
iRreseete concorrência.

• Diretoria de Aeronáutica do Exército
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
•

DECLARAÇÃO

De ordem do Sr. general diretor e presidente
do respecuvo Conselho de Administração, declaro aos interessados
que fica P rorrogado
até o dia 31 (trinta e um) de dezembro corrente,
para a entrega de prop ostas para a construção its' 11 horas, a prazo
das obras relativas às
instalações do 2° Regimento de

Aviação no campo de Congonhas, em
São Paulo.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1938. -- O tl
id.10 itiVes Remido .
i° • tenente de administração secretário
do C. A.

•Subdiretoria de Transmissões
De ordem do Sr. coronel subdiretor de Transmisatleg
presidente
do Conselho de Administração, faço público, a todos interessados.
que
o encerramento de inscrição para a ooncorráncia administrativa, cujo
edital se acha p ublicado no Didrio Oficia n; 292, de 20
do corrente,
à página 25.978; dar-se-á ás 15 horas do dia 28 do corrente,
e não e
25, como saiu publicado, por eauivooe, -- Pedro "MS
* r _ieeagie
cons. . secretário,
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Estabelecimento Central de Material de Intendência
C0.NSELII0 DE ADMINISTRAÇáfi
(Cam Po de São CrisMvão n. 136)
coonnUNC IA AIV,TINTSTRATIVA
De ordem do Sr. chefe do Estaaeleeimento Ceatral de Maktrial de
intendência faço publico, para conhecimento dos interessados, mie se
acha aberta, até às dez 10) horas, do dia vinte e sete (27) do corrente, a inscrição para a concorrência administrativa, a realizar-se
nesta repartição HO dia 28 :vinte c oito), tambim do corrente.
I - As propostas para fornecimento a este Estabelecimento dos
artigos especificados no grupo abaixo, durante ano
o
de 1939, serão
recebidas até às dei (10) horas do referida dia violo e oito (23).
H - Os concorrentes poderão oferecer preço para fornecimento
a este Estabeleeimelno de qualquer quantidade 110 material mencionado
no quadro anexo, apresentando as suas propostas, em dupla via, onde
citarão os artigos de riinformidnde com os prefixos, do z.ignações e unidades abaixo indicadas.
- Os prazos para as primeiras enirega: de material a fornecer serão, no mínimo. de sete (7) dia, salvo quacalo o proponente declarar que poderá fazi-las. em menor prazo.
IV - Os proponentes sujeltar-se-ão às domais ountliçiles indicadas
no edital publicado às páginas 21.213 e 21.211, do Didrio Oficinl de
1' de dezembro do corrente ano.
Argemiro Neves, 1° tenente se,u!etário do Conselho de , Administração.
Grypo - I. G. 20 - .4etioos de expe'd:ent?
Arco Fasterners lis. 812 a 822. caixa.
A 1.
Alfinetes de latão, sortidos, caixa coro 100 gramas, caixa.
A 2.
Alicate para grampear pape!, urn.
A 3.
Almofada para carimbo, em lata com tampa, ns. 1, 2 ou 3, uma.
A 4.
B 1. Barbante fino (2 fios 32e linha crua) novelo do 500 gramas:
novelo.
3c., novelo de, 300 gramas, novelo.
E 2. Barbante grosso 12
33 3. Bobina de papel para máquina de somar, novelo.
II 4. Borracha para lapis O tinta, Fatie!. a. 210, uma.
B 5. Borracha Faber n. 212, uma.
. 537, uma.
13 6. Borracha para máquina de escrever
33 7. Borracha sS. Pelikan n. 10, unia.
B 8/Borracha Venns, urna.
E 9. Bloco de papel jornal, formato . pequeno, um.
B 10. Bloco de papel jorna!, formato grande, um.
B 11. Bloco de papel pautado. tipo reportar, um.
B 12. Bouvard de madeira, uni.
E 13. Bouvard F. Seennecken ii, 87, ui.
Caneta de madeira, dúzia.
C 1.
Capa de processo mod. 25 ,ia padçonização, milheiro.
C 2.
Cartão em branco timbrado med. 21 da padronização, milheiro.
C 3.
Cartolina cinza ii. 65-A de 01,1.30 x 0,m60, folha.
C 4.
C 5, Cartolina diversas coros de 0m,30 x 0m,60, folha.
Cesta de arame para cima de mesa, uma.
C 6.
Cesta de vime para papeis usados. unia.
C 7.
C 8.
ClipS ns. 1. 2 ou 3. caixa com 100, caixa.
Colchete Velnx, caixa.
C 9.
C 10. Colchete Gen. caixa.
• 11. Colchete O. N., caixa.
D 1. Duplo decímetro de : p adeira, caixa.
E 1. Envelope para carta, cartão, mod. 20 da padronização, milheiro.
E 2. Envelopes para originais. mod. 20 da padronização, milheiro.
E 3. Envelope para oficio e aviso (1(2) mod. 26 b. da padronização,
E

E

4. Envelopes para oficio (1(3), mod. 20 e. da padronização, mi-

lheiro.
5. Envelope para atos e processos, mod. 26-d da padronização,

E 6. Envelope para pagamento, em papel Krat, impresso, milheiro.
.E 7. Elásticos sortidos, tipo Faber, caixa.
E 8. Esponjeira de vidro, com esponja, uma.
E 9. Espetos papa papel, uni.
Faca para papeis. uma.
F 1.
F 2.
Fita bi-color para máquina de escrever, uma.
Fita de urna só cor, para máquina dé escrever, uma.
F 3.
_F 4. Fita para máquina de calcular, uma.
F 5. Folhas avulsas de pa g amento modelo 29 da padronização, mi-

lheiro.
F G. Furador de papel, um.
G I. Gancho para papel, um.
G. 2. Goma arábica liquida, vidro de 200 grs., vidra.
6 3. Goma arábica liquida, litro.
6 . 1. Goma arábica em pé, quilo.
6 I.. Grampos Ilotchiae, caixa -com 1.000. caixa.
f. GrareDos tino universal. eaixa.,,
.•••
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7.
8.
1.
2.

Grampos para máquina de grampear, caixa com 5.000, caixa.,
Grampo para alicate de grampear, ca n xa com 1.000, caixa.
Lacre. tavtim.
Lapis
Fairer 1.2r5,
Lapis preto, dúzia.
Lapi tinta, dál.a.
5. Limpa /ama de porcelana,
1. Máquina para grampear papeis, uma.
2. n,1,),milia para fazer p rolla em lapis, urna.
3; laallina para furar p apeis, uma.
4. 'da a-borrão de 120 libras. folha.
5. klatanorr50 de 120 libras P M tiras lia . a bouvard, cento.
1. Pape! almasso paLtado de 6 quilos, rPsma.
almasso p aulado de 7 quilos, resma.
2.
a, Papei nInias, sem nauta de 6 quilo s, resma.
Pa!)el a!masso sem pauta de 7 quilos, resma.
5. Papel assetinado para máquina, resma coo) 500 folhas, rema.
6. Papel :,;,rtiono, de uma face. caixa.
7. Papel carbono, de duas faces, caixa.
8. Papel carbono, azul ou preto, de 0m,75 x 0m,33. folha.
9. Papel carbono copiativo, caixa.
Papel
Papel correu',
jJ 1";
pel
áqau
r i ixnar.i, resma com 500 folhas, resma.
P 12. Papel para exDosicao de motivos, mod. 2 da padronIzaçãd.
m ialialti'aiirn'
13. Papel
decreto número, mod. 5, da padronização, milheiro:,
Il. Papel para ct1pia de dec. numerado, mod. 6 da padronização.
P 15. Papel para decreto individual, modelo 7 da padronização,
P 18. Papel para cópia de decreto individual, mod. 8 da padroniza.,

ção, milheiro.

11 17.
14.
11 19.
1) 20.

Pa pel para portaria, mod. 9 da padronização, milheiro.
Papel para contrato mod. 10 da padronização, milheiro.
Papel para viso mod. 11 da padronização, milheiro.
Papel para aviso, folha suplementar mod. 12 da padronização,

milheiro.
P 21. Papel para ofício mod. 13 da padronização, milheiro.
P 22. Papel para ofício, folha suplementar, mod. IA da padronização,
milheiro.

P 23.

Papel para carta mod. 15 da padronização, milheiro.

P 24. Papel para telegrama com cópias, em bloco de 100 fls. mod.

e 17 da padronização, bloco.

P 25. Papel Rara memoranclum em bloco de 100 fls. mod. 18 da Da-)
dronização, bloco.
P 70. Papel para informação de processo niod. 19 da .padronizaçãO.
P 27. Papel para minutas mod. 20 da

P
P
P
P

padronização, milheiro.

28. Papel para cópia de 'ofício mod. 21,.da padronização, milheiro",
79. Papel para certidão mod. 22 da padronização, milheiro.
30. Papel em bloco mod. 23 da padronização, hlaco.
31. papel Holanda, caderno.

P 32. Papel fino para máquina, resma de 500 folhas. resma,
2 33. Papel pardo para embrulho, resma.
P 34. ,PapelStencil, caixa.
1) 35. Pasta registradora, uma.
P 30. Pasta colecionadora com mola, uma.
P 37. Pasta com dorso de aço formato almasso, uma.
P 38. Pasta com dorso de aço formato carta, Ma.
13 39. Pasta de oleado para cima de mesa, urna.
P 4p. Pasta de couro, para cima de mesa, uma.
P 41.
Penas Leonard dourada n. 516, caixa com 100, caixa.

P 42.
Penas J, 1.351, caixa com 76, caixa.
P 43. Penas John Hearts (telefone), caixa
P 44. Pena,s Malat n. 12, caixa.
P 45. Penas Malat n. 110, caixa.
P 46. Penas Rádio 1.149, caixa.
P 47. Percevejos de aço caixa com 100, caixa
P 48. Pegador de papel, um.
P 49. Peso de vidro para papel, um.
P 50. Porta carimbo de ferro, uru.
R 1. Raspadeira canivete, uma.
R. 2. Raspadeira com cabo de osso, uma.
/1, 3. Registrador arnericanó, um.
R 4. Régua de ebonite de 0m,30, uma.

R b. Régua de ebonite de 0m,60, uma..
Régua de madeira, com escala e folete de metal de 0m,30, uman
Régua de madeira com escala e folete de metal de Om,00, um.

R 6.
R 7.
T 1.
T 2.

Tímpano, uni.
Tesoura niquelada para cartar papéis de 12", uma.

T 3.
Tinta azul preta, litro.
'I' 4. Tinta carmim, litro.
',1' 5. Tinta para carimbo, vidro de 250 gramas, vidro.
T 6, Tinta preta, litro.
T 7. Tinta preta para mimeógrafo, lata.
'1' 8. Tinteiro para duas tintas, um.
T 9. Tinteiro simples com tampa de vidro, um.
P 1. Veniz corretor para mimeógrafo, tubo.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1938. - Argemiro Neves, lb
tenente secretário do C. A.
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NINISTÉIRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PCBLICAS

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

Estrada de Ferro Central do GrasI‘

Diretoria do Ensino Agrícola

A Diretoria da Estrada de Ferro Central do Brasil, tendo em

pista o decreto ii, 2.746, de 11 de junho de 1938, que aprovou o
plano e plantas das obras do Ramal do Cais do Porto e, cowequentemente, desapropriou os imóveis 'atingidos, convida a todos os proprietários interessados a comparecer ao Escritório da 3 5 Divisão, á
avenida Tomé de Sousa n. 170-A, 10 andar, dentro do prazo de 11;)
dias, a contar da data da publicação do presente edital, para os entendimentos necessários, que devem ser feitos com os engenheiros
Augusto Barata e Floriam() Ribas Mariano, ás segundas e quintasfeiras, entre 10 e 12 horas.
Para melhor elucidação, informa que os imóveis atingidos estão
Wompreendidos na zona que tem inicio em terreno da Central do
Brasil, o Km. 6 da Linha Auxiliar, nas proximidades da Parada de
Merédia de Sá, á esquerda da linha atual. Atravessando, também, a
rua Viúva Cláudio, alcança os terrenos da Companhia Predial, para
em seguida passar sôbre as linhas Auxiliar, Leopoldina e avenida
suburbana, cortando uma ponta de terreno pertencente ao Quartel
da la Formação de Intendência, junto á cancela da travessa de nível
0a Leopoldina.
A seguir, a linha desce e desenvolve-se em terrenos aterrados
ttla Baixada Fluminense e do Instituto de Previdência. Atravessa,
depois, a estrada Rio-Petrópolis, ao lado de um quarteirão de casas
rio Instituto de Previdência. Continuando sempre, em demanda do mar,
desenvolve-se em terrenos aterrados da Baixada Flumitiense, deitando á sua direita, a mais de 200 metros, as ruas Couto Magalhães
to da Alegria. Depois de atravessar um canal, passa nos fundos da
Çity Improvements e das instalações da Limpeza Pública para, então,
cortar a rua Retiro Saudoso, penetrar entre o Cemitério do Cajú
gfundos), á direita, e terrenos do Hospital São Sebastião e Arsenal
de Guerra, á esquerda, para encontrar a praia de São Cristóvão.
O traçado continua ainda, do outro lado da praia de São Cristóvão, afim de atingir o cais e desenvolver suas linhas para o futuro
pite° terminal, porém, as investigae6es atuais dizem respeito unitemente á parte que foi detalhada, entre o inicio do Ramal e a
praia de São Cristóvão, Oportunamente, serão convidados os interessados da parte reservada para páteo do lado par da praia, entre
ti Quartel e outras propriedades de Exército, o mar e o prolongapaento da rua Bonfim.
Diretoria da Estrada de Ferro Central do Brasil, em 10 de
Povembro de 1938. — Mauro Brochado, chefe do Gabinete.

Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Distrito
Federal
•
Pelo presente edital fica, mais uma vez, convidado a comparecer
Secção desta Regional, nos dias uteis, das ti 1/2 às 15 horas, o
Br. Arcanjo Ferreira de Castro Lobo, ex-funcionário desta repartipio, que deverá prestar informações no processo F-61.876-38 e outros do protocolo desta Diretoria.
Os objetos que constituem assunto dos aludidos processos serão
aonsiderados extraviados, sob a responsabilidade do referido senhor,
igli0 não se verifique o seu comparecimento.
Rio de Janeiro, dezembro de 1938. — .4.-rno1do ii.!wvedo.

Departamento Nacional de Portos e Navegação

APRENDIZADO AGR1COLA
MINAS GERAIS
Chama-se a atenção dos interesSados para o edita& de concorrência publicado no "Diário Oficial" de 19 do corrente, à página
n. 25.833.

MINISTÉRIO DO TRA BA LHO, I NDCSTIll A E COMÉRCIO
Departamento Nacional do Trabalho
Terceira .Secção
NOTIFICAÇÃO DE lu ut.TA

Processe DNT. n. 13.528-36
Sr. Antanio José Penam.
Não tendo essa firma interposto recurso da doeisão proferida
no processo n. 13.528-36, que lhe impôs a multa de cem mil
réis (1008000), prevista no artigo 29, do decreto n. 23.768, de 18 de
janeiro de 1934 bem como o pagamento da importância de trezentos
mil réis (3008000), coei espandente à indenização de férias a que tem
direito o raclamante Adolfo Nascimeato, fica notificacia a recolher
as quantias acima diseriminadas à Recebedoria do Distrito Federa'
mediante guias deste Depa:tamento, no prazo de dez (10) dias, so.
pena de cobrança executiva.
I Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1938. — Laesle Machado, cl; •
reter de Secção, interno.

Departamento Nacional do Trabalho
Terceira Secção
NOTIFICAÇÃO DE MULTA

'(Processo DNT. 25-W-932)
Srs. Augusto Reis & Companhia: •
Fica essa firma notificada de que de acordo com a decisão proferida no processo DNT. 25-W-932, nos termos do artigo 29, do Decreto 23.768, de 18 de janeiro de 1934, foi multada em ?,em mil reis
(1008000), importância essa que, acrescida da quantia de cento e
oitenta mil réis (180$000), correspondente à indenização de férias a
que tem direito o reclamante Valdemar Luiz dos Santos, deverá ser
recolhida à Recebedoria do Distrito Federal, mediante guias deste
Departamento, conforme o estabelecido no Decreto 22.131, de 23 de
novembro de 1932.
No caso de interposição de recurso, dentro do prazo que a lei
faculta, deverão ser depositadas as importâncias acima mencionadas,
ainda, mediante guias deste Departamento, o que, Lambem, não se
realizando, importará na inscrição da dívida para cobrança executiva.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1938. — Laerte Mugindo, diretor da Secção, interino.

Departamento Nacional do Trabalho

Terceira Secção
Edital de concorrência pública para o serviço de navegação euNOTIFICAÇÃO DE MULTA
tri3 Penedo e Piranhas, no Baixo São Francisco, Estado de Alagóos
de acordo com a autorização constante do decreto-lei n. 512, de 23
'(Processo DNT. 8.690-37)
de junho de 1938, retificado pelo decreto-lei n. 652, de 26 de agosto
tlo mesmo ano.
Sr. diretor cia Empresa Brasileira de Ónibus:
Chama-se a atenção dos interessados na concorrência supraciNão
tendo essa firma interposto recurso da decisão proferida no
realizar-se
às
14
horas
do
dia
3
de
fevereiro
de
1939,
para
tada, a
DNT. 8.690-37, que lhe impoz a multa de cem mil réis
h edital publicado na integra DQ "Diário Oficial" de 8 de dezembio processo
(100$0G0), prevista no artigo 29, do Decreto 23.768, de 18 de janeiro
1110 corrente ano.
de 1934, bem como o pagamento da importância do trezentos mil réis
Secretaria do Departamento Nacional de Portos e Navegação, (300$000), correspondente à indenização de férias a que tem direito
de dezembro de 1938. — João Batista Pereira, pelo chefe do Ex- o reclamante Luiz Bento Monteiro, fica'notificada a recoiher as quanpediente.
tias acima discriminadas à Recebedoria do Distrito F:ederal, mediante
guias deste Departamento, no prazo de dez (10) dias, sob pena de co•
brança executiva.
flepletatnento Nacional de Portos e Navegação
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1938. — Laerte Ma.ehado,
retor dr Secção, interino.
Edital de concorrência pública para o serviço de navegação euf8 Porto Mendes, Posadas e Corrientes, no rio Paraná, de acordo com
•
Departamento Nacional do Trabalha
ix autorização constante do decreto-lei n. 677, de 12 de setembro
tu 1938.
Terceira Secção
Chama -se e atenção dos interessados na concorrência supraciNOTIFICAÇÃO DE amura .
tada, a realizar -se às 14 horas do . dia 6 de fevereiro de 1939, para
(Processo DNT. 39.311-35)
• *Mal publicado na integra no "Diário Oficial" de 8 de dezembro
Lth corrente ano.
Srs. Seabra & Pinto:
Secretaria do Departamento Nacional de Portos e 1Nzi nnaigto,
Fica essa firma notificada de que de acordo cum a decisão profeII/ de dezembee de- 1938.
--e João /NOM Pereira p elo ch efe ilo Ex- rida no processo DNT. 39.311-35, nos termos do artigo
,25 do De.,
~te.
ereto 23.101';_ de 19. de uma4, 1a4,
tio/4u
mt alítjà
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(1001'000), importância essa que, acrescida da quantia de cem mil
réis (100$000), correspondente à indenização de férias a que tem direito o reclamante Manuel Pereira Filho, deVCrá ser r3c ._aida à Receoedürir, do Distrito Federal, mediante guias deste Pcparlani,mto,
conforme (, estabelecido no Decreto 22.131, de 23 de novembro de 1932,
Na caso de interposição de recurso, dentro do prazo que a lei faculta, deverão 5Pr 'd p po , Pacia,: as itnportAncias acima menvionadas,
amua, mediante guias deste Departamento, o que, ta7nbern. não se
realizando, importará na inscrição iia divida para cobrança executiva.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1938, — Laerte Machado, diretor da t-.4.cção, interino.
Depr:oluerno Nacional da Tra:ialko
Terceira .Secção
NoriFicAJ‘...JI; MULTA
(Processo 1)NT. 37.763-35)
Sr. diretor das industrias Químicas Aliadas Limita,la•
Fica essa firma notificada de que de acordo com a decisão proferida no processo DNT. 37.763-35, nos termos do artigo 29, do Decreto 23.768, de 18 de janeiro de 1934, foi multada em cem mil reis
(1006000), importância essa que, acrescida da quantia de cento e
vinte mi: réis (1206000), correspondente à indenização de férias a
que tem direito o reclamante José Gonçalves, deverá ser recolhida à
Recebedoria do Distrito Federal, mediante guias deste Departamento,
conforme o estabelecido no Decreto 22.131, de 23 de novembro de 1932.
No caso de interposição de recurso, dentro do prazo que a lei faculta, deverão ser depositarias as importâncias acima mencionadas,
ainda, mediante guias deste Departamento, o que, tambem, não se
realizando, importará na inscrição da divida para cobrança executiva.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1938. — Laerte Machado, diretor da Sécção, interino.
Serviço do Pessoal
Pelo presente, ficam convidados a comparecer, dentro do prazo
ds quatro dias, à Secção Administrativa dêste Serviço, desde que já
exerçam funções públicas, como funcionários ou extranumerarios,
os seguintes candidatos aprovados no concurso realizado no ano de
19I.-4, para provimento de cargos sie auxiliar da Secretaria de Estado,
dcs Departamentos e demais repartições dependentes date ministério:
Maria Rita Lira Madeira.
José Pamplona Machado Filho
Belmiro Francisco Duarte.
Maria Luiza Ribeiro.
Gastão Brum.
José Sousa dos Santos.
Paulo Rocha Freire.
Ofélia Santonja Bréa.
Manuel Francisco Ferreira,
Danos Rocha.
Gilvan Oliveira da Silva.
'Mio Gabriel de Carvalho.
Alexandre de Moura Campos.
Serviço do Pessoal, em 22 de dezembro de 1938. — Edgard de
Mello, diretor.
Serviço de Identificação Profissionair
De acórdo com a decisão proferida no processo SIP 20.506-38,
foi a firma João Quintas Carneiro, estabelecida com botequim, à rua
Júlio do Carmo n. 93, multada em 2014000 (duzentos mil reis), nos
termos do art. 10 do decreto n. 22.035, de 29 de outubro de 1932,
por haver a mesma se negado a anotar a carteira profissional mimexo 28.013, da 27 a série, pertencente a Nilo Pinho de Queiroz, conforme ficou apurado no aludido processo, do que, pelo presente,
lhe é dado ciência para os efeitos do est,abeleccido no decreto número 22.131, de 23 de novembro de 1932, devendo interpor recurso
dentro do prazo de dez (10) dias para o diretor do Departamento
Nacional do Trabalho.
Em 23 de dezembro de 1938. — Antonio Bento, intendente em
*omissão.
Serviço de Identificação Prof issiOn
O Se. Manuel Pinto, morador à rua Marquez de Pombal n. 30,
nesta Capital, nos termos do art. 3° do decreto n. 22.131, de 23 de
novembro de 1932, fica notilicado a recolher à Recebedoria do Distrito Federal, mediante guia que lhe será 'fornecida na Secretaria
. do Serviço de Identificação Profissional, no andar terreo do Palácio
do Ministério do Trabalho (Esplanada do Castelo), sob pena de cobrança judicial, a importância de 2006000 (duzentos mil réis), correspondente ti multa que lhe foi imposta, por se ter recusado a fazer

a devida anotação da carteira profisgsional, n. 01.4491 da série 21111

pertencente ao seu ex-empregado André Dépico Lopes, conforme
ficou apurado no processo (DNT 20.998-38 — SIP 10.544-38), In-.

-fru gindo assim o disposto no art. 10 do decreto n. 22.03:i. de xi
O »: outubro de 1932.
Em 23 de dezembro de 1938. — Antonio Bento, intenciente

Serviço de Identificação Profissional
De acôrdo com a decisão proferida no processo SIP 19.721-9"
Ici a firma Padaria Londres Limitada, estabelecido com padaria e
confeitaria, à rua Mariz e Barros, multada em 200$00-0 (duzentos mil
rc . :). nos termos do art. 10 do decreto n. 22.035, de 29 de outubrq
ot 1932, por haver a mesma se negado a anotar a carteira profissio4
nal n. 50.913, da série l a, pertencente ao seu ex-empregado Anibal
Rodrigues, conforme ficou apurado no aludido processo, do que, pelq
ptesrnte, lhe é dado ciência para Os efeitos do estabelecido no de..
crer° n. 22.131, de 23 de novembro de 1932, devendo interpor re-4
cceso dentro do prazo de dez (10) dias, para o diretor do Deputa..
mento Nacional do Trabalho.
Em 23 de dezembro de 1938. — Antonio Bento, intendente çg.,

comissão.

Departamento Nacional da Indústria e Comércio
Primeira Secção
CERTIDÃO

Em cumprimento ao despacho exarado pelo senhor diretor geral
no requerimento de Banco da Bafa, em 23 de dezembro de 1938i
ceídifico que foi arquivada nesta repartição, sob o número 14.0151
lupa certidão expedida pela Junta Comercial do Estado da Baía, coa-.
tendo a transcrição da ata da assembléia geral de seus acionista%
re'dizada em 16 de agosto de 1938, que aprovou alterações em ume
estatutos e elegeu o diretor e conselho consultivo para a Agência de
Banco na Capital da República, ficando entendido, porém, conforme
o aludido despacho, ter eido arquivada a ata tão sómente na parte
que se refere a eleições, aguardando a parte referente a alteraçõeet
estatutárias a necessária aprovação da Diretoria de Rendas Inter..
na3. Departamento Nacional da Indústria e Comércio — Primeira
Sekção. Eu, Luiz Valter Barbosa, escriturário da classe E, passei
a presente certidão. (Selado com 208200). Rio de Janeiro, 23 dei
dezembro de 1938.— Luis Vatter Barbosa, escriturário E. Visto. --.
llerio Soares Pinto, oficial administrativo E, no impedimento 44
diretor da secção. Carimbo: Departamento Nacional da Indústria
Comércio.
(C 8.520 — 23-12-988 — 30$600

e

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriárlos
AUTOS DE INERAÇãO
AGoRDA08

N. 1.083, do Conselho Fiscal — Processo n. CP-1.042117.6221
— Auto de infração lavrado contra Luiz Azevedo Mota, de Marilla
— São Paulo. Decisão: Imposta a multa de 100$, sem prejuizo dq
recolhimento da importância de 100$, correspondente às contribui.,
çõe se matrazo, acrescida dos juros de mora, no valor de 18900, cons.
todos até a presente data.
N. 1.084, do Conselho Fiscal — Processo n. CF-1.045118.13V
— Auto de infração lavrado contra Bighetti, Pimento' & Comp., de
São Paulo. Decisão: Imposta a multa de 100$, sem prejuizo do reco,.
lhimento da importância de 3338600, correspondente às contribuições em atrazo, acrescida dos juros de mora, no valor de 10300, co4-4
tados até a presente data.
Auto lavrado contra Antônio Dias da Costa, de Belo Horizonte.
Decisão da presidência — em 16 de novembro de 1938 — Imposta
multa de 150$, grau médio do inciso I do art. 17, do Regulamento
do I. A. P. I., tendo em vista que o empregador incorreu na agra..
vante da alínea f do art. 178 do mesmo Regulamento.
Decisão do Conselho Fiscal — Acordão n. 988, de 22 de noverd.
bro de 1938. — Notifique-se o empregador para, no prazo de 10 dia%
recolher a importância de 289$400, acrescida dos juros de mora contados até a presente data, no valor de 188100, sob as penas da Mi..
Auto lavrado contra Roque Gonçalves Sobrinho & Irmão, de Que.
luz — gão Paulo — Decisão da presidência, em 24 de novembro dO
1938 ---- Imposta a multa de 100$, grau mínimo do inciso I do anta172 do Regulamento do I. A. P. I.
Auto la‘rado contra Mio Mesquita & Comp., do Distrito Fe.'
dera! — Decisão da presidência, em 13 de dezembro de 1938 — Ir^
posta 1 multa de 100$, grau ~jipe do inciso I do art. 172 do Bei
gulamento do I. A. P. I.

•
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Auto lavrado contra José Alves dos Santos, do Distrito Federal Francisco Malaguarnera La Porta recebeu uma salva de palmas. Em
Decisão da presidência, em 13 de dezembro de 1938 — Imposta a seguida, pediu g palavra o Sr. Antônio Barbosa Cardoso e disse que,
oaulta
de 1008, grau mínimo do inciso I do art. 172 do Regulamento em nome do conselho fiscal, lamentava o afastamento do dedicado,
l
esforçado e integro presidente da sociedade, e, uma vez que era irre-'
eo I. A. P. I.
vogavel a sua resolução de exonerar-se, propunha um voto de louvor
Auto lavrado contra Irmãos Junqueira, de Ribeirão Preto — De- : pelo modo com que dirigiu a sociedade, e que fossem aprovados
•
Oisão da presidêocia, em 14 de dezembro de 1938 — Imposta a milita
todos os atos de sua gestão. Posta em votação a proposta do Sr. Anide 1008, grau mínimo do inciso I do art. 172 do Regulamento do tônio Barbosa Cardoso, foi ela unanimemente aprovada, tendosc absZ. A. P. I.
tido de votar _o Sr. Francisco Malaguarnera La Porta. Em seguida,
presidente da assembléia, foi dito que, estando vagos os cargos
Auto lavrado contra Delia Méa Rs Comp., de Porto Alegre — De- pelo
de
diretor-presidente
e de diretor, ia proceder à eleição para os
!são da presidência, em 14 de dezembro de 1938. Imposta a multa mesmos, pelo que suspendia
a sessão por dez minutos, afim de ove
Ide 100$, grau mínimo do inciso I do art. 172 do Regulamento do os Srs. acionistas preparassem as suas cédulas. Reaberta a sessão e
II. A. P. I.
procedida a leição, de acordo com 'os estatutos, verificou-se o seAuto lavrado contra Ulisses Sartini, de São Paulo — Decisão da guinte resultado: Dr. Raimundo Moreira, seiscentos (600) votos e
presidência, em 14-12-1938 — Imposta a multa de 100$, grau mi- Artemise Napoleão Cohen, quatrocentos e sessenta e tres (463)
votos. Pelo Sr. presidente da assembléia foi dito que proclamava
ritmo do inciso I do art. 172 do Regulamento do I. A. P. I.
eleitos, na forma dos estatutos, o Dr. Raimundo Moreira, para o carAuto lavrado cantra José da Silva Lisbôa, de Ribeirão Preto — go de diretor-presidente, e o Sr. Artemise Napoleão Cohen, para o
Decisão da presidência, em 14 de dezembro de 1938 — Imposta a de diretor, e, como ambos estavam presentes, foram imediatamente
(multa de 100$, grau mínimo do inciso I do art. 172 do Regulamento empossados nos respectivos cargos. Em seguida, o Dr. Raimundo
Moreira propôs e a assembléia aprovou, que, como medida de ecoPo I. A. P. I.
fosse suprimido o• cargo de gerente. Nada mais havendo a
I Auto lavrado contra Armando Rocha, do Distrito Federal — De- nomia,
tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da
bisão da presidência, em 20 de dezembro de 1938 — Imposta a multa presente 'ata, que, depois de reaberta a sessão, foi lida, achada conie 100$, grau mínimo do inciso I do art. 172, do Regulamento de forme e assinada por todos os presentes, inclusive por mim, Cicero
[. A. P. I.
F. Tinoco, que a escrevi. Rio de Janebn, 22 de dezembro de 1938.
Auto lavrado contra Itõdel & Viegas, de São João de Camaquam — Cicero F. Tinoco. — Mario da Silveira Gusmão. — Dr. Clovis
;
Decisão da presidência, em 20 de dezembro de 1938 — Imposta Dunshee de Abranches. — Angelo M. La Porta. Dr. Raymundo
Ri multa de 100$, grau mínimo do inciso I do art. 172 do Regula- Moreira. — Artemise Napoleão Cohen. — Francisco M. La Porta. —
João Dunshee de Abranches Neto. — Antonio Barbosa Cardoso.
Manto do I. A. P. I.
(C--8.284-23-12-1938-100$000,
Auto lavrado contra Erlinio Assis, de São João de Camaquara
Decisão -da presidência, em 21 de dezembro de 1938 — Imposta
Ri multa de 100, grau mínimo do inciso I do art. 172 do Regulaimanto do I. A. P. I.
INVENTOS NACIONAIS OMEGA, S. A.
(C. 8.52.2 — 23-12-1938 — 79$600)'
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

SOCIEDADES ANONIMAS
FIrIANCIAL STANDARD — SOCIEDADE ANÓNIMA
Wel'A DA ASSEMBLÉIA GERAL ExTRA0RDINÁRU DA FINANCIAL STANDARD, SOCIEDADE ANÔNIMA, COM REDE À RUA BUENOS AIRES N. 46, NESTA CIDADE, REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 1938
Aos 22 dias do mês de dezembro de 1938, às 17 'horas, na sede
*boiai, à rua Buenos Aires n. 46, nesta cidade, presentes acionistas
-jun número legal, conforme se verifica do livro de presença, repre/Jantando 1.063 ações, no valor de 1.063:000000, os quais assinam
a presente ata, o diretor-presidente, Sr. Francisco Malaguarnera La
porta, pediu aos acionistas elegessem a mesa da assembléia. Havendo
sido aclamadado o Dr. Clovis Dunshee de Abranches, assumiu a presidência e convidou para secretários os acionistas Cícero F. Tinoco
• Mário da Silveira Gusmão. O presidente da assembléia, iniciando
os trabalhos, mandou ler o aviso publicado no Diário Oficial de 13,
e 15 do corrente, pelo qual se verifica que a presente assembléia
Xol convocada para tomar conhecimento das renúncias apresentadas
pelos diretores, Srs. Francisco Malaguarnera La Porta e Leandro Ribeiro Gonçalves de Melo, sendo que esta última está concebida nos
seguintes termos: "Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1938 — Ilmos.
,Srs. diretores da Financial Standard, Sociedade Anónima, rua Buebos Aires n. 46, nesta: Prezados Srs. — Por motivos de ordem particular e pessoal, venho apresentar a VV. SS. pedido de renúncia
irrevogavel do cargo de diretor dessa digna sociedade, para, o qual
gui eleito em 28 de setembro do corrente ano. Outrossim, é-me grato
declarar que esses motivos em nada diminuem a minha irrestrita
Confiança aos meus companheiros de diretoria, e bem assim a certeza que sempre mantive de que, com' trabalho perseverante e honesto, que caracterizou sempre todos os atos dos diretores meus
'companheiros, a Financial Standard, Sociedade Anónima, há de atingir a sua verdadeira finalidade de prosperidade e confiança pública.
Rogando aos meus prezados diretores a gentileza de fazerem constar
da ata os termos desta carta, subscrevo-me com todo o apreço e conSideração, de VV. SS. atento e venerador. — Leandro Ribeiro Gon#aives de Melo". Postas a votos as renúncias apresentadas, foi aceita
la do Sr. Leandro Ribeiro Gonçalves de Melo e recusada a do
Cir. Francisco Malaguarnera La Porta. Em seguida, usando da
palavra o Sr. Francisco Malaguarnera La Porta, pelo mesmo foi dito
'que, comovido, agradecia aos acionistas tão eloquente prova de con"fiança, qual seja a recusa de sua exoneração do cargo de diretorpresidente, que vinha exercendo desde a fundação da sociedade, porém, pedia permissão para insistir no afastamento de cargo. o que
fazia apenas devido ao seu precário estado de sande, que o impedia
de continuar no exercício do cargo de funções árduas e trabalhosas.
Irai seguida, fez o orador uru retrospecto minucioso da orientação que
leu aos negócios da sociedade e uma demonstração de sua situação
ai, tendo efasceuultsadcoomaporsmaracniresistazo ptraersm
ennteasr uomseuexadinceurdseo,tooira
1,29
__
•

Ao 1° dia de outubro de 19348, nesta cidade, do Rio de Janeiro,
as 16 horas, na sede á rua Visconde de Rio Branco n. 63, loja, reuniram-se conforme convocação legal, os acionistas abaixo assinados
no zotal do Capital apresentado, sob a presidência do Sr. Agostinho de Faria Guimarães, que abrindo a sessão informou haver número legal para deliberar. Em seguida, convidou o Dr. Diogo Xerez
para d i rgggr o frabalhes o qual foi aclamado; aceitando este agradeceu, Anfidou para secretários os senhores Dr. José Pinto da Silva
Guimarães . e Silvino Leitão, os quais agradeceram sua indicação,
mandando o Sr. presidente que se procedesse a chamada dos acionistas piesentes, constatando-se número legal. Em seguida pelo 1 0 seerPtárin foi procedida a leitura da ata da sessão anterior, posta a
nies,ma, em discussão e ninguem pedindo a palavra, é posta em votação,
o que foi feito, sendo aprovada unanimemente. Prosseguindo-se na
ordem do dia foi lido o parecer do Conselho Fiscal relativo aos atos
da diretoria até a •presente data, aberta a discussão, foi após posta
em votação sendo aprovada por unanimidade. Prosseguindo-se na
ordem do dia, foi lida a renúncia do Sr. Anibal Torreira de Sá, do
cargo de diretor gerente, ao que posta em discussão é pela ordem o
senhor presidente diz que se não fóra os motivos apresentados, èle
não aceitaria, pois a ação do Sr. Sá como diretor, foi de contínuos
esforços, dedicação e honestidade no cargo e por isso lastimava a sua
retirada da diretoria; entretanto, contava que, em qualquer emergência, êle estivesse pronto a servir a Sociedade. José Pinto da Silva Guimarães, com a palavra, estende-se às razões e palavras do Sr. presidente e ainda diz que lastima o pedido por ter sido este um digno companheiro de diretoria, fazendo votos pela sua felicidade e que este continue sempre amigo da Sociedade, como fôra até o presente. Posto em
votação o pedido, foi aceito, Em seguimento e pela ordem, o senhor
Agostinho de Faria Guimarães leva ao conhecimento da assembléia
que tendo a Sociedade necessidade de mudar-se para à rua Visconde
de Rio Branco, n. 63, tomára a si o encargo de eximir a Sociedade a
responsabilidade de um restante de 7 meses de contrato do prédio da
rua Uergaiana n. 114. Que ainda par não sobrecarregar a Sociedade, propunha-se responsabilisar pelo pagamento dos créditos aos
Srs. Anibal Torreira de Sá, Dr. José Pinto da Silva Guimarães, doutor Diogo Xerez, Silvino Leitão e Albino Fernandes, nas importâncias
de dezoito contos e oitocentos mil réis (18:800000), ao primeiro.
dez contos (10:0008000), ao segundo e oitocentos mil réis (8008000)
para cada um dos três últimos acionistas e credores citados, desde
que lhe fosse autorizado a transigir com o restante do contrato do
prédio, mediante a venda pela quantia de 50:000$ (cincoenta contos
de réis), afim de proporcionar o pagamento daqueles créditos. Esta
impor t ância será debitada ao Sr. Agostinho de Faria Gtimarães. Foi
discutida a proposta e posta em votação, foi aprovada. Após pede a
palavra o Sr. Anibal Torreira de Sá, que declara ter rima Sociedade
um crédito apurado que foi em balanço conforme contrato aprovado
na última assembléia, e assim este crédito lhe é pago da importância
acima por Agosthiho.Goimartirs e o restante do seu crédito ficará
na Sociedade. reduzida a pereet,litgem de 50%, conforme contrato, para
2á, o que discutido e posto em votação foi aprovado. Prosseguindose nos traba l hos, é twresenla C a a mesa e o presidente faz ler, um
eontrati de exploração das paLentes da Sociedade, feito pela diretoria, desta com o Sr. Manuel :Vraneisop Areal; foi aberta a discussÃO
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Verificastes, pois, que o referido património eleva-se atual.
e esta encerrada, foi submetido o contrato a votação sendo aprovado
Em seguida foi feito pelos meios legais a eleição para o cargo de
mente a Cê1\70, de 2.500:000$000, contra um passivo de apenas Nlie
vetor gerente; rec,ilhidos i )s votos e feita a contagem verificou-se ter 36( :0n0000. apr,Niniadaniente.
sido eleito o Sr. Manoel Francisco Areal e como o mesmo estivesse
De adira° com nossos estatutos, esta diretoria termina agora
presente o presidente congratulou-se com a assembléia pela feliz escolha e o emposou no respectivo cargo, no que é acompanhado com seu- maniato, de modo que devereis eleger nova diretoria e conselho
uma salva de palmas por toda a assembléia. O recem-eleito depo- fiscal para a sociedade.
sita na mão do presidente 100 (cem) ações de Sua propriedade exiSão estas, senhores acionistas, as informações que vos presta-.
xidas para o cargo para o qual foi eleito e a gradecendo a indicação mos, relativas aos negócios da emprêsa e à nossa gestão, até a pre-4
do seu nome r,aia este posto da clireteria, promete empregar todo seu seLle data.
•
esforço em pról dos interesses da Sociedade. Pede a palavra o se:Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1938. — João Leite Filho, di.4
nbor Areal e declara que entrando a Sociedade em período de reorgailação era aconselhável uma economia geral em todas as suas despesas; retor-presidente.
dai propunha que ficasse a diretoria sem honorários, a exemplo do
O Sr. secretário leu ainda a parecer do conselho final, concts
que já se pratica com o conselho fiscal e que essa situação perdu- bido nos seguintes termos:
rasse até que a sociedade obtivesse lucros capazes de permitirem essas
"Senhores acionistas:
disp esas e isso com p révio assentimento da assembléia. Os demais
membros da diretoria comutados apoiaram a proposta e a assembléia
Do exame e verificação das contas e balanços apresentados,
homologou. Nada mais havendo a tratar o presidente agradece a pre- somos de opinião que se encontram os mesmos em perfeita ordem e
sença de todos os acionistas e declara encerrado os trabalhos. O Se- regularidade, e opinamos pela aprovação de todos os atos, contas a
nhor Aníbal Torreira de Sá pede que seja consignado em ata um voto previdências tomadas pela diretoria. Rio de Janeiro, 10 de outubro
de louvor à mesa pela maneira feliz com que dirigiu Os trabalhos. de 1938. — Dr. Pedro Reggio. — Dr. José Machado Coelho de4
Eu, primeiro secretário, mandei lavrar esta que assino com o presi- Castro. — )Jr. Dernocrito Barreto Dantas.
dente, segundo secretário e mais acionistas.
Pediu a palavra o acionista Sr. Dr. José Bonifácio Flores da
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1938. — Invento Nacionais Cunha, que solicitou que fossem os mesmos aprovados. Posta em
vetação a proposta, foi ela unanimemente aprovada, abstendo-se d4
Omega. S. A., Manoel Francisco Ardas, diretor-gerente.
votar o Sr. presidemte.
(C-8.274 — 23-2-1938 — 1078100).
Em consequência, a assembléia considerou aprovados o relat4-N
Éo, contas, atos e providênicas da diretoria, feitos ou praticados at4
a presente data.
COMPANHIA DE IMPRESSÃO E PROPAGANDA, S. A.
O mesmo acionista propoz ainda que o diretor-presidente a ser
eleito fosse autorizado a tomar as medidas solicitadas no relatório
que acabava de ser lido, isto é, vender ou dispor de qualquer ma-,
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDIN ÁRIA DA COMPANHIA DE IMPRESSÃO E
neira do património social, afim de fazer face à liquidação dos déPROPAGANDA, S. A., REALIZADA EM QUATORZE DE OUTUBRO DE MIL
bitos da emprêsa, bem como, uma vez liquidados 08 ditos débitos,
dissolver a sociedade, distribuindo o líquido apurado entre os dosNOVECENTOS E TRINTA E OITO.
suidores de ações preferenciais, proporcionalmente ao número de
aci"‘.et de cada um, e, havendo saldo, entre os possuidores de ações
Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de mil novecentos comuns, também proporcionalmente ao respectivo número de ações.
e trinta e oito, reunidos no primeiro andar do edifício Treze de
Posta em discussão essa proposta, ninguem quiz fazer uso dai
Maio ns. 33 e 35, nesta Capital, às quinze hor as, os acionistas da
Cempanhia de Impressão e Propaganda, S. A., presentes portadores palavra. Posta em votação, foi ela unanimemente aprovada.
de ações representando mais de três quartas partes do capital social,
Em seguida o Sr. presidente comunicou aos senhores acion1e-1
conforme o livro de presença. reuniram-se eu, assembléia geral or- tas que, na forma da convocação e de disposição estatutária. Cd
dinária, afim de examinarem o reiatório e contas da diretoria, pro- me, mos deveriam proceder h eleição da nova diretoria e conselho
videnciarem sôbre diversas medidas a serem tornadas e elegerem a fiscal. Convidou todos os presentes a se munirem de cédulas, e susDOM diretoria e conselho fiscal da sociedade.
pendeu a sessão por meia hora, para a confeção das mesmas.
Assumiu a presidência da assembléia, na conformidade do disReaberta a sessão, o Sr. presidente convidou para escrutinadoposto na letra "b", parágrafo 1°, do artigo 5° dos estatutos, o coronel re'). os acionistas senhores Dr. José Bonifácio Flores da Cunha e
João Leite Filho, diretor-presidente da companhia, que declarou Giro Luiz de Araújo, e solicitou aos senhores acionistas que depoinstalados as trabalhos, convidando para completar a mesa, na au- sitassem na urna, para Use fim colocada na mesa, as cédulas de
sência do diietor-secretário, o acionista Sr. 'Pedro Carvalho, que leu que se achavam munidos.
a convocação publicada no Dictrio Oficial de trinta de setembro
Depositadas as cédulas e procedida a apuração, foram proalaw
mados eleitos, de acórdo com o resultado:
Em seguida o Sr. secretário leu o relatório da diretoria, conPara diretor-presidente, Sr. Djalma Acauan.
cebido nos seguintes termos:
Para diretor-secretário, Ciro Luiz de Araújo.
Para membros do conselho fiscal: Dr. José Bonifácio Flores da
Senhores acionistas:
Cunha, Dr. Demócrito Barreto Dantas e Sr. Pedro Carvalho.
Para suplentes do conselho fiscal: Dr. José Machado Coelha de
No cumpr:mento de uma disposição estatutária, vimos trazer- Castro, Celso Furtado de Mendonça e Pedro Raggio.
vos as informações concernentes aos negócios desta companhia e à
Por proposta do acionista Sr. coronel João Leite Filho, todos os
nossa administração até à presente data.
mitos tomaram posse imedata dos respectivos cargos.
Ninguem mais querendo fazer uso da palavra. o Sr. presidente
Em consequência da crise que, de um modo geral, vem atingindo à indústria de impressão de jornais, esta diretoria tomou a re- suspendeu a sessão por uma hora, para ser lavrada a presente ata.
Reaberta a sessão, foi lida esta ata, e, posta em discussão, ninso l ução de suspender os trabalhos nas oficinas da emprêsa, de modo
goem fez qualquer reparo sóbre a mesma. Posta em votação, foi
a evitar maiores prejnizos à mesma.
unanimemente aprovada, sendo em consequência assinada por todos
Os salários e indenizações devidas ao respectivo pessoal foram os
acion:stas presentes, depois de subscrita por mim, Pedro Carfindos em acôrdo celebrado perante a meretíssima Comissão Mista valho,
que a redigi na qualidade de secretário, e feita a correção
0
Distrito,
edil-do
Use
que
vem
sendo
cumprido
de Conciliação do 2
ai
aixo.
no medida do possível, já tendo sido feito o Pagamento ds quantia
Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1938. — Pedro Carvalho. --.
de 24:090$900, por conta do total devido.
João Leite Filho. — Ciro Luiz de Araujo. — Pedro Reggio: —
'roubem foram liquidadas várias dívidas da emprêsa, sendo Dia7 ma Arnuan. — José Bonifacio Flores da Cunha. — José Ma-,
que para isso se tornar possível, efetuamos a venda de algumas chudo Coelho de Castro. — Democrito Barreto Dentas.
máquinas e materiais diversos.
(Tódas as firmas estão reconhecidas. Registrada no Primeiral
Para a liquidação definitiva dos débitos restantes, solicitamos a Ofício do Registro de Títulos e Documentos desta Capital, no livro J
essa assembléia que autorize o futuro presidente a efetuar as vendas número 11, de atos e contratos, sob número de ordem 5.3001.
da máquinas que se fizerem mister, bem como a depois de pagos
(C 8.282 — 23-12-938 — 1531000
todos os credores, dissolver a sociedade, dividindo o liquida apurado
entre os senhores acionistas, primeiramente entre os portadores de
COMPANHIA IMOBILIÁRIA AIONTEMAR, 5. A*
ações preferenciais, havendo saldo, entre os portadores de ações orOinár as.
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Para melhor poderem ser examinadas as operações feitas por
Aos vinte e seis dias do mês de novembro de mil novecentos-e
a,.. ta diretoria, e o estado das contas e do patrimônio da sociedade,
mandamos imprimir os balanceies da mesma, e a relação das má- triela e oito, reuniram-se em sua sede, às quatorze horas, de- acordo
com a convocação feita por anúncio no "Diário Oficial" de 12 sle,n0-,
quinas vendidas e débitos liqüidados ou amortizações, para nos
vembro do mesmo mós e ano, os acionistas da Sociedade Anônima,
serem distribuidos com a necessária antecedência, como de fato ri
s tr-iicia às dinOSICõeS dos estatutos, lhes serem apreen2
foram. luntamente com á relação do atual património social.
.
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hentados pela Diretoria o seu relatório, as contas referentes ao exercicio encerrado em 30 de setembro de mil novecentos e trinta e oito,
.
e o parecer do Conselho Fiscal.
Indicado para presidir à assemblaa o acionista Sr. Francisco
Marques, convidc-a este para a secietariar o Dr. Silvio de Abreu Fialho, e após constituida a mesa e verificada no respectivo livre a
presença de número legal de acionistas, ordenou o Sr. presidente, que
o Sr. secretário procedesse à leitura do relatório da Diretoria, do balanço o do parecer do Conselho Fiscal relativos ao ano findo.
Terminada a leitura e não tendo alguem pedido a palavra, o Sr.
presidente submeteu o parecer do Conselho Fiscal e o balarloo a votação, tendo sido os mesmos.logo aprovados.
A seguir procedeu-se à eleição do Conselho Fiscal para o novo
ano, sendo reeleitos todos os antigos membros, e anhando-se esgotada
R ordem do dia, foram suspensos os trabalhos afim de ser lavrada no
iivro competente a respectiva ata.
Reaberta a sessão, foi esta lida e imediatamente aprovada por
/todos os presentes que a seguir a assinaram. — Francisco Marques.
è-- Silvio de Abreu Fialho. — Angus F. Hiltz. — Visconde de Carriaxid e. — Augusto de Meira Limei — Alfredo de Sequeira Filho.
Julio Cortes (p.. p. José Gortez). — José Cortes.
(C—.8. 283-23-12-938-36$700),

SOCIEDADES CIVIS
SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA

on.oestÁma REALIZADA EM 30
DE 1 938

DE

Acrescente-se ao
"Artigo quinto:
Parágrafo sétimo. Efetivos os que, possuindo, no mínimo, um
cavalo, pagarem uma jóia de duzentos mil réis e uma mensalidade
de trinta mil réis. Os oficiais do Exéacito e da Armada Nacional, da
ativa, poderão ser admitidos no quadro de sócios efetivos e terão direito a uma redução de eincoenta por cento na jóia e contribuições.
Parágrafo oitavo. Temporários, os que, por período não excedente de seis meses, pagarem urna jóia de duzentos mil réis e uma
mensalidade de quarenta mil eéis.” Conforme com o original.
Rio de Janeiro; 22 de dezembro ds 1938.—Aristoteles dé•Queiroz,
secretário da , Mesa da Assembléia Geral.
(C-8 . 27,9-23-12-1938-20500),

ANUNCIOS

amarram,

; Aos trinta dias de novembro de mil novecentos e trinta e eito,
i'euniram-se, na sede da sociedade, à rua General Câmara número
-)letenta e seis, segundo andar, nesta Capital, em virtude de convaeaDão feita previamente pelo Diário Oficial, os acionistas constanIes.
do livro de presença, representando a mias: totalidade das ações,
tendo sido indicado para dirigir os trabalhos. p acionista F..xevPrini•
Junqueira de Andrade, que convidou para secretário e ennt,,,,Ior.
joão Bati:ta Regueira. .
Constituída assim a Mesa. o Sr. presidente ordenn:J cite
srhretário procedesse à leitura do relatório da lireto:f eplrerre
do conselho fiscal. Terminada a leitura, o Sr. preside..Le
teu à discussão as conclusões do aludido parecer. q ue foraw, aproti.r adas unanimemente, não votando os impedidos por lei.
•
Aprovado o balanço, os atos e contas da diretoriJ o nada rnas
bavendo a tratar, o Sr. presidente declarou ericei . ' ados os trabalhos, determinando Risse lavrada a presente ata, o que foi feito tine
'mim, servindo de secretário, sendo em seguida lida e achada ruiforme por todos os presentes e assinada nela Mesa. — João Itamixtg
Regueira, secretário.
Severino Junqueira de Andrade. T.i,is;rjorg.e.
(C — 8.276 — 23-12-1933 — 305a00).

GARAGES ASSOCIADAS, S. A.

-

Retificação à ala de assembléia geral de 25 de novembro de 1938,
publicada no Diário Oficial de 21 de dezembro cie 1038

GRANJAS REUNIDAS RIO-PETRÓPOLIS, S.
XTA DA' ASSEMBLÉIA GERAL

Dezembro de 1938 26425

Manufatora de Roupas S., A.;
Os abaixo assinados convocam os demais subscritores do capital da União Manufalora de Roupas Sociedade Anónima, para se
reunirem em assembléia geral preparatória, no dia 29 do corrente
bq 15 bora g, no sobrado do prédio da rua Aristides Lobo números. 90/96. para tomarem conhecimento do projeto dos estatutos
que deverão ser submetidos à discussão e aprovação na próxima
rssembléia geral de constituição da mesma, escolha de louvados para
aw, ' : - f-ão dos tens, coisas e direitos com que será realizado parte do
e tratar de outros assuilbs concernentes ao aludido fim.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1938. — Victor Marques ,dle

Paula Rosa — Joaquim José de Paula Rasa Junior..

(C 8.358 — 22-12-1938 — 52$000 — 3 vezes).

Carie° do Comércio
De dia 28 do corrente até inicio 'do pagamento do 125' dividendo, relativo ao atual semestre, estarão suspensas as transferências de ações dèsie Banco.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1938. — M. T. de Carvalho
b'ri'ta, presidente.
(C 8.259 -- 19-12-1938 -- 494000 -- ó vezes)'

DEPARTAMENTO NACIONAL DA INDÚSTRIA E COMÉFiCtO
- Primeira Secção
CERTIDÃO

Em cumprimento ao despacho exarado pele br. dei e geral no
jrequeránento de Garage Associadas S. A. em 21 de' dexmbro de
•1938, mrtifico que foram arquivados nesta Repartição sob o número
14.103, os seguintes documentos: a) ata da assembléia geral extraordinária realizada em 6 de junho de 1938, que efetivou a reforma dos
estatutos e aumento do capital; b) ata da assembléia geral extraordinária realizada em 30 de maio de 1938. que aprovou a proposta da
diretoria sobre a reforma dos estatutos e aumento do °apitai; c)
folha do Diário Oficktl, de 2 de junho de 1038. 00111 a publioaeão da
Sita da assembléia de 30 de maio de 1938: d) /istas dos subscritores
Xto aumento do capital: e) recibo do depósito feito no Banco Boatvista de /O rá Sin'e o aumento do capital em moeda corrente; f) recibo
ido pa ea arnento do selo proporcionai ao aumejato do capital; efetuado
Úa acebedoria do Distrito Federal; g) pública forma de um certificado rotativo ao iiiipciaiu de renda; Departamento Nacional da Indústria e Comércio. Primeira Secção. Eu, Luiz Vatter Barosa ,eserituWide da classe B; passei a presente certidão. (Selado com 1008200).
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1938. — Luis Walter Barbosa.
escriturário E. Visto, Mario-Soares Pinto, oficial administrativo
mo impedimento do diretor da Secção: Carimbo: Departamento Nado,
.pal da Indústra e Comércio.
(Ç. E.277
23-I-3— 347001

Patrimônio Imobiliário S. A„
São convidados os senhores acionistas a se reunirem em assembléia geral ordinária, na sede social, à avenida Rio Branco n.103,
1" andar, sala 9, no dia 26 de dezembro de 1938, às 15 horas, para
aprovarem as contas da diretoria, deliberarem sare o parecer do.
conselho fiscal e proceder à eleição da diretoria, conselho fiscal e
interesses gerais.
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1938. 4— A diretoria; Ber.
ruirdino Estcves Almeida — Duarte Esteres de Almeida.
(C 8.134 — 7-12-1938 368700'—
—
A vezes);'

Companhia Litográfica Ferreira Pinto
A partir do dia 2ai de dezembro corrente, será , pago, no escritório da Companhia Litográfica Ferreira Pinto, à avenida Rio Branca
n. 137, 8° nadar, o 45° dividendo, à razão de 124000 (doze mil róis(,
para cada aolic. Das ações ao portador se descontará a taxa 'de
4 % (quatro por cento), para o pagamento do respectivo iuipo.sto
Obre a renda.
. .
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1938, ". A diretoria.
tt,

AC. 8466 — 21-12-193g -

4§ffie t-Yeruk
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Companhia Federal de Fornecimento e Comissões

Dezembro do 1938

Companhia Nacional Mineração de Carvão do Barro Branegg

A partir do dia 28 de dezembro corrente, será pago, no escritorio da Companhia Federal de Fornecimentos e Comissões, à avenida
Rio Branco n. 137, 80 andar, o 23° dividendo, à razão de 208000 (vin',6
anil réis) para cada af,ão. Das ações ao portador se descontará a
taxa de 4 % (quatro por cento) para o pagamento do respectivo
imposto ehbre a renda.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1938. — A diretoria.
(C 8.267 — 21-12-1938 — 528800 — 4 vezes)

ASsEMI3LÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convidados os senhores acionistas a se reunirem em assem..
b)éia geral extraordinária, no próximo dia 27 do corrente, às 141
horas, na sede da companhia, à avenida Rodrigues Alves na. 303/331,
afim de tomarem conhecimento de um pedido da diretoria, no sen.
tido de ser autorizado o diretor-presidente a prestar, em nome da
companhia, duas fianças em favor da firma individual Henriqua
Lege, estabelecido à avenida Rodrigues Alves as. 303/331, nesta'
(Apitai, perante a Reebedoria de Niterói, Estado do Rio de Janeiro*
ou repartição que fór competente, responsabilizando-se pelo paga"'Motores Marelli" S. A.
mento das importâncias a que o mesmo Henrique Lege foi condenadO
1208 processos fiscais daquela Recebedoria números 559 e 571, dO
Nos termos do art. 147 da Lei das Sociedades Anónimas, en- corrente ano, até o máximo, respectivamente de trinta contos de réig
contram-se à disposição dos senhores acionistas es documentos res- e duzentos contos de réis, autorização essa com parecer favoravell
do conselho fiscal.
pectivos, para serem examinados.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1938. — A diretoria.
Rio de Janeiro, 2J de dezembro de 1938. — À diretoria.
(C 8.278 — 23-12-1938 — 78100)
(O 8.28 — 23-12-1938 40900 — 2 veted
•

Instituto Crissiuma Filho
SOCIEDADE EM COMANDITA POR AÇÕES
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convidados os senhores acionistas a se reunirem em assem.
idéia geral extraordinária, no dia 9 de janeiro de 1939, às 9 horas,
na sede socialz à rua Santa Alexandrina n. 254, afim de deliberarem
Obre os seguintes assuntos:
1°, eleição do novo gerente;
20, exame e aprovação das contas e atos do ex-sócio gerentet
3°, ratificação ao novo gerente dos poderes já outorgados ao
antecessor, para alienação do terreno alto à rua Jardim Boiante°.
Os senhores possuidores de ações ao portador, para poderem
tomar parte na assembléia, deverão depositar os seus titulob no escritório da sociedade, até trás dias antes da data mareada para a
mesma. — D. Críssiuma, gerente interino.
(C 8.273 — 23-12-1938 — 688300 — 3 vezes)

4D

Sociedade Cooperativa de Seguros Contra Acidentes do l'ank
bailio do Sindicato dos Proprietários de Padarias
o Confeitarias do Rio de Janeiro
aceno:tutu asam mcraaoamaint
Primeira convocação
São convidados es Srs. quotietas em primeira 0071V00açãO e inat
forma das leis vigentes, para a assembléia Cera' extraordinária, que'
se realizará no dia 40 de janeiro próximo, às 15 horas, na sedO
social, à avenida Rio Branco n. 117, r andar, sala 323, afim ¢_ei
4
deliberar Obre a reforma dos estatutos sociais.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1938. — A diretoria.
(C 8.285 — 23-12-1938 — 201400:

Associação dos Funcionários Públicos Civis
AVENIDA GOMES FREIRE N. 121, SOBRADO
EXPEDIENTE DAS 14

1/2 Às 18 n orus

110n11

Laboratório Panvermina, 8. A.
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA PARA NOMEAÇÃO DE LOUVADOS

Aviso

A Sociedade Panvermina, Ltda., incorporadora da "Labora/4M
Panverznina, S. A.", em organização, convida os senhores acionista
Terminando a 31 de dezembro próximo futuro, a prorrogação do para uma assembléia que se realizará às der (10) horas, no dia 21
„.-azo a que se referem os arta. 20, 371 e 374, do atual estatuto, do corrente, na sede social, à rua Sampaio Ferraz n. 38, nesta Capita),
em virtude de resolução tomada pela assembléia deliberativa, em sua para o fim de nomear os louvados para procederem à avaliação dW
retinia° extraordinária de 20 de dezembro de 1937, a diretoria bens que constituem parte do capita/ social.
tembra aos senhores associados a conveniència de se quitarem até
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1938. — Os incorporadore3;
aquela data, sem juros, dos seus débitos de empréstimos contraidos
para pagamento na sede social.
(08.521 — 23-12-1938 — 13.930ol
Outrossim, quanto ao atrazo no pagamento das suas contribuições de associados, afim de não incorrerem na penalidade de
eliminação dos que se encontrem em atrazo superior a 12 rnèses,
quando se dá a eliminação automática (§ 2° do art. 25 do esCompanhia Siderúrgica leigo-Mineira, S. A.
tatuto).
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1938. — O 1° secretário,
SEDE BABARA
Nestor Augusto da Cunha.
AUMENTO
DE CAPITAL
(C 8.526 --- 23-12-1938 -- 30;600)
A diretoria lembra os senhores acionistas, que só entraram COM.
50 % do valor das ações subscritas, que os restantes 50 % deverão seg
Companhia Auxiliar de Crédito Imobiliário
realizados até o dia 31 do corrente mês, podendo o pasabento
feito, nesta cidade, no escritório da companhia, à avenida Rio Brane4
IS -I FM BULA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O. 114, 4° andar.
O § 2° do art. 5° dos estatutos sociais dispõe?.
Convido os senhores acionistas desta companhia a se reunirem.
"Os acionistas deverão realizar os restantes 50 %
sessão
extraordinária
de
assembléia
geral,
no
dia
3
de
janeiro
?TO
ações subscritares, independentemente de qualquer aviso
próximo, pelas 11 horas, afim de resolverem a respeito da aplicação
comunicação, no prazo acima marcado, de 15 a 34 de dezemIxest
de disposto no art. V dos estatutos sociais.
de 1938, sob pena de ficarem de pleno direito constitutdes ezt$
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1938. — P. Chermoat de Mirnóra podendo a diretoria mandar vender na Bolsa do RN
•
randa, diretor-presidente.
de Janeiro, sem necessidade de intervenção judicial, as ações,
(C 8.525 — 23-12-1988 — 244500 .— 2 vezes;
não ilt,egralizadas, por conta e risco do acionista fatiou,
residente ou domiciliado no Brasil, e na Bolsa de Luxemburgo,
si residente ou domiciliado fora do Brasil. A quantia apurada
Companhia Progresso Industrial do Brasil
na venda, deduzidas as despesas que ela z.cirretar à sociedade,
P
inclusive o juro de 6 rie ano ano sób:e o montante da entrada
"icem suspeitam as transferências de ações desde ri do cor.
não paga, ficará à disposição do reponsável. O adquirente NO
lento até a dia em que Começar o pagamento do dividendo relativo as
ssih 450410 em todos os direitos e obrigçaões das ações UI
r semestre de 1938.
.ar."
Rio de Janeiro, 23 de siezambro de 1938. .— Manoel Ouitherin.
i o de J2neiro, 23 de dezembro de 1938. — A diretoria.
sitydra Pilão, presidente,
8.:2e1 -- 23 - 12 - 1938 -- 31,70e
%O UM 114241M 84200;

4
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Banco Evolueionista
Clube de Regatas Botafogo
RUA HADDOCK LOBO N. 36
,aMTAL DE CONvocAÇÃO 1)0 CONSELHO DELIBERATIVO
Convidam-se os senhores acionistas a se reunirem em assPiiibleia
geral, no dia 30 de dezembro, às 14 horas, para contas e eleições.
De ordem do senhor presidente, nos termos do edital publi.
ado- neste jornal, no dia 19 do corrente, comunico aos senhorss meraRio de Janeiro, 20 .de dezembro de 1938. — A diretoria.
(C 8.280 — 23-12-1938 — 8$200) bres do Conselho Deliberativo do Clube de Regatas Botafogo que
dito Conselho deverá reunir - se, em segunda convocação, no dia 28
dêste mês, às 20 horas e trinta minutos, afim de tratar da ordem
do dia publicada.
Sociedade Rádio Transmissora Brasileira
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1938. — Walter von Sehie"
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
fler, secretário geral.
São oonviddaos os senhores quotistas da Sociedade Rádio Trans(C 8.356 -- 22-12-1938 — 14,5390)
minora Brasileira a se reunirem em assembléia geral extraordinária,
no dia 2 de janeiro próximo, às 15 horas, na sede social, à rua do
idercado n. 22, 3° andar, de áoórdo com os estatutos, para o fim espegila de realizar a transformação da sociedade civil em sociedade Associação Beneficente Campista de Auxilios às Famíliad
anónima, de acórdo com as exigências da legislação em vigor e
ASSEMBLÉIA GERAI- ORDINÁRIA
rara tratar de interêsses gerais.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1958. — A diretoria.
Primeira convocação
(C 8.528 — 23-12-1938 — 10300
De ordem do senhor presidente, são convidados os Meios ZIR

Companhia Industrial Comercial e Agrícola
ASSEMBLÉIA, OERAL EETRAORD/NÁIHA

A. B. C. de Auxílios às Famílias para a assembléia geral ()alio&
ria, a se realizar na sua sede social, à rua Santos Dumont n. 45, às 2Q

horas do dia 24 de janeiro do ano próximo, para o seguinte;
Leitura do relatório da administração;
Eleição da comissão de exame de contas e seus suplentes.
Campos, 24 de dezembro de 1988. — Bebido Monteiro da 8OMJ0.

Convidam-se os senhores acionistas a se reunirem em assempiela geral extraordinária, na sede da oompanbia,_ à ,rua Primeiro
e Março n. 8, 100 andar, no dia 30 de dezembro, às quinze horas,
gim de deliberarem dobre a reforma do art. 2' dos estatutos.
beeretáriel.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1938, — A diretoria.
* vence),
,(C 8.527 — 23-12-1938 — 24$500

4.141

411414854 Lt41)(18 em. yoeisl

•
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OBRAS QUE SE ACHAM A VENDA
'Is efte6iffidas de obras que não forem
acompanhadas de importancia destinada
ás despesas de porte e registo do Correio
não serão atendidas, não se podendo
Aceitar em pagamento de obras ou de
{exemplares do "Diário Oficiar Bales do
Correio, estampilhas do sêlo adesivo, cheque ou ordem de pagamento. Deverão ser
remetidas as importancias em vales postada.
As "Leis usuais da República", polo
Pr. Tarquinio de Souza, têm o abatimento
de 30 %, quando a aquisição fôr de três
Ou mais exemplares, em virtude do oficio
do Ministério da Justiça n. 1.264, de 8 de
agosto de 1904.

A
Atos da Junta Governotiva e do
Governo Provisório (Indice),
1930
108000
Mos do Governo Provirio, organizados por A. D. Ribeiro,
1932
108000
Altdo Penal (lei n. 628. de 28 de
outubro de 1890, que amplia
a ação penal por denúncia, e
decreto n. 3.175. de 4 de novembro de 1899, que regulamenta o art. 5° do lei n. 628,
de 28 de outubro de 1913).

18000

Agricultura (t.ria o Miaistério
da) — Decreto n. 1.600. de 20
de dezembro de 1900

Ágio (decreto n. 3.656. de 24 de
outubro de 1898) — Regulamento para a concessão clágua
dos encanamentos públicos.
Água (Concessão dagna no Distrito Federal) — Decreto número 20.951, de 18 de janeiro
de 1938
{Arquivos do larditN Botanico
do Rio de Janeiro:
Volume I/I
Volume
*A •
Volume vVolume VI

18000

18000

VoLuu

ffletsieste

,

4.410.
••
***** .1.•••••••,‘

VNIR

.....

Volume
Volume XIII

e.

V%

AMO • • • •

*ao

_Me

Arquivos do 111n3en Nacional:
Volume XVII
Volume XXIII
Volume XXV

18500 Armazéns Gerais (Regulam-ente
para o estabelecimento de) —
Decreto n. 1.102, de 21 de novembro§
de 1903
1•58000
158009 &medrio de Legislações de Fa158000
zenda, por Afono Duarte Ri108000
beiro:

108004
58000
58000
58000

88000
74000
71000
58000
68000
68000
6,000
;PUNA
VA0u0
88000
3$U00
6$0o6
38u00
48000
6$000
118000
68000
78000
76000
68000

Volume XIV
.
.ss
Volume XV .
;Volume XVI .
,Yolume XVII ......
Volume XVII/
Volume XX .
,No/time XXI .
' Volume XXIII
'
.Volume XXIV
;Volume XXV
Volume XXVI
'Volume XXVII
Volume XXVIII "(Ilha da
Trindade)
108000
,Volume XXIX
.A08000
Volume XXX
89000
Volume XXXI .
108000
Tiranias que os holandeses
usaram com os moradores
do Rio Grande — Lopo
Garro
2000
Carla sôbre o prosopopéia
— Bento T
e Peregrino da América ta,
Nur° Pinheiro
28000
Marcilio
— Biografia 24000

Arquivos Eleitorais (Alistamento e organização dos)

^uivo NacUnal (Publicaç e a) :
Volume I
iliroloosa RI

Volume VI
Volume VII
Volume VIU .
Volume IX
Volume X .
;Volume XI

Ano de 1916
Ano de 1917 ..
Ano de 1918
Ano de 1919
Ano de 1920
Ano de 1921

208000
208000
208000
18000

Ano do 1922
Ano de 1923
Autorais (Leis de direitos) —
Leis as. 496, de 1 de agosto
de 1898, e 2.577, de 17 de
janeiro de 1912

128000
168000

18000.

Autoras (Direitos) — Decreto
n. 4.790, de 2 de Janeiro " de
1914

18000

Arrojadita (Novo minerai), por
Djainta Guimarães
21000
Atlas pluviontétrico do Nordeste
do Brasil, por Delgado de Carvalho (Gerais), 1923
MOO
idem, Idem (Anuais) " 2,

3$500

Automóveis (Regulamento da
Circulação Internacional de).

28000

Administractlo e Contabilidade,
por Alfredo Correia
158000
Anais do Congresso Constituinte
da República — 2' edição, revista — 1° volume (1891) ... 208000
Anais da Assembléia Constituinte (1934), I* volume
158000
Idem,

volume

158000

'Acidente no Trabalho (decretos

ns. 3.724, de janeiro de 1919;
13.493, de 5 de março de 1919,
e 13.498, de 12 de março de
Eng)

0500

Acidentes no Trabalho (decretos
na. 24.637, de 10 de julho de
1934)
88000

*emulações remuneradas —

Decreto n. 19.576, de 8 de te-'.
18000
• feiro de 1932

Alistamento Eleitoral ~bei -netmero 8.189, da 1818
•1 MOO
~tomento e organizago dos
arquivos eleitorais n—• Decreta
L 24.129, de 1934
tua

18900

keronauticas Civis '(Serviços)''4,":"?1*
— Decreto ti 80.944, de 8 dá
18000
janeiro do 1982
hbôno Provisório — Deordo
a. 188. de 18 de Janete° de
1936

68000
108000
88000
88000
8m)t.0
108,000

8440

Armas, Munições, Explosivos,
:(FiscalisaOtto). — Decreto
a. 1.246, de ti de dezembro
9.000
de 1936. . .
Acre (Organisação Admiaistrtia 4v.
Uva) — Lei n. 191, de 14 de'
$500
janeiro de 1986. . .

9:3 8
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cado), L o.r :. A.

1 Código de Coviabilidade (com os

B a ri'e d r i oa'-'(AposentadoViti e

Pensão dos) — Decreto n. 54,
de 1934

.

decretos posLerioi. es, olá 1933)

31000

Código de Menores — Decreto
n. 17.943 A, de 1927

ancos e Casas Bancdrias — Deereto a. 14.728, de 16 de mar-,
• it000
eo de 1934

n. 5.083, de 1
dezembro
de 1928 (institue o)

quidaeão extrajudicial)—De,
-4,4)ereto
n. 19.694, de 28 de
..
. 0000
netro de 1991
fprosid em Rale (0). Por W.
•
IMstad e traduzido por Artur
Bonificar, e discursos de Rui
Barbosa

de 11929
o

Migo Eleitoral — Decreto número 21.078, de 24 de fevereiro de 1923
pódio.) Eleitoral (1(odifie6 o) —
Lei n. 48 de 4 de inato de

1935

Pediu° do Aponto Fiscal
'Código de Processo Penai (ia-

MODO

- dice do)

foletorias Federais — Decreto

n. 24.502, de 1994

ta V Mi "(Arquive do
.70101Pe

&egresso Brasileiro de Contam
bilidade (Relatorio), r To-

me .

—"Wkle
Cede,
—~0—
n. 6.711

I I

/faixa de Amortização—Decrete
n. 17.770, de 23 de abril de
1927

tontabilidade Pública — Dure-,
to n. 13.746, de 3 de setembro
de 1919 (dá instrução para o
serviço geral de contabilidade
pública, em face da lei mámero 2.083, de 30 de julho, e
decreto n. 7.751, de 23 de de ,
zembro de 1909)
_Constituição da Remi/dica (revista), 1926

Carteira profissional — Decreto
n. 21.175, de 21 de marco de
1932

2.~ny, Copatasias de Portos — Decreto
301000
10.107, de 1923
154000

11500

Código de ldeno,..:8 — Decreto

&MO. e Casas Bancdrias (Lin

Nabo de porco e 1>igai0 (estsi.
iNdeCe penalidades para 80
fraudes da) — Decreto nó
Mero 4.034, de 4 de janeiro

(Proti-
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1$04
„.
11000

24000
1011000
51000
4000
101000

por Fernando Nery

Cddigo de Contabilidade (alteração e reforma do recolbimento da receita e pagamento da
, despesa) — Decreto n. 20.393,

251,4000

de 10 de eetembro de 1931. 11000

cionários e operários da União
Decretos ns. 4.001, de 21
de agôsto de 1922, e n. 15.840,.
. de 14 de novembro-de 1922,

t$000

110011

Capitanias dos Portos

Decreto a. 17.096, de 28 de outu-;

bro de 1922

n. 24.288, de 1934

5$001

• -,:ova ,pizacilto) —
Decreto n., 19.951, de 4 de
maio de 1931

Telégrafos (Cria o
Departamento) —Decreto nos
mero 20.859, de 1931

Correios e

Chegues — Decreto n. 2.591, de

1912

.

Conselhos Consultivos — corem
te n. 20.348
•

1400(i
SIM
•
41000

Conselho de Contribuintes (Re-

gimento Interno do) — De,
ereto n. 5.157, de 1927

Conselho dos Contribuintes

14000

Decreto n. 20.350

24000

Custas da Justiça Local
ereto n. 24.153

24009

Custas na Justiça Local — Deu

ereto n. 18.393, de 1928 ....

2400.

Netas na Justiça Federal (Re.
gulamento) —Decreto núme-,
ro 3.422, de 30 de setembro
de 1899
.

11004

8000 Comerciários (Instituto dos)
Decretos as. 183, de 1934, e
22 de maio de 1935
38408

3i1000 Constitution of Brasil (edielie
MI inglês), 1891
SOM
prenlares do Ministério da Fa-,
Çonstituinte
Republicana (A)
senda, por Afonso D. Ribeiro.:
1891, 2 volumes, Agenor de
Roure
30$000
,1• volume — 1889 a 1900. 101000
r volume — 1901 a 4918. 121000 Contadores e Guarda-livros (re'3' volume — 1918 a 1934. 101000
gisto) — Decreto n. 21.033,
4*— volume — 1932 a 1939. 11000
da 8 de fevereiro de 1932 ... 1$009
pddigo Civil Brasileiro (TrabaContrabando e seu processo, por _4,.
lhos relativos á sua elaboraAlfredo Pinto de Araujo Cor-. .41
--' eito):
reis, .
NOM
101000
.4' volume
Contrabando (Repressão do)
101000 , Decreto n. 10.037, de 8 de los
t r volume
101000
volume
31
vereiro de 1913
0000
Projeto (Trabalho da CoConsumo (Imposto de) --- De-• ` missão da Camara dos
ereto n. P-2.051, de 1932 ....
41000
mimo
Deputados), 8 volumes
Conselho Nacional. do Trabalho
[1.-. Projeto (Comissão Espe— Decreto n. 18.074, de 1928.
11000
cial do Senado), 1 volume
— Parecer do Senador Rui
Assinadas (Comentário
Barbosa
101000 Contas
ao decreto n. 10.041, de 1923,
por Lindolfo Camara)
61000
t•— Pureceres, Obre o projete
apresentado ao Senado, de
profissionais e interessados 11000 Contrabando (A Repressão do)
por J. IIPzende Silva
G1000
Projeto do Dr. Antônio
Coelho Rodrigues
51000 Construção de casas para funCddigo Civil e Rui Barbosa (0),

Capitanias dos Portos —Decrete

31006

Consignações em folha —

eretos ne. 22.296, de 1933. e
21.576

Caixas de Aposentadorias e Peta.
sdes (Legislação) — Decretos

21004

na. 19.770, 20.465 e 21.081.

24000

;Caixa de Estabilização —Decreto a. 5.108, de 1926

1100(1

Çoaamento Religioso — Lei ntl..
mero 379, de 1937

1100o

Çonstituição (1984 — Lei n. 38

— Segurança Nacional) ....

31000

Consumo (Tarifa do Imposto),
251000
por L. Camara
Contratado (Tabela)'
81000
Capitanias de Portos — Decreto
51000
n. 220 A de 1986
Caixa A. P. e hutitutos —
" Forirr e n dri Receita ‘— Lei
• n. 159, de 1937
*,•.• • • •

Decretos do Govérno Pi•ovisdrio•
1$009
De março de 1890
De maio de 1800
• '' 151000
' 24008
De junho de 1890
008
961
..De outubro de 1898
De janeiro de 4891
4$000

Pe 1916
De 1917

sr,nro

volume

6M.0

DiverJi.ics pública..; (Regulamen-

5.000

to das casas de) — Doere o
n. 10.7,90, de 10 de setembro
de 1921

81000
81000

r

11000

Militar (Regulamento)
— Decreto n. 23.991, de 13 de
março de 1934

43000

Lei n. 378, de 13 de janeiro

de 1937

cobrança amigável da) — Decreto n. 19.414, de 20 de no-

vembro de 1930
21000
63000
6$000
5$000
61000
53000
53000
53000
43000
43000
53000
53000
58000
63000
65000
63000
63000
73000
71000
73000
7$000
51000
43000
43000
53000
71000

dústria (indenização) — Lei
n. 62. de 5 de junho de 1935.

Educação e Saúde Pública —

Divida oliva (Instruções para a
2$000

Empregados no Comércio ou In-

000

5300

Decisões da Côrte Suprema, por
Bento de Faria:
253000
1• volume
moco
volume
Debêntures (Estabelece a comunhão de interésses entre os
portadores de) —Decreto numero 22.431, de 6 de fevereiro de 1933

603000
30,-A00

1^ volume

%cisões do Govérno (Coleções):
De 1832
De 1833
De 1850
De 1890 (Gov. Prov., 1° e
2° fascículos
De 1890 (Gov. Prov., 3* e
último fascículo)
De 1890 (Gov. Prov., Aditamento)
De 1891
De 1892
De 1893
De 1894
De 1895
De 1898
••
De 1897
Ie 1898
De 1899
De 1900
De 1904
De 1902
De 1903
De 1904
De 1905
De 1906
De 1907
De 1908
De 1909 .*
De 1910
De 1911
De 1912 •„i De 1913
De 1914
De 1915

Pezembro do 1988
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1$000

Diversões (Regulamento d a $
ennprésas de diversões e locação de serviços teatrais)
Depósitos, Cauções, Caixas Econômicas
Disponibilidade (Funcionários
Públicos)—Decreto si. 19.552,
de 31 de dezembro de 1930.
Diciondrio Geogrdfico do Brasil
(Moreira Pinto), Suplemento.

13000 Faturas consulares — Decreto
ri. 14.039, de 1920

13000
30$000

E
Estradas de rodagem e carroçdveis construídas no Nordeste
Brasileiro
Estrada de Ferro (Segurança,
Polícia e Tráfego das) — Decrete n. 15.673, de 7 de julho
de 1922

88000

Fazenda Nacional (Organização
da) — Decretos na. 24.036 e
24.144, de 28 de marços /II
de abril de 1934

24000

Formação Económica do Brasil,
pelo Dr. Vítor Viana

138000

Fome do Ceard (A), de Rodolfo
Teófilo

*000

Funeiondrios Federais e Contratados (Nomeação) —
ereto n. 18.088

18000

Falências (Lei de) — Decreto
n. 5.746, de 9 de dezembro
de 1929

13500

Férias a operários e empregados
— Decreto n. 19.808, de 28
de março de 1931

18000

Férias dos empregados no comércio, empregados bancários
e de instituições de assistência privada — Decreto nóniomero 23.103

14000

Férias dos empregados das indústrias sindicalizadas — Decreto n. 23.768

MOO

Fundo de Educação • Saúde

0000

Frutas Cítricas (Comércio e Ex
portação)

11000

13500

Exército (Lei de promoções) —
Decreto n. 24.068, de 29 de
março de 1934

11000

Exército (Uniformes) — Decreto n. 20.754, de 4 de dezembro de 1931

23000

Exército (Movimento dos quadros dos oficiais)

1$500

Estabilização (Em tOrno da).
Política monetária e organização bancária

51000
11000

Ensino Secundário (Organização) — Decreto n. 19.890. de
1931

28000

&Ligas, portos marítimos, etc.
f (Repertório da legislaçao sãS bre), por Caetano Júnior (M.) 121000

"sino Comercial e Regulamentar da profissão de contador
— Decretos ns. 20.158, de 30
de junho de 1931, e 21.033,
de 8 de fevereiro de 1932 ...

0000

Itaeionstrio Geográfico das Minas
de Brasil, pelo Dr. Francisco
Inácio Ferreira

Eleitoral (Foranslário), por Júlio do Parlo

83000

Géneros alimentícios (Falsificações dos). Penalidades ...

(3000

Geologia e suprimento Moia
subterranea no Piauí e porte
do Ceará

Assapropriação da União e Diz•„frito Federal (Lei e Regula.
mento) — Decretos na. 1.021,
de 26 de agOsto de 1903, e
'4.956, de 9 de setembro de
1903

Deiondr(e Histórico, Geogrdfieo
i tneardflao do Brasil 51:1ç
sfutu
l
to Histórico):

11000

000

Engenheiro, Arquitélo. Agrimensor (Profissão de) — Decreto n. 23.569, de 1934 ....

1.000

18000 Fazenda Nacional (Organização
dos Serviços da) — Decretas
na. 15.210, 15.218, 15.219 e
15.220, de dezembro de 1921. 13000

Ensino Superior (Equiparação
, e inspeção dos institutos de).

13000

11000

Funcionários Pdblicos (Comissão Revisora de Afastamento)'
— Decreto n. 254, de 1 da
•. *000
agásto de 1935
Filosofia da (dee Moeda *II 0900

o
0000
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De 1848

85000
De 1850
125000
Joias e obras de ourives (ImDe 1852 — 2 volumes •• • • 155000
posto de)—Decreto, n. 16.042,
Geologia e suprimento diigua
De 1857 — 2 volumes •••• 155000
de 22 de maio de 1923
15000
subterranea nos Estados do
Rio Grande do Norte e ParaíDe 1859 — 2 volumes •••• 155000
Justiça
Federal
(Consolidação
ba, por R. Supper
25500
das Leis da)
55000
De 1860 — 3 volumes
205000
Geologia e suprimento dagua
Justiça Federal (Completa a orDe 1861 — 2 volumes • ..• 1.5$000
subterranea no Estado de Serganização da) — Lei n. 221,
De 1862 — 2 volumes • ••• 155000
gipe e Nordeste do da Baía,
de 20 de novembro de 1891.
15000
25509
por R. Supper
De 1863 — 2 volumes • ••• 155000
Justiça Federal (Regimento InDe 1864 — 2 volumes •
155000
terno
do
Supremo
Tribunal
Govérno Provisório (Decreto
Federal, em elaboração)
35000
que institúe o) — N. 19.398,
De 1864 — Aditamentos
25004
de 11 de novembro de 1930.
15000
Justiça do Distrito Federal (MoDe 1865 — 2 volumes .••• 155000
difica a organização da) —
Guerra Russo-Japonesa, de Raul
De 1866 —2 volumes •••• 155000
Derreio n. 5.V3. de 6 de noTavares)
605000
vembro de 1926
15000
De 1867 — 2 volumes • .• • 155000
•
ct.0
Federal (ReDe 1868 — 2 volumes • ••• 155000
organiza a arte de Apelação)
II
De 1874 — 3 volumes • ••• 155000
—Decreto n. 19.408. de 1930.
15000
De
1875 — 3 volumes • ••• 155000
Justiça Local (Regimento In155000
De
1876
—3 volumes
terno
da
Córte
de
Apelação),
Higiene Alimentar, pelo doutor
1932
15500
Eduardo Magalhães
85000
De 1877 — 3 volumes • •• n 155000
Justiça Local — Decreto númeDe 1878 — 2 volumes • •• • 155000
História Constitucional do Braro 18.848, de 18 de julho de
85000
De
1879 — 2 volumes
sil,
pelo
Dr.
Aurelino
Leal
(M)
83000
1909
15000
De
1880
—
2
volumes
•
•••
85000
História Administrativa do BraJurisprudência do Supremo TriDe 1881 — 3 volumes • ••. 155000
sil, pelo Dr. Alex Fleiuss (M)
buna/ Federal e da Côrte de
75000
Apelação — Outubro, novemDe 1882 — 3 volul:nes • • • 2 15$000
História da Dívida Externa Febro e dezembro de 1932
205000
205000
De
1891
deral, por Jacó Cavalcanti.
85000
•
De janeiro a março de 1933 205000 De 1892
155000
História das Tesourarias de FaJurisprudência du Tribunal de
155000
De 1893
zenda e Delegacias riscai',
Contas, por A. Vieira
155000
205000
De 1894
por Bellens de Almeida .... 205000
Justiça Local — Decreto núme20500
De 1895
ro 16.273, de 1925
35000
Hipoteedrios (Empréstimos) —
155000
De
1896
Decreto n. 21.949, de 1932.
15000
Justiça e Interior (Regulamento
155000
De 1897
da Secretaria)
55000
História do Imposto de Consu1898
205000
De
mo, por Severiano Cavalcanti 405000
De 1899
205000
História da Filosofia (Achegas)
205000
De
1900
A. Bezerra
45000 Leis (Coleções de):
De 1901
205000
De 1808 a 1809
105000
De 1902
205000
De 1810 a 1811
105000
De 1903
•. 205000
De 1812 a 1815
105000
De 1904
205000
instituto Nacional de Ildsiea
De
1816
a
1817
85000
(Regulamento)
15000
De 1905
205000
, De 1818 a 1819
85000
De
1906
205000
Instituto de Previdência dos
85000
1 De 1821
Funcionários P slb li e es1907
da
De
305000
il)e 1822
85000
União — Decreto n. 19.646,
De 1908
.•••= $05000
de 30 de janeiro de 1930.
De 1823
85000
De 1909 — 2 volumes .... 255000
'(Modifica a anterior organi, De 1824
85000
Meço)
150001
De 1910 — 8 volumes .... 30$000
85000
De 1825
De 1911 — 4 volumes
'Mutilado de Previdência — De455000
De 1826
85000
creto n. 24.563. de 3 de julho
De 1912— 4 volumes .... 405000
de 1984
..,
15004
De 1832
105000
De 1913 — 4 volumes • 40$000
105000
De 1833
e
Imprensa Nacional (Histórico),
De 1914 — 5 volumes .... 405000
por Francisco Miranda
75000
De 1834
128000
De 1915-3 volumes .•.. 110$600
De 1835 -- 2 volumes •
155000
imprensa (Lei de) — Decreto
De 1916 — 3 volumes 955000
n. 4.743, de 31 de outubro de
De 1836
125000
De 1917* 3 volumes • ... 255000
4923
15000
De
1837
125000
imprensa (Lei da) — Decreto
De 1918 — 3 volumes ••... 255000
• n. 24.776. de /934
15000
De 1838
85000
De 1919 — 3 volumes
25$0013
De 1839
Inscrições e Tradições da Amé65000
De 1920 — 3 volume. ..... 405000
rica Pré-histórica
605000
De 1840
De 1921 — 8 volumes ...... 40,00Q
65000
De 1342
Instituto de Previdência (Men85000
De 1922 — 4 volumes •~1. 110$00Q,
ealidadee)*Decreto a. 5.407,
85000
De 1843
De 1923 — 4 volumes ...mu *55000
de 30 de dezembro de 1927.
15000
85000
De 1844
De 1924 — 4 volumes .... ~OCO
benção de direitos aduaneiros
8$000
De 1845
De 1925 — 2 volumes ...... $00000
— Decreto n. 24.023, de 4934 25500
De 1847
85000
De 1920 — $ VOlealeg itã* 1041093
25500
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253000
De 1927 — 2 volumes
De 1928 — 2 volumes .... 258000
34000
De 1929 — 4 volumes
201000
De 1930 — 2 volumes
702000
De 1931 — 4 volu mes
808000
De 1932 — 5 volumes
De 1933 — 4 volumes .... 703000
1303000
De 1934 — 7 volumes
&M I O('
De 1935 — 4 volumes
z•it de Orçamentos:
13000
De 1892
18000
De 1895
11000
De 1897
2$0(Y)
De 1898
2$000
De 1908
31030
De 1912
31000
De 1913
33000
De 1914
31000
De 1915
33000
De 1920
21000
•De 1922 (Receita)
33000
•De 1923 (Receita)
61000
De 1923 (Despesa)
• 21000
Dá- 1924 (Receita)
23000
De 1924 (Receita) faseicule
38000
.De 1924 (Despesa)
De 1925 (Despesa anotada) 41000
De 1925 (Receita)
21000
De 1925 (Receita) fascículo 23000
De 1925 (Despesa)
33000
De 1927 (Despesa)
51000
11000
De 1927 (Receita) fascieuto
De 1927 (Receita anotada) 51000
11000
De 1928 (Remita)
61000
De 1928 (Despesa)
21000
De 1929 (Receita)
28000
De 1930 (Receita)
De 1990 (Despesa) .
12/000
61000
De 1921 (Desp em)
1911 (Receita — Alte11000
rações
De 19111 (Despesa anotada) 61000
68000
De 1932 (Despesa)
De 1932 (Rec. e Despesa) 11000
11000
De 1933 (Receita)
De 1935 (Despesa)
81000
De 1994 e 1935 (Despesa) 01000
De 1994 e 1935 (Rece i ta •
Despesa)
13000
De MN ,(Rec. e Despesa) 81000
De 1990 (Rec. e Despesa) 151000
Dio 1937
81000
fiegislaga* do &mérito Provi44841, per A. D. Ribeiro:
De 1930 a 1933
303000
De 1934
251000
Km/ ísioçao Brasileira, de Afonso •
Dando Itibsiro:
• ~sem — 19QI ' a I ". 161000

OIÁRIC OFICIAL (Seeria"0 I)

r volume — 1911 a 192 h . 208000
Legislação Ferroviária Federai
do Brasil, por Alberto Paiva:
De 1828 a 1922:
1' volume
volume
3* volume
4' volume
5' volume
6' volume
7* volume
8' volume
9° volume
10" volume
ff° volume
12° volume
13' volume

r

161000
168000
101000
161000
161000
161000
163000
163000
•.. 18100f
MOO,
161000
161000
161000

Leis usuais da República dos
Estados Unidos do Brasil, pelos Drs. Tarquinio de Souza*
Caetano Montenegro (1904). 1011000
Lagielação Eleitoral:
IV—Legislação e Jurisprudência

21000

V—Legislaeão e Jur;spruciência

23000

lillitepresentação das As-

sociações Profissionais:
(Legislação e Pareceres).

28000

VII—Legislação subsequente — Decretos ns. 22.821,
22.027, 22.671, 22.672 •
22.695. Das condições de
elegibilidade e do registo
de candidatos. Instruções
para o processo de recursos das decisões das turmas apuradorac

Legislação Eleitoral — Decreto
n. 1.215. de 1920

31000

Livramento Condicional — Decreto n. 18.665, de 6 de janeiro de 1924

9000

Loterias — Decreto n. 8.597, de
1911

11000

Locações de Prédios Urbanos —
Decreto n. 4.403, de 22 de dezembro de 1921

11000

Lavradores (Registro de)

(0000

Lic o lça.!

(Lasz islacão Geral). ..

0000

Mensitoésit Proddonciettf
De 1924
De 1927
De 1928

MOO
MO*
53008

.
...

De 1929

901008

De 1930 .

29900.

Marinha Mercante (Nacionalização) — Decreto n. 08.302,
de 1931

18000

Menores abandonados e dainemento. (Assisténcia • preta.,
Ião dos) — Decreto n. 18.272.
de 20 de dezembro de 1923, •
Regulamento do Conselho. Deereto a. 16.388, de 27 de tevereiro de 1924

21000

Municipal (Organização municipal do Distrito Federal).
Compiliacão das leis (/904)

2$049

Minas -- Decreto n. 2.933, de 6

de janeiro de 1915. (Regula
a propriedade dae)

13041811

Medis°. e Dentistas (Diplomados e registados em 1931)

24008

29000

Medico@ e Dentistas (Rei_aelle
dos de 1854 a 1928)

0009

21000

Montepio doe Punciondrios Públicos — Decreto a. 22.414,
de 30 de janeiro de 1933 ...

180041

Mapa Botanieo do Nordosto
Brasil

NOM

24000

'VIU—Legislação .Eleitoral.
Reforma dos Regimentos
Internos e Jurisprudéneia
IX—Decretos as. 28.094 e
23.102. Fixação da data
da Assembléia Constituinte. Jurisprudência..
X—Documentos referentes
eleição da Assembléia
Constituinte

43000

Mero Verde (Documentos Diplomáticos do Brasil na Guerra da Europa CM):
1' volume

52000

11° volume

4009

Liiles (Questões da) — Minas
~Mi versus São Paulo. Pelo

Dezembro

professor F. de Mais Cintra.
•
Logros de cambio a nota praIiiisadria — Decreto n. 2.044,
de 31 do d emi~O' lle 1908.-

•
4000

Mandado do Segurança — Lei
s. 191, de 18 de janeiro de
1934

000

N 10~06 if,KM nectruen; Tgai
ra exame, Gari" licencia,
nutrientes, ate., dii aoronen•
tas civis)

23-0

• 001/C8 sdbre ,4104

•

104000
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o

10° volume
11° vain ale

Obras de Arte (Tipos). Album.
— Publicação da Inspetoria
Fe,..eral das Estradas (3,1)
1021000
Operações a termo (Regulamento para a arrecadação e fiscalização do imposto de) — Decreto n. 17.537, de 10 de no-

vembro de 1926

Ordem dos Advogados do Brasil
(Regulamento) —Decreto número 22.478
Ortografia simplificada e obrigatoriedade de seu tuo
Orçamento (Derroga prescrições
do decreto n. 20.393 e dá normas para a elaboração e
-execução do) — Decreto número 23.150, de 15 de setembro do 1933
t,

Operações a termo —`15ecreto

n. 14.737

Organização Universitária Brasileira — Decreto n. 19.850,
19.851 e 19.852, de 11 de
abril de 1931

1° volume
2° volume
11000
11000
i¡O00

Processo Militar — Decreto número 15.635, de 26 Je agósto
de 1922
Profissão de engenheiro arquiteto e agrimensor .—' D.creto
n. 23.569, de 1933
Profissão farnzaceutica e seu
exercício—Decreto n. 19.606,
de 19 de janeiro de 1931 ...

11000

nr,-?mn Ti 20 377, de 8
de setembro de 1931

4000 Policia do Distrito Federal (Reajusta o serviço)
46000

Ordem Política e Social — Lei
n. 38, de 1935
n000
Orçamento (Consolidação das
disposições de caráter permanente). Dor A. Biolehini

Parecere,s do Consult-t:r da Fazendo Publica, Dr. Didimo da
Veiga:

403000

Pareceres do Procurador Geral
da República, B. de Faria:
1' volume ..
2* volume .
Plana da Cidade do Rio de Ia' neiro cPu ?WS
Propriedade Industrial — Decretos as. 22.989 e 22.990,
de. 1933

Padre Cieero e as populações do
Nordeste, por Simões da Silva 10$000,
Porto do Rio de Janeiro (E;posição do plano para a realização dos melhoramentos dos
portos da República e projeto
to para o prolongamento das
obras do porto do Rio de Janeiro) .

51000

Pareceres:
Do Diretor Geral da Diretoria da Justiça, Dr. Pçlio Guedes, anos de
1906-1918 .
Provimentos da Córte de Apela-

ção:

1916-1917
1918-1919
1920-1922
Pareceres do Consultor Geral
da República:
1* volume
2° volume
3° volume
4° volume
h° volume
6° volume
7° volume
8° volume
9° volume

61000

Propriedade Industrial — Decreto n. 24,507. de 29 de
junho ri o !!"4:“ o ti.rr p t número 16.264, de 19 de dezmb. o - (.0 12Z3.

'juin) Renda (Imposto) — Decreto númei. , 17.390, de 26 de julho
5;000
de 1926
Renda (Regulamento d,s Imposto sôbre)—Decreto n. 14:243,
de 15 de ¡unho dP 1930
Renda (Regâiamento do Imposto sobre) — Decreto n. 14.729,
256000
de 16 de março de 1921
256000
• Recebedoria do Distrito Federal
— Decreto n. 14.162, de 12 de
maio de 1920
Relatório dos trabalhos executa1$000
, dos em' 1916 sehre as secas.
Relatório dos trabalhos executa! 917 . n : n ree as sècas.
16000
1108 trabalhos executa0i:os .e:;t 1920 vibre as secas.
Relatório dos trabalhos executa9$000
dos em 1921 sare as secas.
Reto tojo dos trabalhos executados. em 1922 sÔbre as s4eas •
26000
Relatório dos trabalhos executadas,..n IP?? (Introdução)
11000
Relatório dos trabalhos executados em 1923 Róhre as skas.
Relatório dos trabalhos executados em
em 1924 s4bre as sécas.
Relatório dos trabalhos executaV3$000
dos em 1925 sóbre as secas.
15$000
Registos Públicos — Decreto número 18.542, de 1928
/06000 Regulamento das Escolas de Minas, Medicina e Politécnica.

11500
11.000
1$000
1$000

31000
MOO

3$000
33000
.31000

MOO
3$000
31000
36000
81008
81000

.3$000

Renda (Regulamento da Diretoria de)
.

11500

3$000

Saneamento (Regulamento da
taxa de) — Decreto n. 12.428,
de 1917

11000

R
Radiotelegra fia e Radiotelefonia
, (Regulamento) —Decreto número 16.657, de 5 de novembro de 1924

11000

Reajustamento Económico (Regimento da Camara de) ....

23000

Repertório Jurídico do Mineiro,
por Francisco Pereira
4$000
4$000 Renda (Instruções para o kinçamento)
46000
Renda (Rendiment-. derivados
de Comércio e Indústria. Declarações exigidas)
•
31000 Renda (Rendimento das Sociedades Anônimas. Como fazer
3$000
as declarações)
3$000
12,mda (Regulamenk dó Imposto
3$000
sÔbre) — Decreto n. 16.581,
de 4 de setembro de 1924
31000
41000 Renda (Regulamento para n serviço de arrecadação do im8$000
posto dobre a) — Decreto nú66000
mero 16.580, de 4 de setembro de 1924
61000

Dezembro de 193R 2643,

Secas do Ceará, de Rodolfo Teéfilo
Sécas de 1915
Séteas de 1919
Selo (Regulamento do) — Decreto n. 11.339, de 1920

2$000
21000
21000
21000

Seio Sanitário (Regulamento
. do) — Decreto n. 14.713, de
13 de março de 1921
11000
0000 Seguros — Decreto n. 21.828, de
18 do setembro de 1934 ....
2$000
Seguros
(Regulamento
para
a
1$000
fiscalização das companhias
de) — Decreto n. 14.593, de
11500
31‘de dezembro de 1920 ....
11000 Saúde Pública (Regulamento). 61000
Serviço Doméstico (Locação de)
— Decrete n. 16.107, de 30 de
nom
junho de 1923
16000 Suprimento ddgua sso Nordeste.
do Brasil, por O. Warring
ISDN
Supremo Tribunal Federai (WS
organIzaello provisérta)--De11000
ereto n. 19.888, de I de boveredro de 1981
Sociedades Meérrissal l'aoluthe

1$000

tuteio de ~tal doi) -- Dos
ereto a. 91.636, de Me

26431
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Sindicalização das classes patronais e operarias — Decreto
n. 19.770, de 19 de março de
1931

13000

Tesouro Nacional (Altera a organização do Tesouro) — Decreto n. 13.248, de 23 de outubro de 1918

Serviço Militar — Decreto número 15.934, de 22 de janeiro
de 1923

23000

Tarifa prática da y Alfandegas,
por Alfredo Seabra, um volume, con t endo diversos regulamentos (2' edição), (Antiga) 303000

Saio (Alteração) — Decreto
n. 16.020

13000

Serviço Militar — Decreto número 14.397, de 1920
Seguros — Decreto n. 5.072, de
13 de dezembro de 1903 (lei
_n. 1.144, de 30 de dezembro
de 1903)

53000

de outubro de 1936

fldlo (Lei n. 202) ..

•••

;Sociedades de Utilidade Pública
Lei a. 91 de 1936.

• 1.-9.11.14.1-4.-..

13000

Vendas Mercantis (Regulamento
12000 para fiscalização e cobrança
do imposto de) — Decreto
n. 17.535, de 10 de novembro
Terrenos de Marinha, por M. Made 1926
303000
druga

13000

Vendas Mercantis—Decreto número 22.061, de 1933

240011

Vencias Mercantis, por N. Lera
Araujo

51000

Vendas Mercantis—Decreto mim
mero 16.041

54000

12000 Venda. Mercantis—Decreto ndm
mero 16.275 A

($000

Vendas Mercantis—Decreto e44
mero 10./89

15000

Vendas Mercantis—Decreto número 187, de 15 de janeiro de
1936

0000

23000

Jerras e Montanhas do Nordeste

Taquigrafia (Método Prático de)
Português, Francês e Jaglês

33000

Tarifa-Alfandegas (Altera alguns artigos) — Decreto número 19.970, de 1931

1$000

35000

Trabalho (Nacionalização) —
Decreto n. 20.291

14500

8600

Trabalho dos menores na ind4Iria — Decreto n. 22.042, de
3 de novembro de 1932

fribiinOt d. Contas (Reftratam
MAO de 1318) —Decreto ndm,
mero 13.247, de 23 de colham
$2000
beo de 1918
Trtimaal de Contas — Decreto
a. 15.770, de 1 de novembro
de 1922. (Modifica o Regulamaga 40 Tribunal de Coutas) . t§

V

Veículos (Regulamento da Inspetoria de) — Decreto número 15.614, de 16 de agósto
de 1922

13500 Transporte (Imposto de) — Decreto ri. 23.899, de 1934 ....

3300“

1$000

14000

13000

1$000

Tribunal de Contas — Lei número 156, de 24 de dezembro
de 1935

Vencimentos militares — Lei
n. 2.290, de 13 de dezembro
de 1920

Transporte (Imposto de) — Decreto n. 17.536, de 10 de novembro de 1926

.4Ste ¡Lograria Internacional

Sêlo — Decreto n. 1.137, de T

1$000

Dezewbro de 1938

Trabalho das mulheres nos esto
belecimentos industriais e co
merciais

1$000

Tarifa-Alfandegas (Antiga) ...

0000

Tarifa-Atlandegas (Nova) —.s.

402000

Taxa de Educação • Saúde
Decreto n. 21.355
farifa Prdtica das Allandegai,

($000

por A. Soabra (Suplemento)
(10a) •

15$00Q

Viação (Taxa da)—Decreto nómero 14.618
9903
Viação (Taxa de) — Derrete
n. 17.534, de 104. novembro
4o1923
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REVISTA DA PROPRIEMDE INDUSTRIAL
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PRIVILÉGIOS DE INVENÇA0 ti MARCAS DE INDUSTRIA

CONSELHO DE RECURSOS DA Pliiit'llit.DADE
INDUSTRIAL

a

Uh t.tiadastAU

1 Boletim n. 291

rsos

N. 1.247 - Processo u. - Transferência da marca
Realizar-se-á, na próxima terça-feira, 27 do corrente a habi- EMPLASTRO PIIENI, n. 25.965; recorrentes, 'Charles Kaniefsky (esival sessão semanal do C.R.P.I. quando serão julgados os processos
pólio de); Massa Polida da Cia. de Produtos Phenix, SIA. e Vicente
abaixo relacionados. Aos interessados nesses julgamentos, ou aos ,Apolloni; recorridos, D. Maria ,filia de Campos Barreis e seus fi- •
seus procuradores legalmente habilitados, será permitida a defesa lhos e o D. N. P. I. Faiaram os advogados Saboia Lima, pela massa
.falida • da Cia. de Produtos Phenix e Paulo O. de Oliveira, por Viores de suas razões, pelo prazo máximo de dez (10) minutos.
cente Apolloni e Adesivos Brasil. - O Conselho adotando por unaRECURSOS NS.
nimidade o parecer do autor resolveu adiar o julgamento dos escursos ató que se solucione, no Judiciário, a questão suscitada nos
N. 2.342 - Processo n. 13.07-36, termo 44.509, marca: Sais autos.
Efervecentes de Carlsbad, recorrente, Municipalidade de Karlsbad,
da Teleco-Slováquia; Evans Sons Lescher Webb Ltd. e o D.N.P.I.
N. 2.345 - Processo n. 9.876-37 - ter. 51.263 - Titulo:
:(reincluido).
LABORATÓRIO QUIMIOTERAPICO RIO; recorrente, Instituto QuiN. 2.383 - Processo n. 8.415-37, termo 50.917, marca: Ira- mioterápico Ltda; recorridos, R. Araujo, Carvalho 86 Cia, e o D.
'ema, dep. e recorrente: Natale Perrota; recorridos, Massas Alimen- N. P. I. - O Conselho negou provimento ao recurso por maioria
de votos. Vencidos o Dr. auditor e o conselheiro Osvaldo Soares.
fidas Aimoré Ltd. e o D.N.P.I.
' N. 384 - Processo n. 5.076-37, termo 18.297, priv.: Um aovo
Ns 2.349 - Processo n. 13.882-36 44.591 - Marca:
sistema de moldes para vestidos e outras peças da indumentária CANINHA VELHA DE PIRASSUNUNGA ter.
- Recorrente, Vitorino
feminina; dep. e recorrente: Joséph Dubi; recorrido, o D.?I.P.I.
Ferreira da Costa; recorridos, Dei Nero & Cia. e o D. N. P. I. Fa_ N. 2.386 - Processo n. 10.537-37 - termo 18.639, priv.: aper- laram os advogados Mário Sarandf, pelo recorrente, e Voltar Gastão
feiçoamento em torneiras económicos, dep. e recorrente, Aristides Buttel, pelo recorrido. - O recurso foi provido por maioria de
votos. Foi voto vencido o Sr. Francisco António Coelho. •
Correia; recorido, o D.N.P.I.
N. 2.387 - Processo n. 5.548-37, termo 18.342, modelo indusN. 2.297 - Processo n. 2.831-37 - Caducidade da marca estrial: um novo tipo de recipiente para liqUidos, dep. e recorrente, trangeira
AESCULAP, n. 9.046; recorrente," Aktiengesellsehaft
N. V. Amsterdamasche Likeurstokerih "T. Lootsje" Der Ervan Fuer Feinmechanik Vormals Jetter & Scheerer; recorridos,
LaboLucas Bois; recorridos, Companhia Paulista, S. A. e o D.N.P.I.
ratório Esculápio Ltda e o D. N. P. I. - Negou-se provimento ao
N. 2.388 - Processo n. 12.133-37, termo 18.727, modelo de recurso.
Utilidade: Um novo tipo de carimbo integral de borracha com data
pernsutavel,' dep. e recorrente, Riedel & Cia. Ltd.; recorrido, o
N. 2.352 - Processo is. 25.767-36 - ter. 47.749 - Marca:
VESTA; recorrente, Cia. Finlandesa S. A.; recorridos, L. O. DieD.N.P.I.
N. 2.390 - Processo n. 4.607-37, termo 18.275, prov.: Uma trich e o D. N. P. 1. Pelo recorrido falou b agente oficial, Loura
pasta ilexivel e elástica de crina ou pelos animais, para colchões, Shalders. - O recurso foi provido.
estofos e outros fins, dep. e recorrentes: Valdemar Silveira -Lora e
N. 2.357 - Processo n. 2.722-37 - ter. 49.515 - Marca:
Gustavo Tanius; recorrido, o D.N.P.I.
OURO; dep. e recorrente, Arrozeira Brasileira Ltda.; recorridos,
N. 2.391 . - Processo n. 7.848-37, termo 18.454, priv.: Um General Mills, Inc.: Artur Schieht & Cia. e o D. N. P. I. Pela renovo meio de propaganda tendo como veiculo guardanapos de papel, corrida, General Mills, falou o advogado Tomaz Leonardos. - Nedep. e recorrentes, João Guariguasy Frota e Otoniel Antunes; recor- gou-se provimento ao recurso.
rido, o D.N.P.I.
N. 2.358 - Processo n. 4.818-37 - ter. 49.983 - Marca:
ATLAS - Dep. e recorrente, Usina Nacional Indústrias Químicas
Ltda; recorridos, Congoleum-Nairn Inc. e o D. N. P. I. Falou e
Atas
advogado Thomas Leonardos pela recorrida. ,- O Conselho negou
provimento ao recurso.
ATA DA 2429. sEBSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE RECURSOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, REALIZADA LM 16 DE DEZEMBRO DE 1938
N. 2.360 - Processo n. 11.302-37 - ter. 01.033 - Marca:
INVICTA - Dep. e recorrentes, Braga & Pinto; recorrido, o D. N.
Presidência' do Sr. Francisco António Coelho, diretor geral do
P. J. - Negou-se provimento ao recurso.
- Departamento Nacional da Propriedade Industrial
Aos dezesseis dias do mós de dezembro de mil novecentos e
trinta e oito, sob a presidência do Sr. Francisco A. Coelho 'e com
a presença de todos os ocnselheiros, realizou-se a sessão semanal do
Conselho de Recursos da Propriedade Industrial.

Iniciados os trabalhos, o secretário leu a ata da sessão anterior,

que foi aprovada, e, em seguida, submete à deliberação do Conselho

419, pedidos

da Gebr. Weyesberg. e de Giacomo.Quarto, ambos interessados rio processo do registro da marca FUNIL, pedindo o primeiro preferência para o julgamento do recurso e o segundo, ao contrário, uma dilatação de prazo, afim de lhe ser defeso apresentar
novos documentos para instruir o processo. O Conselho, examinado
e assunto, concedeu o adiamento, fixando, porém, em 30 e não 90
dias, - a dilatação do prazo solicitado, atendendo, ,assim, liberalmente,
nsoncedeu o adiamento, fixando, porém, quanto possivel, a ambas as
'partes.
Passa-se, então, ao julgamento dos recursos em pauta, sendo
adiados a requerimento do auditor e por motivo de diligência, os
seguintes recursos: 2.325, marca VEGA; 2.353, titulo PADARIA 1-'
CONFEITARIA ESTRELA; ?.354, marca GOIABADA SUL AMERICA;
2.355 e 2.356, marcas SUL AMERICA; 2.359, titulo RAD1OG'RAM, .•
.2.366, marca C.SREOLINEIIM BROSOL. Começa, em seguida, o it1:Fomento, registrando-se, então, as 'se guintes- ocorrências•
. •'
•

N. 2.361 - Processo n. 8.370-37 - ter. 50.901 - Marca:
PEPTONARIS - Dep. e recorrente, Laboratório Ariston Ltda; recorrido, o D. N. P. I. - O recurso foi provido.
N. 2.362 - Processo n. 8.371-37 - ter. 50.902 - Marca: ars
TONO-ARIS - Dep. e recorrente, Laboratório Ariston Ltda; recorrido, o D. N. P. I. - Negou-se provimento ao recurso.
N. 2.3d3 - Processo n. 3.471-37 - ter. 49.692 - Marca:
DIAMANTINA - Dep. e recorrente, Indústrias Reunidas Fagundes
Neto, S. A.; recorrido, o D. N. P. I. - o Conselho negou provimento no recurso.
N. 2.364 - Processo n. 1.005-37 - ter. 50.524 - Marca:
MOBILUBE - Dep. e recorrente, Socony-Vacuum Oil Co., Incorporated: recorrido, o D. N. P. I. - Negou-se provimento ao Fe-

vOrso.

N. 2.365 - Processo n. 24.1,54-36 - ter. 47.536 - Marca:
' - ig. de uma borboleta do bicho da seda dentro de um circulo de
UPp. e recorrente, Tecelagem de Seda Sànta Madalera
, sulos
Ltda., recorridos, J. P. Coats Ltda, e o D. N. P. I. - O 131gamimto foi adiado por ter pedido vista doe autos o Dr. Frondoso) É,.
Co4ti o .
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N. 57.088 - Mirami - Alexandre dei Guerra.
Terminados os trabalhos, o Sr. presidente dá por encerrada a
N. 57.089 - C.F.E. - Alexandrino Ramos & Sebastião Ma..
sessão, tendo antes convocado a próxima reunião para sexta-feira,
ohado.
dia 23 do corrente, às 14 horas.
N. 57.090 - C.FE. - Alexandrino Ramos & Sebastião Maa
E de tudo para constar, eu, António Carlos Paira de Barros, se- chado.
i cretário do Conselho de Recursos, lavrei a presente ata que será
N. 57.093 - C.F E. - Alexandrino Ramos & Sebastião Mai.'
assinada por todos os seus membros, depois de aprovada. - Fran- chaclo.
cisco A. Coelho - João M. de Lacerda. - .José Caetano de
N. 57.140 - T - Truilas Exportadora Frutas Limitada.
asulaldo soares. - Godorrcdo 14fet
- Fonseca t"ota.
N. 57.200 - Morrhuina - Coelho, Barbosa & Comp.
N. 57.258 - Edificios Kosmos - Maria Angelina Schidt.
eiel,
L
•
N. 57.30k
Primoroso - Companhia Agrícola União III-.
dustrial da Pernambuco.
Chamada para pagamento de taxa
N. 57.310 - Netrol - Ramos, Cardoso & Comp. Ltda..
N. 57.332 - Salutogeno - Vivaldi Magalhães Castro.
N. 57.335
- João de Castro Pache de Faria.
Estão convidados a comparecer a este Departamento, afim de
N. 57.337 - Krooprinz - Kronprinz Aktiengesellschaft Fuef
satisfazerem u pagamento da taxa final para expedição dos certificados (decreto n. 614, de 12 de a g osto de 1938), os requerentes Metallindustrie.
N. 57.338 - Ambrósia a- Grandes Industrias Minetti Ltda...
' ou seus procuradores abaixo mencionados;
N. 57.341 - Moira - J. de Sousa & Comp.
N. 32.290 - Persil - Henkel St Comp, G.M.B.H.
N. 57.349 - Pelikano - Sábado D'Angelo.
Pelsan
Paulo
Brandt.
N. 34288 N. 57.350 - Jupira - Sábado D'Angelo.
N. 35.132 - Multicolor - Theodor Jos, Horst do Brasil Ltçl..
N. 57.352 - Titan Sábado D'Angelo.
Nepro
Crown
Coek
&
Soai
Company
ruo.'
N. 50.015
N. 57.353 - Alaide - Sábado D'Angelo .
N. 51.201 - Sedo - Gynoestryl - Les Laboratoires Francais
N. 57.366 - D. Pedro II - Agostinho da Costa & Comp. Lia,
%.441 Chimiotherapie.
N. 57.367 - Amizade - Agostinho da Costa êt Comp. Ltda..
Injetiodina - Laboratório Vitu. Limitada.
a
N. 52.174
N. 57.368 - Rádio Eletricidade - José Joaquim de Barna.
. N. 52.803 - Marca Emblemática - Sacha. Corsetschonerfabrik
N. 57.387 - O Judiciário -Pedro Vergara.
Max Frank.
N. 57.406 - Mimo - Laboratório Kalmo Ltda..
N. 53.157 - Dmetys: - Société der Usines Chimiques RhoneN. 57.410 - Cap - Companhia Antártica Paulista 8/A"
POulec,
N. 57.411 - Cap - Companhia Antártica Paulista, Sa..
N. 53.272 - Mascote - Feira de Asclépios Ltd..
N. 57.112 - Novocron - Novoterápica /talo Brasileira G. dÁl
N. 53.281 - Planeta - Drcsden-Leipziger Schellpressen Fabrià: Matia Comp.
.‘tictiengesellschaft.
N. 57.413 - Pilote - Michelin & Comp.
N. 53.501 - Figura de uma Barrica A. da Fonseca Guimarães.
N. 57.426 - Estival - Manieta Masson Jaques.
N. 51.534 - Ma.ssas Alimentícias - Massas Alimentícias AiN. 57.430 - Lorena - Companhia Riograndense do Citem)
moré Ltda.
Limitada.
N. 54.708 - frutubaina - Carlos Kube.
N. 57.433 - Wallig - Wallig 84 Comp.
/f. 54.724 - Correio do Povo - Milton Lopes.
N. 57.443 - Arrid - Carter Products, Inc.
• N. 54.788 - Burroughs - Burroughs Adding Machine ComN. 57.444 - Fraser Chalmers Engineering Works - The alo
pany.
floral Electric Company Limited.
5
N. 54.817 - Laxo-Isaltina - Laboratório Paulista de B1-2 . 1aN. 57.450 - São tlumberto - Lundgren, IrinAos, Limitada.
'gia 5/A,.
N. 57.452 - Carícias de Mãe - Lundgren, Irmãos, L1m1tad4.
- N. 54.918 - Vulcano - Byingtou
N. 57.473 - Sacva - O. Cenacchi & Comp.
N. 54.997 - Cálcio Glycosado - Ernani Lomba,
N. 57.475 - Tricana - Francisco Gonzalez Y Gonzaleg.
N. 55.124 - 'rad - Irmãos Belhot.
N. 57.476 - Ofélia - Pires Coelho & Companhia.
X. 55.229 - Café Indio - Alfredo Travara,
N. 57.477 - Ofélia - Pires Coelho & Companhia.
N. 55.335 - Mariusa - Armando de Castro,
N. 57.581 - Bil - Firmino S. Carvalho.
N. 55.519 - Sevres - Sauzé Freres & Comp
N. 57.486 - Szesta,ck - Alexandre Szestack.
N. 55.537 - Silpco - J. A, Correia & Comp,
N. 57.490 - O Mundo se Diverte - José Monteiro de %I
N. 55.542 - Rapsódia - Rolf Luiz Wezel.
zende.
N. 55.723 - Barlot - Osvaldo Vieira de Morais,
N. 57.191 - Vale Por Um Perfume - Bogaert & Comp.
N. 55.802 - Fosfix - CirAo Mothá & Comp. Ltda..
N. 57.493 - Erigal - R. & G. Bloch Limitada.
N. 55.823 - Marco FirtblemMica - Minnesota Mining and MaN. 57.199 - Economia - General Electrio
nufacturing Co..
N. 57.500 - A Compensadora - Compensadora Ltda..
N. 56.040 - Armai - Arpa! Limitada.
N. 61.499 - Sabão Clarim
João Jorge Figueiredo BiL.
N. 56.205 - Sahishin-Sekidome - Antônio Casemiro cia
N. 61.500 - Sabão Campinas - João Jorge Figueiredo & Colga
Mota Pacheco.
panhia.
N. 56.393 - Aimoré - Destilaria Riograndense de Petróleo
N. 61.505 - Salomé
8/A., Fábricas Orion.
Limitada.
N. 61.508 - Popular - 8/A., Fábricas Orion.
N. 56.404 - Cifesa - Companhia Industrial Filme Espanol S/A..
N. 01.571 - Marca Emblemática - Finlayson, Dou:diga 11
N. 56.477 - Frebel - José All+P rto de Luca.
00 . Ltda..
N. 56.609 - Bateolina - Melo & Silva.
N. 62.341 - Universal - J. Carreira Júnior.
Jornal do Trabalho - José de Macedo Dantas.
N. 56.665
N. 62.342 - Universal - J. Carreira Júnior.
N. 56.698 - Chico - Biagi & Mazzariol.
N. 62.345 - Vitória - J. Carreira Júnior.
N. 56.842 - Despensa Fiel - Gaio Marli. & Comp.
N. 62.347 - Vitória - J. Carreira Júnior.
N. 56.362
Lilizinlia - S/A. Industrias Reunidas F. MaN. 62.381 - Mundial - .T. Carreira Jalunior.
*mio.
N. 62.383 - Continental - J. Carreira Júnior.
N. 56.924 - Papier Comercial - Paulino, Salgado à Comp.
N. 62.474 - Sergidor - Howse, Mead & Sons Limited.
N. 56.982 - Padaria Central do Brasil - José Monteiro Oei
N. 62.820 - Marca Emblemática - José Brauntigan.
I Vetvalho.
N. 62.947 - Haiss - George Balsa Manufacturing compri
r. 56.986 - Oxybismut - Laboratório AquiIa.
N. 83.039 - Cantar - Hart-Carter Company.
N. 57.033 - Condor - Companhia Luz Steárica.
N. 63.c40 - Kisol - Sociedade Anónima Lameiro.
N. 57.051 - Cometa - Caetano Bovino e Gine Vilares.
N. 63.212 - Burnus - Rolun & Rau Aktiengesellsohaft.
574)611, - Casa Varina - Mário Amado & Comp.,
N. 63.239 - Burgess Battery
Bergesa Battery ~pai.

DURTO
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MARCAS DEPOSITADAS
PublIneetto tens de acOrdo com o art. $1 de Reg ulamento vi g ente (D ee • o• 1 6 • 314. de 1525
sg agrato unte°. Da data de publicagRo conieeara a com ir o prazo de (O dias para (1 det•Ilmert• do pedido
f parente ene preze poderto apreeentar suas oponletl os ao Departamento Nacional da Proprladsde induatrIal
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Termo n. 64.143, de 21-12-38
MiChielon & Comp. — Caxias, Estado do Rio Grande do Sul e
nesta Capital

Termo n. 64.147, de 21-12-38
Laboratório Sintetie Ltda. — Cpital Federal

A AL HA

LABORATORIO SINTÉTIC LTDA.
RIO DE JANEIRO
Classe 3 — Preparado farmacêutico

"ao

Termo n. 64.148, de 21-12-38
Grilo Paz tt Comp. — Niterói, Estado do Rio e nesta Capital

nane 42 — Vinhos, vermute, "cognac", "wisky", aperitivos, 'ferné,
licores, aguardente, "bitter", "brandy", genebra

111..•••fiPY.

Termo n. 64.145, de 21-12-38
Roberto Mendes Ribeiro — Capital Federal

"M A U A"
•

Classe 41 — Açucar e cereais
Termo n. 64.149, de 21-12-38
Pereira, Bastos 84 Comp. — Capital Federal
Classe 5 — Artefatos de metal
Termo n. 64.146, de 21-12-38
S. Silva & Comp. Ltda. — Capital Federal

7lossord
Classe 41 — Milho, batata, pimenta, sal, farinha, arroz, feijao e ton.
servas alimenticias
Termo n. 64.150, de 21-12-38
Renato Marcos V. Funari — Campinas — Estado de 8. Paulo

S. S ILVA C Cm+.1-1°.

H. MANDO ?ROGO 0 e 8

RIO DE

PU
.. An

TRENFITO MnRCOS V. F44/843R4 •
kfk,
1..41 MPINR

Classe 41 — Linguiça, paio e banha

Classe 3 —

gét.., 540744
Preparado jarroacégjoo

mem
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Termo n. 64.151, de 21-12-38
Troise & Arpassi — São Paulo

Termo n. 64.154, de 21-12-38
Juvenal Rodrigues Barbosa — Capital Fee-iral

•

Classe 60 — Jornal
Termo n. 84.155, de 21-12-38
Atlantic Refining Company of Brazil — Capital Federal,

plloaQftof Almiscar, carmim,
"crayons", "batons" lapis para
"maquilage 'I, óleos perfumados, óleo de babosa, óleos para o cabelo,

Classe 47 — Produtos da classe (Renovação,.

pó de arroz, talco, sabões e sabonetes perfumados, em massa, em barTermo e. 64.156, de 21-12-38
tas, em bastões, em tubo, em pó, em liquido, em flocos, em escamas
irp em creme; amónia liquida, em pó e em pedra para banhos; dentri- Ribeim Chaves & Comp. — Bairro Industrial, Aracajú
Sergipe
ridos, em pasta, em sabão, em creme, liquido, elixir e em pó; oreples, e pomadas para o embelezamento e "maquilage n ; extratos, es/Anojas, lança-perfumes, sache tes, tabeletes, vinagres aromáticos e
)3arminosos; sais perfumados; extratos, perfumes, essências, cheiros
jem pastilhas em tabletes, em lentilhas, em trociscos e em pílulas;
Papéis carminados, perfumados ou com pós de arroz; agua para a
beleza, agua de quina, agua do rosas, agua de alfazema, agua de Colónia, agua para "maquilage", glicerina perfumada para uso de toucador; pomadas, tinturas, petróleo, loções, brilhantinas, bandolinas, cosméticos e fixadores para o cabelo, pestanas, cílios e bigodes; depilatórios, desodorantes, vernizes, esmaltes, pastas, tijolos e pós para
tinhas; creme para a pele; arminhos, "pons-pons", pentes, escovas
para dentes, cabelos, pestanas, sobrancelhas, cílios e unhas

Estadg

Termo n. 64.152, de 21-12-38
Armando Pardini — São Paulo

o
LIDOc0•412•CIOF INDUSTRIA

Classe 87 — Camisas de meia, toalhas, pano atoalhado para -151T30
colchas
Termo n. 64.157, de 21-12-38
Sociedade Anónima White Martins — Capital Federal

-

Classe 17 — Arquivos de aço

•

Termo a. 64.158, de 21-12-38
Bugénio Gonzalez ei Comp. (Filho) — Lisboa — Portugal
t•U —

Lio

Termo n. 84.4153, de 21-12-38
4gRák991apasila — dovellanos, província 42 Matam"

República da Cuba

ORM
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Classe 41 — Azeitonas
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Termo n. 84.159, de 21-12-38
Alberto Lundgren & Comp. Ltda. — Recife, Pernambuc0

Industrial)' Dezembro de 1938 26439

Termos na. 64.169 e 64.170 de 22-12-38
Comp. Cervejaria Aloravia — São Paulo

MORAVOA
Classe 23 — Tecidos de algodão em peça (renovação)'
1••••n•

Termo n. 64.160, de 21-12-38
Alberto Lundgren & Comp. Ltda. — Recife, Pernambue0

GJLL1kO
Class& 23 — Tecidos de algodão em peça (renovação)'
Termo n. 64.161, de 21-12-38
állberto Lundgren & Comp. Ltda. — Recife, Pernambuce

Classe 41 — Substâncias alimenticias • provenientes de -animais, eni
Conserva ou não. Substâncias alimentAcias provenientes de ve=
getais, em conserva ou não. Ingredientes de alimentos e prepa.
rados de substâncias para esses fins, em conserva ou n'dõ.
Classe 44 — Tabaco manufaturado ou não, inclusive charutos e
cigarros
Termos ns. 64.171 e 64.172 de 22-12-38
Comp. Cervejaria Aloravia — São Paulo

NARABÁ
Classe 41 — Substâncias alimentícias provenientes de animais, em
conserva ou não. Substâncias alimetícios provenieutss de vegetais, em conserva ou não. Ingredietes de alimentos e preparados)
de substâncias para esses fins, em conserva ou não.

classe 23 — Tecidos de algodão em peça (renovação);

Termos ns. 64.173 e 64.174 de 22-12-38
Comp. Cervejaria Moravia — São Paulo

Termo n. 64.162, de 21-12-38
'Alberto Lundgren & Comp. LUIa. — Recife, Pernambuco

COPES FIXAS GARANTIDAS

tACHOPA

Pause 23 — Tecidos de algodão un peça (renovação)
Termo n. 64.164 de 22-12-38
João Batista Raia — São Paulo

tIUFIRFI SPiRFK,
ou) 13.n ris fi Fi
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g

iFI ';*

Classe 41 — Substâncias alimentícias provenientes de animais, em
conserva ou não. Substâncias alimentícias provenientes de vegetais em conserva ou não. Ingredientes de alimentos e preparados de substâncias para esses fins, em conserva ou Mio.
Classe 44 — Tabaco manufaturado ou não, inclusive charutos
e cigarros
Termos ns . 64.173, 64.176, 64.177 e 64.178 de 22412-58
S. A. Fábrica Votorantim — São Paulo e em Rodovalho, Estado de
São Paulo

(.54o Ps ut-0
-

tune 8

Preparado farmacêutico

Termos ns. 64.167 e 64.168 de 22-12-38
;stssunção Industrial Ltda. — São Paulo

-

FABRICA CM RODÕVIMIO

SIA MI:M.1*a'TIM
"MO
exhntmeao

gitasee6 — Máquinas industriais P n geral, como refrigeradores, compressores motores
Classe 8 — Radios, valvulas, lampadas

Classe 1 — Gesso eré . - _
Classe 4 — Gesso cré em bruto ou parcialmente prs~iti IAM IsIdARFA'
trias, tais como fabrico de tintas, pneumáticos, pasta para dentes J
eleSse 10 — Gesso cré para petrechos cirurgleos e curativos em gpiiil
à saude do homem e doe animais
Classe 16 — Gesso pré para constrU90e1 g Ileti$49!,-

...

I tk,,,

\
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Termo n. 64.179 de 22-12-38
Industrias Beijaflor S. A. — Capital Federal

TÉRMOS ANTERIORES
Termo n. 54.813, de 14-9-37
Henrique da Gosta Lima — Capital Federal

O 23' E .rt

"4*

Menet& Loterics

BILHETES DE LOTERIAS
Henrique da Costa Lima
chaça do Carp o a 1Z1
End. Tip le/. ASOBERANA
••n•nn •

PERNA.cals.13c°
C10118 48 — Carmin, rouge, lapi, para maquillage, óleos perfumados
para o cabelo, pó de arroz, talco perfumado, sabões e sabonetes
perfumados, em massa, barras, em bastões, em tubos, em pó, liquides, em flocos, em escarnas, e em cremes, amonea líquida, em
pó e em pedras t para banho, dentifrícios em pasta. em .abes
em elixires e em pé, extratos, lança perfuem cremes, liquides,
Mes vinagres aromáticos e carminados; papeis perfumados, carminados ou com pós de arroz, água de cólonia, água de rosas,
itrua de quina, água de alfazema; água para maquillage, glicerinas
geléas de petróleo perfumadas para uso de toucatir; pomadas,
tinturas, petróleos, loç5es, brilhantinas, cosmeticos, e fixadores
jpara o cabelo, pestanas, cilios e bigodes; depilatórhs, desodorantes vernizes, esmaltes, dissolventes,a petas, tijolos e pós para
Unhas; pentes e escovas para dentes, cabelo, petanas sobrancelhas, oflioe e unhas.

Classe 60 — Bilhetes de loteria (renova13Y
Termo a. 58.158 (depósito n. 4.976, de S. Paulo, de 12,- 1,..3a)j
Ferreira 8c Moutinho — São Paulo

1.1111///

Ir

1

z147.

NOMES COMERCIAIS
Termo n. 64.1e, de 22-12-38
Indústria de Meias "Eterna" S. A. — São Paulo

FERREIRA

6 MOUTINFIO

(too 000000000000

INDUSTRIA DE MEIAS
k"ETERNA" S/A
Nome e insignia comercial

Termo n. 64.165, de 22-12-38
emprosa de Propaganda Public Ltda. — Capital Federal

PEK5RGANDA

Ltda

Nome comercial
Termo n. 84.168, de 22-12-38
Queiroz & Cia. Ltda. — São Paulc

RUA BARÃO DE

"

SA0 PAULO

Clame 42— Aguardente, amargo aperitivo, bitter, braady,
parati, rhum, vermouth quinado whisky vinhos sueffleadog
ou Mio, e notar de frutas.
TEMO

a. 58.888, de 23-3-38

D'Olne & Comp. — Capital Federal

FAI3Arcc_91.T:Aupoatt
Classe 32 — Titule
Termo a. 84.127, de 19-12-38 (depósito a. 88, da Bala, de 14-11-34)J

Portugal & Irrnáo — Cidade da Paira de Saat'Ana Bala

QUEIROZ CIA. LTDA
Nome comercial
Mr1rOD DE

ESTABELECIMENTO

Termo a. 84.144, de 21- 1248
f IãOhorto Mendes Ribeiro — Capital Federal

de Artefactos de Metal
44,
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